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Woord vooraf
Een merkwaardig gebruik aan de Nederlandse Economische Hogeschool verbiedt
het opnemen van een Woord Vooraf in proefschriften. Daar dit soort geschriften
zelden éénmanswerk is, heb ik behoefte een aantal personen die óf aan mijn
intellectuele vorming óf aan dit boek (de ongewijzigde versie van mijn proefschrift)
hebben bijgedragen, te bedanken.
Veel dank ben ik verschuldigd aan de heer D. Lodders, mijn onderwijzer op de
lagere school, die zich - samen met mijn ouders - heeft ingezet op een wijze, die het
mogelijk maakte dat ik kon ‘doorleren’ op de hogere burgerschool. In zijn vrije tijd
spijkerde hij een klein aantal leerlingen - afkomstig uit het arbeidersmilieu - bij,
uitgaande van het pas de laatste jaren doorbrekende inzicht dat het realiseren van
een enigermate gelijk aanbod van onderwijs aan deze categorie een extra
maatschappelijke inspanning vereist.
Tijdens mijn studiejaren aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam ben
ik in het bijzonder beïnvloed door prof. dr. W.F. Wertheim. Hij heeft mij niet alleen
ingeleid in het sociologisch denken, maar mij tevens laten zien wat de betekenis van
de sociologie kan zijn wanneer zij betrokken wordt op maatschappelijke vraagstukken
van enige importantie. Lang voordat termen als wetenschappelijk relevant en, vooral,
maatschappelijk relevant in de verbale uitrusting van vakidioten werd opgenomen,
demonstreerde Wertheim in zijn colleges en publicaties wat de werkelijke betekenis
kan zijn van wetenschappelijk-sociologisch onderzoek, dat immers tegelijkertijd een
kritisch onderzoek van de samenleving impliceert.
Mijn post-doctorale opleiding dank ik in hoge mate aan prof. dr. J.A.A. van Doorn.
Hij heeft, als promotor, bijzonder veel tijd
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gegeven aan de totstandkoming van dit boek. In een ideaal samenspel heeft hij mij
laten profiteren van zijn grote kennis, zijn vele ideeën en zijn gevoel voor systematiek.
Dit heeft uiteraard zijn invloed op de uiteindelijke vorm en inhoud van dit geschrift
niet gemist. Zijn opvattingen over de eigen verantwoordelijkheid van de onderzoeker,
hebben mij alle ruimte gegeven om zelfstandig de koers van dit onderzoek uit te
zetten. Als ‘oudere’ vriend heeft Van Doorn mij - in alle voorkomende gevallen geholpen bij het zoeken naar de beste oplossingen. Ook hiervoor ben ik hem bijzonder
dankbaar.
Nuttige adviezen mocht ik verder ontvangen van prof. dr. H.M. in 't Veld-Langeveld
en Drs. E. Lopes Cardozo.
Mijn vriend Arie Brand heeft, in heel korte tijd, de vertaling van de samenvatting
(Summary) verzorgd. Ria Albers heeft met grote nauwkeurigheid het typewerk
verricht, terwijl Michael Veltman mij heeft geholpen bij het corrigeren van de
drukproeven en het samenstellen van de registers. Aan allen hiervoor mijn hartelijke
dank.
Het spreekt vanzelf dat alleen de ondergetekende verantwoordelijk is voor het
resultaat.

Bij de tweede druk
De verschijning van dit boek heeft in kringen die zich voor het welzijnsbeleid - en
in het bijzonder: het opbouwwerk - interesseren nogal wat opwinding veroorzaakt.
Daarmee is één van mijn bedoelingen, nl. discussie te krijgen over de aard en de
richting van het welzijnsbeleid, gehonoreerd. Dat de discussie zich bewoog tussen
een bijna kritiekloze bewondering voor en een blinde afwijzing van de gepresenteerde
analyse en inzichten is een interessant fenomeen, dat het type beleidsanalyse dat ik
heb ondernomen kennelijk oproept. Beide reacties doen nogal overspannen aan. Het
is echter nog te vroeg om de reacties, vooral in hun betekenis voor de beleidsvorming,
te onderzoeken. Ik beschouw het als een interessante uitdaging dat onderzoek nog
eens aan te vatten.

Bram Peper
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I Inleiding, probleemstelling en methode
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1 Inleiding
De Nederlandse sociologie is nooit bang geweest een bijdrage te leveren aan een of
andere vorm van beleid. In overheid en bedrijfsleven hebben sociologen al vroeg
hun weg gevonden. Anders dan in vele andere landen, zijn sociologen in ons land
van het begin af ingeschakeld bij beleidsvraagstukken. Die vroege inschakeling heeft
duidelijk haar stempel gedrukt op de aard van de relatie tussen sociologie en beleid.
De bereidheid van vele beleidsinstanties om sociologen in dienst te nemen, kwam
voort uit de behoefte meer informatie ter beschikking te hebben over ‘het sociale’
en/of ‘de menselijke factor’, e.d. In het beleidsproces viel de socioloog hoofdzakelijk
de rol toe van toeleveraar van informatie; hij werd in een onderzoekersrol geplaatst
in de beginfase van het proces1. Voornamelijk d.m.v. survey-onderzoek en, in mindere
mate, statistisch onderzoek bracht hij een deel van het veld waarover het beleid zich
uitstrekte in kaart.
Deze roltoewijzing door beleidsinstanties paste goed in de rolopvatting die de
sociologie (en haar beoefenaren) van haarzelf had, nl. een jonge wetenschap die, om
verder te komen, prioriteit moet geven aan het verzamelen van materiaal over de
sociale werkelijkheid. De sociologie had te lang vertoefd in de bespiegelende sfeer,

1

Uitvoeriger hierover: J.A.A. van Doorn, Beeld en betekenis van de Nederlandse sociologie,
1964, blz. 47, 61-157.
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het accent moest nu komen te liggen op de registratie van gegevens en samenhangen.
Hoewel ik hiermee de relatie tussen sociologie en beleid, zoals deze zich na de
oorlog heeft ontwikkeld, slechts in heel grove trekken heb gekarakteriseerd, zou het
onjuist zijn niet te wijzen op een andere, zij het weinig ontwikkelde traditie in de
Nederlandse sociologie die genoemde relatie een ruimere inhoud meegeeft. Daarin
gaat het niet slechts om materiaal-verzameling-sec in de beginfase van een
beleidsproces, maar staan ook de beleidsdoelstellingen en de beleidsdoorvoering in
de aandacht. De relatie tussen sociologie en beleid wordt hiermee wel
gecompliceerder. De socioloog komt dan uitdrukkelijk te werken in het spanningsveld
tussen maatschappelijke plaatsbepaling en wetenschappelijke analyse2.
In de beginjaren (1954-1958) van de Sociologische Gids, destijds het blad van de
‘angry young sociologists’, wordt met nadruk gepleit voor een sociologiebeoefening
in dit spanningsveld. In een redactioneel uit 1956, waarin men de stijl van Van Doorn
herkent, wordt hierover opgemerkt:
- Noch de vlucht in de studeerkamer, noch de knieval voor het beleid
zijn een acceptabele oplossing: de spanning is even reëel als noodzakelijk.
De Gids werkt vanuit en in deze spanningsverhouding, omdat zij de
sociologie allereerst ziet als een wetenschappelijk bedrijf, dat noch geheel
gerechtvaardigd is met het optrekken van een theoretisch systeem, noch
met louter nuttigheidswaarden te leveren (...) Dit standpunt impliceert
tegelijk een onafgebroken bezig zijn met de praktische problemen van
onze maatschappij èn een voortdurende relativering van deze problemen
in het licht van een wetenschappelijke doordenking. (...) niet in de eerste
plaats academische wijsheden om deszelfs wille, evenmin louter technisch
raffinement, maar studie van deze maatschappij, die ons leven bepaalt en
de toekomst vastlegt’. (Het is) ‘de enige weg, die de sociologie voor
verschraling en

2

Een recente verwoording van deze problematiek vindt men o.m. in de rede van de voorzitter
van de Nederlandse Sociologische Vereniging, H.M. Jolles, gehouden op een in januari 1971
gehouden congres, georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor de
Studie van Arbeidsverhoudingen, over: Het veranderende sociaal-politieke klimaat in
Nederland. Deze rede is onder de titel Uitdaging tot zelfonderzoek, gepubliceerd in:
Intermediair, VII/12, 26 maart 1971, blz. 9, 13.
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Spielerei behoedt, zonder haar tot een sociotechniek te misvormen3. In die beginjaren vinden we, om even de Sociologische Gids als voorbeeld aan te
houden, verschillende artikelen die van de hierboven aangehaalde visie getuigen4.
Maar reeds in 1961 baarde de socioloog Hoefnagels, niet in het minst in kringen van
sociologen, veel opzien én afkeer met zijn kritiek op de vakbeweging en het
sociaal-economische beleid5. Er waren kennelijk toch onvoldoende voorwaarden
aanwezig om ‘het programma’ van de merendeels jongere sociologen rond de Gids
door te zetten.
Dezelfde factoren die nl. voor een snelle acceptatie van de
sociologie-in-toegepaste-vorm verantwoordelijk zijn, verklaren mede waarom de
hoofdstroom in de sociologiebeoefening zich, uiteraard met de nodige uitzonderingen,
buiten het spanningsveld tussen wetenschappelijke analyse en maatschappelijke
plaatsbepaling heeft gehouden. Of preciezer gezegd: waarom de sociologie zich in
hoofdzaak een dienstverlenende rol heeft aangemeten, zonder zich veel problemen
te maken over de richting waarin haar bijdrage werd toegepast. De sociologie meende,
niet zonder reden, het accent te moeten leggen op het verrichten van onderzoek,
opdat bepaalde veronderstellingen nu eindelijk eens getoetst konden worden. De
nadruk kwam hierbij echter wel te liggen op het verzamelen, via interviews en
enquêteformulieren, van opinies van personen. Het onderzoek naar aard en betekenis
van sociaal-institionele verbanden, naar wat wij noemen: macro-sociale processen,
verdween voor een zeer belangrijk deel uit het gezichtsveld van de socioloog6. Die
vraagstukken waren te groot om met de overheersende techniek

3
4

5
6

Sociologische Gids, 1956, blz. 2/3.
Voor enkele voorbeelden, betrekking hebbend op het welzijnsterrein, zie Aug. ter Hoeven
en J.E. Ellemers, De bureaucratische omknelling van het maatschappelijk werk (1955, blz.
151 e.v.); J.A.A. van Doorn, Functieverschuivingen in het maatschappelijk werk (1955, blz.
21 e.v.); dezelfde auteur, Verzuiling: een eigentijds systeem van sociale controle (1956, blz.
41 e.v.).
In hetzelfde tijdschrift (1961, blz. 274 e.v.).
Belangrijke kritische geluiden bij: H.M. in 't Veld-Langeveld, Onderzoek onderzocht, 1970.
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van onderzoek aan te vatten. Het maatschappelijk klimaat in, laten we zeggen, de
periode 1955-1965 was er ook niet naar om belangstelling voor macro-sociale
vraagstukken te wekken. De verzorgingsstaat naderde zijn voltooiing, ‘the end of
ideology’ leek aangebroken. Het wetenschappelijk werk liet zich in hoofdzaak leiden
door het leerstuk van de waardevrijheid: de registratie van feiten en samenhangen
kreeg geen vervolg in een evaluatie ervan, gemeten aan b.v. de betekenis van die
gegevens voor de maatschappij (of een deel ervan), de onderzochte groeperingen of
het beleid.
Verder waren beleidsinstanties, waarvan het werkterrein meestal wel grotere sociale
verbanden beslaat, weinig geneigd hun eigen handel en wandel (‘policy’) tot object
van sociologisch onderzoek te maken. Daarmee zouden hun doelstellingen en wijze
van beleidvoering op zijn minst de kans lopen ter discussie te worden gesteld. Het
beleid zou dan, nota bene door de eigen deskundigen, ‘kwetsbaar’ worden gemaakt.
In ieder geval zijn er ook van die kant weinig stimulansen uitgegaan voor een dergelijk
soort onderzoek. Een beleidsman als Van Tienen heeft dan ook, als we denken aan
de oorzaken, maar voor de helft gelijk wanneer hij niet ten onrechte, doch wat
overdreven stelt dat ‘sociologische instituten met grote eenstemmigheid macro-sociale
beleidsoriënterende research mijden’7.
De relatie sociologie-beleid is natuurlijk maar één aspect van het ruimere probleem
van de verhouding van de sociologie tot haar object: de samenleving. Ook de
sociologiebeoefening is een maatschappelijke activiteit, vindt plaats in een bepaalde
maatschappelijke context, die in overwegende mate de grenzen bepaalt van de

7

A.J.M. van Tienen, Sociaal-wetenschappelijk onderzoek en welzijnsbeleid, in:
Maatschappelijk welzijn, XX, 5 mei 1968, blz. 104; zo heeft het beleid zich weinig
aangetrokken van de resultaten van het onderzoek - van universiteitswege verzorgd - van
J.M. Heukels, dat een vernietigend oordeel inhoudt over aanbod, bereik en organisatie van
het maatschappelijk werk. Zie J.M. Heukels, De reikwijdte van het maatschappelijk werk,
Mededelingen van het Sociologisch Instituut van de Rijksuniversiteit in Utrecht, no. 16, 2
delen, 1965.
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vrijheid die de beoefenaren van het vak is gegeven bij de keuze van de vraagstukken
die zij willen bestuderen. Wanneer de betekenis van de sociologie is gelegen in het
inzicht dat zij verschaft in het functioneren van maatschappelijke processen, kunnen
de beoefenaren van het vak de vraag niet uit de weg gaan aan welke doelstellingen
dit inzicht dienstbaar wordt gemaakt. Al zijn de marges smal, noodzaak is dat de
socioloog ze kent, ze onderzoekt en op grond daarvan dan zijn persoonlijke keuze
maakt.
Dit soort vragen heeft de laatste jaren opnieuw grote actualiteit gekregen onder
invloed van maatschappijkritische stromingen. De grote betekenis van deze
ontwikkeling voor de sociologie is dat deze stromingen in niet mis te verstane
bewoordingen aandacht vragen voor macro-sociale problemen8. De grondslagen en
organisatie van de samenleving worden ter discussie gesteld. Daarmee komt de
sociologie - voorzover zij ook wetenschap van de maatschappij wil zijn - in een
kwetsbare positie. In de eerste plaats naar de maatschappij toe, die maar in bescheiden
mate analyses waarin zij zelf ‘fragwürdig’ wordt gesteld zal willen honoreren. In de
tweede plaats de vakbeoefening, vooral omdat door de overwegende oriëntatie op
micro-problemen het macro-sociologische onderzoek nog nauwelijks van de grond
is gekomen. Het gevaar is dan groot dat de overigens verheugende toeneming van
de vraag naar analyses van ‘grote’ maatschappelijke processen, een vraag die niet
uitsluitend uit de maatschappijkritische hoek komt, leidt tot oppervlakkige
beschouwingen.
Ziet men, met mij, als één van de belangrijkste maatschappelijke functies van de
sociologie in een democratische samenleving het vergroten van de
keuzemogelijkheden in maatschappelijke vormgeving, dan is een voorwaarde hiervoor
een zekere mate van onafhankelijkheid. Garanties zijn hiervoor nimmer te krijgen.
Wel liggen in de noodzaak en in het gezag van wetenschapsbeoefening in

8

Daarover hebben sociologen ‘astonishingly little to say, either from evidence or from theory
or from both’, merkt James S. Coleman op in zijn opstel The methods of sociology,
gepubliceerd in: Robert Bierstedt (ed.), A design for sociology: scope, objectives, and methods.
Monograph nr. 9 van The American Academy of Political and Social Science, 1969, blz.
105.
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onze samenleving, mogelijkheden voor het verwerven van een zekere
onafhankelijkheid. Institutioneel zijn die mogelijkheden het grootst aan de
universiteiten. Het is vooral hun taak die (betrekkelijke) onafhankelijkheid te bewaken
en, zo nodig, uit te breiden. In de kwaliteit van het werk ligt een tweede mogelijkheid
tot ‘afscherming’ tegen een al te gemakkelijke dienstbaarheid aan de bestuurders
van het ogenblik, ook al zouden zij opereren in overeenstemming met de eigen
maatschappelijke voorkeuren. De professionele opdracht ligt in het vermijden van
vluchtige en gemakkelijke analyses en conclusies, waartoe macro-sociale
vraagstukken, juist door de evidente noodzaak voor de onderzoeker ‘partij’ te kiezen,
zo gemakkelijk aanleiding geven. De discipline die het macro-sociaal onderzoek
vereist is niet in de eerste plaats een zaak van vrije keuze door de onderzoeker, maar
wordt vooral opgelegd door de complexiteit van de vraagstukken die in dit soort
onderzoek aan de orde zijn. Slechts door te werken in deze spanningsverhouding
tussen maatschappelijke verantwoordelijkheid en professionele discipline is naar
mijn opvatting zinvolle sociologiebeoefening mogelijk.
Deze beschouwingen dringen zich op wanneer men, zoals in deze studie het geval
is, een bepaald beleid: het opbouwwerk in zijn ontwikkeling volgt. Het gaat hier
meer in het bijzonder om een overheidsbeleid, dat vooral bekeken zal worden op de
factoren die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan, de verandering en de continuering
van dit beleid; meer op de wijze waarop beleid tot stand komt (beleidsvorming) dan
op het registreren van opinies van mensen die door dit beleid worden geraakt. Beleid
wil ik, de puntige formulering van Van Doorn en Lammers overnemend, omschrijven
als: een plan van actie. Het is de ‘poging om de toekomstige ontwikkeling te
structureren, die de kern van alle beleid is’9.
Zoals eerder gezegd neemt in de sociologiebeoefening de studie van
beleidsprocessen (m.n. beleidsevaluatie) een schriele plaats in10,

9
10

J.A.A. van Doorn en C.J. Lammers, Moderne Sociologie, 1962, blz. 192, 193.
Er zijn uiteraard uitzonderingen. Een socioloog als Kruijer houdt zich, zowel theoretisch als
empirisch, al jaren bezig met beleidsvraagstukken, en dus met macro-sociologie. Zie b.v.
zijn: Organiseren en evalueren, de rol van de wetenschappelijke adviseur in beleidsprocessen,
1969; verder verwijs ik graag naar de belangrijke inleiding over de relatie tussen sociologie
en beleid in: Paul F. Lazarsfeld, William H. Sewell en Harold L. Wilensky (eds.), The uses
of sociology, 1968, vooral blz. ix-xxxi.
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al lijkt daar de laatste jaren een lichte verandering in te komen. Als we even afzien
van de sociologen, die in het beleid voornamelijk in beleidsondersteunende functies
zitten, dan ligt het zwaartepunt van de sociologische aandacht in de vraag hoe het
beleid ‘bij de mensen overkomt’. Er is een zekere afkeer te bespeuren om nauwgezet
het beleidsvormingsproces te analyseren: een variatie op het
beleid-is-‘vies’-syndroom? De ‘lower class bias’ van veel sociologiebeoefening
onttrekt de niveaus waar de condities worden vastgesteld waarbinnen ‘de mensen’
die door het beleid worden geraakt moeten functioneren aan het gezichtsveld11. De
sociologie zou naar mijn mening aan maatschappelijke en professionele relevantie
winnen wanneer zij meer aandacht zou besteden aan het systeem van beinvloeding
dan aan degenen die de invloed ondergaan, meer aan de besturing dan aan de
bestuurden.
Het pleidooi dat Johan Galtung - sprekend over polemologie, maar even hard
geldend voor de sociologie - onlangs heeft gehouden wijst ook op een prioritering
in die richting. Daarin spreekt hij van de noodzaak voorrang te verlenen aan
‘policy’-problemen boven de subtilisering van de onderzoekstechniek. De afstand
tussen wetenschapsbeoefening en de politiek-maatschappelijke vraagstukken die zij
mede wil helpen oplossen is te groot geworden. ‘Instead, one should give to policy
a primacy over theory, and to theory a primacy over data’. Men dient niet in hoofdzaak
bezig te zijn ‘with building up an internally consistent set of propositions (...) that
could be available for any purpose. It ought to view any project as an effort to change
something (...) and measure its succes or failure in term of its impact outside the
academic circles’12.

11

12

Hierover - toegepast op het onderzoek naar het functioneren van de democratie - J.A.A. van
Doorn, De overtrokken democratie, in: W. Albeda (e.a.), De linkse sociologie? z.j., blz,
97-123.
Zie An Editorial, in; Journal of Peace Research, 1971, nr. 1, blz. 2. Galtung maakt in dit
verband nog de volgende juiste opmerking: ‘Sociologists have succesfully “passed” into
prisons and streetgangs, but one should not believe that only marginal groups are worth
studying. The highly normal institutions - trade unions, insurance companies, multi-national
corporations, the Civil Service - are unkowns, we do not have the “feel” of them’, (o.c., blz.
1/2).
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Wie in deze zin een beleidsanalyse onderneemt, kán zich niet onttrekken aan een
expliciete waardering van het beleidshandelen. Aan beleidshandelingen liggen immers
waarderingen ten grondslag; het beleid heeft bedoelingen, opdrachten, taken, die b.v.
alleen al op hun bijdrage tot de beleidsdoelstellingen getoetst moeten worden. Het
beleid zelf nodigt dus op zijn minst uit tot toetsing in termen van zijn eigen
doelstellingen. De socioloog zal willen verklaren waarom het beleidsproces verloopt
zoals het verloopt, waarom doelstellingen wel of niet bereikt worden, e.d. Hij zal
zolang mogelijk moeten proberen, op basis van bepaalde vooronderstellingen en het
verzamelde materiaal, verklaringen aan te dragen voor de eigen dynamiek van het
beleidsgebeuren. Maar tenslotte zal hij niet kunnen en moeten vermijden over
vormgeving en doelstellingen van het beleid een eigen oordeel uit te spreken. Waarbij
ik er met nadruk op wil wijzen dat de normatieve kaders van waaruit dié evaluatie
plaatsvindt zowel ontleend kunnen zijn aan de beleidsdoelstellingen als aan heel
andere doelstellingen. Een combinatie van beide is uiteraard ook mogelijk.
Hiermee heb ik, in eerste aanzet, het kader aangegeven waarbinnen ik de analyse
en evaluatie van het beleidsproces opbouwwerk wil aanvatten.

2 Probleemstelling
Na de oorlog is het overheidsapparaat sterk gegroeid. De toenemende
verantwoordelijkheid die de politieke gemeenschap op zich heeft genomen voor het
welzijn van de burgers, heeft geleid tot een spectaculaire uitbreiding van de
overheidsdiensten. Er zijn nauwelijks terreinen te bedenken waar de overheid - en
dan in het bijzonder het ambtelijk apparaat - geen bemoeienis mee heeft. De overheid
is verreweg de grootste werkgever in het land, het aantal ambtelijke werknemers
bedraagt ruim 500.000, terwijl de over-
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heidsuitgaven ongeveer 30% van het nationale inkomen vertegenwoordigen.
Daarmee wordt, nu in volle zwaarte, een maatschappelijk probleem manifest, dat
overigens al heel lang wetenschapsmensen, politici en burgers heeft beziggehouden.
Dat is de vraag naar de zelfstandige invloed en verantwoordelijkheid van het
ambtelijke apparaat13. Formeel zijn er weinig problemen. Het apparaat is ondergeschikt
en dienstbaar aan het vigerende politieke stelsel, onverschillig of dat nu een politieke
democratie of een politieke of militaire dictatuur (of mengvormen hiervan) betreft.
Gaan we, zoals in ons geval, uit van een politieke democratie, dan is genoemd
vraagstuk van wezenlijk belang voor het democratische gehalte van de samenleving.
Verwijzing naar het bestaan van de basiscondities van die democratie, nl. de scheiding
tussen wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht (de trias politica), is in dit
verband irrelevant. Ook doet het er weinig toe, welke positie men kiest in de, de
laatste jaren weer opgelaaide, discussie in kringen van staatsrechtsgeleerden en
politici over het zgn. monisme en dualisme14. Met monisme wordt - kort geformuleerd
- de opvatting aangeduid, welke uitgaat van een volledige of bijna volledige
congruentie tussen de verantwoordelijkheid van (minimaal de meerderheid van) de
wetgevende macht en de uitvoerende macht. Terwijl het dualisme de eigen
verantwoordelijkheid van beide machten, zowel formeel als materieel, benadrukt:
het parlement als tegenspeler van de regering.
Over deze discussies heen blijft nl. het feit bestaan van een groot bureaucratisch
apparaat, dat onmisbaar is, zowel voor het voeren als uitvoeren van een beleid.
Mankracht en deskundigheid geven dit apparaat een relatieve autonomie,
waartegenover de wetgevende macht (parlement) - om nog maar niet te spreken van
burgers - niet alleen vrijwel machteloos staat, maar die ook de politieke be-

13
14

Hiervoor het instructieve overzicht van: R. Crince le Roy, De vierde macht, de ambtelijke
bureaucratie als machtsfactor in de staat, 1971. Voor enkele gegevens, vooral blz. 45-52.
Een voorbeeld en standpuntbepaling bij H. Th. J.F. van Maarseveen, De heerschappij van
de ministerraad, 1969.
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leidvoerders voor problemen stelt. Al staat het apparaat tot hún beschikking, ook zij
hebben geen volledige beschikkingsmacht over de richting waarin het wordt gebruikt.
Er wordt in dit verband niet ten onrechte gesproken van een ‘vierde macht’, de macht
van het ambtelijke apparaat.
Weinig sociologen zullen moeite hebben met het (h)erkennen, in algemene zin,
van die vierde macht. Daar waar in organisaties mankracht en deskundigheid zijn
gebundeld, ontstaat het feit dat deze organisaties eigen doelstellingen gaan inbrengen,
die niet of slechts zijdelings af te leiden zijn uit de doelstellingen voor het bereiken
waarvan zij in het leven zijn geroepen. Dit verschijnsel is al eerder opgemerkt en
bestudeerd.
Voorzover het om organisaties gaat - zoals bij de vierde macht - die dienstbaar
behoren te zijn aan de doelstellingen van een potitieke democratie, hebben we te
maken met een maatschappelijk probleem van bijzondere importantie. Het probleem
is niet zozeer dát het ambtelijke apparaat op zelfstandige wijze richting kan geven
aan het beleid; dat is met zijn bestaan a.h.w. gegeven. Belangrijker is hoe de politiek
verantwoordelijke organen voldoende controle kunnen uitoefenen op ‘het apparaat’,
opdat het werkt in overeenstemming met de in het politieke systeem geformuleerde
doelstellingen. Nu de laatste jaren de drang om het democratische gehalte van de
samenleving te vergroten toeneemt, is het probleem nog in gewicht toegenomen.
Voor de onderscheiden groeperingen dient het probleem zich op verschillende
wijzen aan. De politieke beleidvoerders (regering), waarvoor het apparaat in hoofdzaak
werkzaam is, ontmoeten het probleem hoe dit apparaat voldoende snel en flexibel
kan worden gestuurd in de richting van nieuwe doelstellingen. Waar een politieke
overheid in toenemende mate te maken krijgt met snel wisselende maatschappelijke
omstandigheden wordt zij voor de noodzaak geplaatst ook het beschikbare apparaat
snel in te zetten op nieuwe behoeften, problemen, die zich uit haar ‘omgeving’
aandienen. Tot op dit moment komen ‘beleidsombuigingen’ hoofdzakelijk tot stand
in een soort crisissituatie - b.v. grote tekorten op de rijksbegroting -, die het
legitimatiekader scheppen om, weinig gestuurd, ‘met de botte bijl’ in de begroting
te hakken. Hiermee is
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een indicatie gegeven voor o.m. de betrekkelijk geringe greep die ook politieke
beleidvoerders op de autonome ontwikkeling van het ambtelijke apparaat hebben.
Tevens voor het gebrek aan planning op dit terrein. Voor een slecht bewerktuigde
volksvertegenwoordiging lijkt het al helemaal illusoir om iets van een werkelijke
controle op het beleid van het regeringsapparaat te realiseren. Last, but not least is
er dan het publiek (de burgers), dat in zijn veelvuldige contacten met het
overheidsapparaat grotendeels onmachtig is een controlerende functie te vervullen.
Deze maatschappelijke achtergrond geeft de betekenis aan van beleidsstudies. Er
zijn, in Nederland, maar weinig studies waarin is gepoogd de ontwikkeling van een
bepaald beleid systematisch te volgen. De algemene probleemstelling van deze studie
is een onderzoek naar het ontstaan en de groei van het beleid t.a.v. het opbouwwerk.
Het opbouwwerk is, zoals we nog zullen zien, sterk een zaak van het ambtelijke
apparaat. Maar omdat op dit terrein van oudsher een prominente plaats is toegekend
aan het initiatief van de burgers - o.m. tot uitdrukking komend in de organisaties van
het zgn. particulier initiatief -, is het tevens een voorbeeld van de spanningsverhouding
in een beleid tussen politieke legitimatie en ambtelijke besturing aan de ene kant en
daadwerkelijke verantwoordelijkheid van de burgers aan de andere kant.
Naast het onderzoek van de invloed van het ambtelijke apparaat op de
beleidsvorming, is uiteraard ook van belang de invloed na te gaan van bepaalde
maatschappelijke groeperingen en stromingen. In het bijzonder waar het gaat om
hun formele en feitelijke verantwoordelijkheid voor het beleid, hun rol in de
besluitvorming e.d. Hoe hebben de verschillende belanghebbenden in het veld van
het opbouwwerk op elkaar gereageerd en op elkaar ingespeeld? Van wie kwamen
de initiatieven tot beleidsvoering, wie legitimeerde - en op welke wijze - het beleid?
Inzicht in het proces van beleidsvorming verruimt in een politieke democratie de
mogelijkheden van belanghebbende groeperingen - parlement, regering, burgers en
hun organisaties - een beleidsproces te beïnvloeden en te sturen. De kans wordt
daarmee vergroot dat het proces zich ontwikkelt in een richting, die meer de resultante
is van een concurrentie tussen verschillende opvattingen dan van een betrekkelijke
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autonome doelstellings- en instrumentenbepaling van, zoals meestal het geval is, het
bureaucratische apparaat en/of de regering.
Waarom echter niet belangrijker beleidsvormen dan het opbouwwerk, dat velen
niet of nauwelijks zullen kennen15, als beleidsterrein geanalyseerd? Er zijn toch vele
beleidsterreinen aan te wijzen die naar omvang en betekenis veel belangrijker zijn
dan het opbouwwerk? Dat laatste valt moeilijk te ontkennen. Het is ‘at face value’
duidelijk dat b.v. het sociaal-economische, justitiële, gezondheids- en onderwijsbeleid
veel belangrijker zijn. Ook al heeft het opbouwwerk - voorlopig en kort aangeduid
- als belangrijkste doelstelling om de bevolking meer te betrekken bij de vormgeving
van haar omgeving.
Dat de keuze nochtans op het opbouwwerk is gevallen, is - naast de invloed van
min of meer ‘toevallige’ omstandigheden - toch niet helemaal toevallig. De volgende
overwegingen hebben mij doen besluiten dit beleidsveld aan een nader onderzoek
te onderwerpen.
1 - De laatste jaren begint de belangstelling voor zgn. welzijnsvraagstukken sterk
te groeien. Er is een ontwikkeling aan de gang waarin de aandacht - populair
uitgedrukt - verschuift van ‘het economische’ naar ‘het sociale’. De samenleving, in
al haar (organisatie)vormen, begint object van bewust handelen te worden. De zorg
voor hulpbehoevende individuen - traditioneel opgedragen aan het maatschappelijk
werk - krijgt aanvulling vanuit het inzicht dat ook maatschappelijke verbanden
aanknopingspunten kunnen zijn voor verbeteringen in ‘de kwaliteit van het bestaan’.
De welzijnsbeleving wordt meer en meer betrokken op het functioneren van grotere
sociale verbanden.
Deze verbanden nu zijn het specifieke vertrekpunt voor het doelgericht en
methodisch handelen van het opbouwwerk. Daarmee heeft het opbouwwerk zich
opgeworpen als kernstuk van en aanzet tot een, zich ontwikkelende, nieuwe
welzijnsbenadering. De te verwachten toenemende aandacht voor
welzijnsvraagstukken maakt het derhalve zinvol in het bijzonder het
opbouwwerkbeleid, dat in

15

Ik gebruik de term opbouwwerk ter aanduiding van een veld van activiteiten, dat in de loop
der tijd verschillende namen heeft gehad, respectievelijk: maatschappelijk opbouwwerk,
opbouwwerk en samenlevingsopbauw.
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prille vorm al ruim twee decennia geleden is gestart, te bestuderen als onderdeel van
het totale welzijnsbeleid.
Ook in financieel opzicht begint het opbouwwerk de laatste jaren aan importantie
te winnen. Alleen al op de rijksbegroting voor het dienstjaar 1972 is - onder het hoofd
samenlevingsopbouw (ik houd de ‘oudere’ term opbouwwerk aan) - een bedrag van
ruim 84 miljoen gulden (raming) uitgetrokken16.
2 - In de tweede plaats is het opbouwwerk één van de terreinen waarmee sociologen
vanouds bemoeienis hebben gehad17. Al in de vijftiger jaren heeft de vroege
Nederlandse sociologie haar krachten hierop beproefd. Ter voorlopige aanduiding
een tweetal voorbeelden. Het sociaal beleid in de zgn. ontwikkelingsgebieden, dat
in het begin van de jaren vijftig is opgezet, heeft - via onderzoek en advisering intensieve begeleiding gekregen van sociologische zijde. Door steun van het ministerie
van Maatschappelijk Werk (MaWe) kon het Instituut voor Sociaal Onderzoek van
het Nederlandse Volk (ISONEVO) een groot deel van zijn activiteiten hieraan wijden.
Veel sociologen hebben bij het ISONEVO hun eerste, tijdelijke, onderdak gevonden.
Ook in de door het ministerie ingestelde Commissie Onderzoek Maatschappelijk
Werk (COM) participeerde een aantal sociologen, hetzij in een advies-, hetzij in een
onderzoeksfunctie.
Ook in de bemanning van dit ‘sociale’ ministerie zijn voor zover het beleids- en
beleidsontwikkelingsfuncties betreft, veel sociologen terug te vinden. CRM - de
opvolger van MaWe - is het ministerie dat, in ieder geval relatief, de meeste
sociologen in dienst heeft. Was vroeger (tot om en nabij 1960) de betekenis van
externe adviseurs - ik noem b.v. de sociologie-hoogleraren Van Dijk, Zeegers,
Groenman en Van Doorn - vrij groot, de laatste tien jaar is het zwaartepunt bijna
geheel in het ministerie komen te liggen. In ieder geval kan gesteld worden dat
sociologen aanwijsbare invloed hebben gehad op het opbouwwerkbeleid.
Er zijn twee overwegingen die de studie van het opbouwwerkbeleid sociologisch
interessant maken. In de eerste plaats het al genoemde

16
17

Ontwerp van Wet (Dep. v. CRM), blz. 6.
Zie Van Doorn, Beeld en betekenis etc., o.c., blz. 103-108, 120, 121.
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feit dat we hier te maken hebben met een beleid dat naar zijn uitgangspunten en
methodiek een aanwijsbare invloed van sociologen heeft ondergaan, c.q. mede
sociologisch - zie de nadruk op de betekenis van grotere sociale verbanden - is
gefundeerd. Analyse en evaluatie van dít beleid wordt daarmee tevens een
beschouwing over de betekenis van sociologie-in-actie. Een sociologische analyse
van een mede door sociologen geïnspireerd en gevoerd beleid. Vragen zijn in dit
verband b.v.: welke is (was) de sociologische fundering van net beleid?, was deze gegeven de aanwezige sociologische kennis - juist? en in welke mate verklaart déze,
naast andere factoren de gang van het beleid.
In de tweede plaats is het opbouwwerk sociologisch interessant omdat het een
grotendeels door de overheid geïnitieerd beleid is, dat gericht is op de activering van
de bevolking. De vraag is hier o.m. in hoeverre activering van de bevolking op een
terrein dat expliciet in de vrijwillige, normatieve sfeer is getrokken, zich láát
organiseren. Is het juist niet zo dat van boven af aangeboden normatieve kaders zich
moeilijk laten verenigen met een ideologie, als van het opbouwwerk, die het initiatief
aan de ‘basis’ (de ‘grass roots’) situeert? Verder opereert het opbouwwerk, zoals
reeds is gesteld, in een gebied dat vanouds wordt beheerst door het zgn. - langs
levensbeschouwelijke lijnen opgetrokken - particulier initiatief, dat zichzelf beschouwt
als uit de ‘basis’ voortgekomen. Het aanbod van het opbouwwerkbeleid komt m.a.w.
terecht op een politieke markt, waarop het andere ‘grass roots’-verbanden aantreft.
Tenslotte is er, op zijn minst, een grote spanningsverhouding tussen het beroep op
vrijwillige inzet en het feit dat het welzijnswerk, ook het opbouwwerk, steeds meer
in handen is gekomen van beroepskrachten. Deze professionalisering van de
welzijnszorg heeft b.v. een erosie teweeggebracht van het eigen initiatief en de
materiële verantwoordelijkheid van het particulier initiatief. Het grootste deel van
het georganiseerde welzijnswerk valt - zeker waar het de uitvoering betreft - onder
de verantwoordelijkheid van vrijwilligers, die de besturen van de organisaties vormen.
Het eigenlijke werk wordt echter verricht door beroepskrachten, die gemeten naar
deskundigheid en inzet de besturende vrijwilligers overvleugelen, maar die nochtans
niet geroepen worden beleidsverantwoordelijkheid te
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dragen.
3 - Tenslotte is het opbouwwerk gekozen omdat het (a) een voorbeeld is van een
beleid van de centrale overheid, (b) qua omvang te overzien en behoorlijk af te
grenzen is, en (c) een betrekkelijk nieuw terrein is, dat in zijn ontwikkeling van het
begin af te volgen is.
Tot zover de overwegingen die geleid hebben tot de keuze van dit empirische veld.
Naast de al eerder genoemde algemene probleemstelling, moet nog de vraag gesteld
worden naar de betekenis die een beleidsanalyse van het opbouwwerk heeft over de
grenzen van dit veld heen. M.a.w., in welk opzicht kan deze beleidsanalyse als
voorbeeld fungeren. Naar drie kanten kan, met de nodige restricties, deze
beleidsanalyse een voorbeeldfunctie vervullen.
(1) Inhoudelijk. Door de overeenkomst in aard en structuur van het welzijnswerk
zal veel van wat er over opbouwerk, c.q. opbouwwerkbeleid wordt opgemerkt
relevantie hebben voor andere welzijnsterreinen. Ten eerste zal blijken dat onder
het hoofd opbouwwerk veel, nogal verschillende, activiteiten schuilgaan, die
men eerder tot andere beleidsterreinen van het ministerie zou willen rekenen.
Ten tweede beperkt de filosofie van waaruit het opbouwwerk is opgezet zich
niet tot dit terrein. De doelstellingen van het welzijnsbeleid hebben in het
opbouwwerk hun meest pregnante uitdrukking gekregen. Vandaar dat ook in
déze analyse op vele plaatsen het totale welzijnsbeleid in de waardering moet
worden betrokken, zonder dat in dit opzicht naar volledigheid is gestreefd. Het
opbouwwerk blijft vertrek- en eindpunt van de analyse.
(2) Vergelijkend. De presentatie van de analyse van een centraal overheidsbeleid
maakt vergelijking met andere vormen van centraal beleid mogelijk. Voorzover
dergelijke studies aanwezig zijn, dringt zich de vraag op in hoeverre in déze
studie geconstateerde processen van meer algemene aard zijn, c.q. inherent zijn
aan elke beleidsvoering of elke vorm van maatschappelijke besturing. Zelf had
ik dit kunnen doen door naast het opbouwwerk nog een ander centraal
beleidsterrein te analyseren. De onmogelijkheid om in een overzienbaar
tijdsbestek nóg een beleidsterrein aan een nauwgezet onderzoek te onderwerpen,
heeft mij hiervan doen afzien. Daarbij
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maakt de introductie van een aantal min of meer theoretisch getinte
vooronderstellingen, die in deze studie worden aangeboden, vergelijking in
principe mogelijk. Voert men deze in bij de analyse van één beleidsveld, dan
wordt dat - althans naar intentie - getild uit het niveau van de vrij ongerichte
descriptie. Andere onderzoekers worden op zijn minst uitgenodigd de
bruikbaarheid van het gepresenteerde interpretatiekader op andere beleidsvelden
te toetsen.
(3) Theoretisch. Het opbouwwerkbeleid heb ik, in theoretische zin, geïnterpreteerd
vanuit het gezichtspunt van de institutionalisering. Dit centrale en - ook in het
dagelijks spraakgebruik - veel gebruikte, doch empirisch weinig beproefde
begrip in de sociologie, verwijst immers naar processen van maatschappelijke
vormgeving en stolling, c.q. naar het ontstaan van collectieve verwachtings- en
rolpatronen. Als iets zich institutionaliseert, neemt het vaste vormen aan, wordt
het herkenbaar.
Het is alleszins de moeite waard het begrip institutionalisering als uitgangspunt te
nemen en te beproeven op zijn bruikbaarheid. Blau b.v. onderstreept de centrale
positie die de studie van institutionaliseringsprocessen in de sociologie zou moeten
innemen, wanneer hij stelt dat de ‘study of institutionalization is often considered
the central aim of sociology’. Waar hij terecht aan toevoegt dat ‘there are hardly any
systematic sociological investigations of institutionalization that take the concept
seriously and analyze the distinctive process that it signifies’18. Mede op grond van
deze theoretische overwegingen is het opbouwwerk gekozen, vooral omdat het uit
een oogpunt van onderzoek het belangrijke voordeel heeft dat het:
a een redelijk af te grenzen maatschappelijke activiteit is;
b betrekkelijk beperkt van omvang is; en
c een korte geschiedenis heeft, dus van het begin af te volgen is.
Het opbouwwerk is daarom een fraai voorbeeld van hoe een institutionaliseringsproces
kan verlopen.
Met de invoering van dit laatste punt (3) heeft de algemene pro-

18

Zie Peter M. Blau, Objectives of sociology, in: Robert Bierstedt (ed.), A design for sociology:
scope, objectives and methods, 1969, blz. 67; zie ook blz. 44.
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bleemstelling een verbijzondering in theoretische zin meegekregen. Kan men de
ontwikkeling van een bepaald beleid, c.q. maatschappelijk veld zinvol beschrijven
en analyseren als institutionaliseringsproces? Deze vraag moet bevestigend
beantwoord worden. Beleid - en dan in het bijzonder overheidsbeleid - is immers
een poging bepaalde sociale relaties en activiteiten te sturen, vast te leggen en daarvoor
een institutioneel kader aan te bieden. Het lijkt daarom de moeite waard om - na een
korte excursie in de literatuur over institutionalisering - de belangrijkste voorwaarden
voor en dimensies van het institutionaliseringsproces te presenteren. Daarmee zijn
tegelijk de ordeningsprincipes aangereikt voor de selectie en presentatie van het
empirische materiaal. Tevens kan dan beoordeeld worden in hoeverre het begrip
institutionalisering - zoals het in deze studie is geïnterpreteerd - het inzicht in de
factoren, die voor de ontwikkeling van een bepaald beleidsveld van belang zijn,
vergroot, c.q. daarvoor bruikbaar is19.
Wel is er al op voorhand een aantal beperkingen van een interpretatie in termen van
institutionalisering te formuleren. Het is goed om ons daar nu al van bewust te zijn,
opdat beschrijving en analyse niet dwangmatig in dit speciale kader worden ‘geperst’.
In de eerste plaats is het begrip institutionalisering niet de enige invalshoek van
waaruit een beleidsproces kan worden geanalyseerd. Een analyse in termen van b.v.
het machtsbegrip, het doel-middelen-schema of een open systeemmodel ligt evenzeer
voor de hand. Het zou onjuist zijn geen gebruik te maken van deze inzichten op
plaatsen waar op déze wijze het beleidsgebeuren beter te verklaren is. Daartoe bestaat
- in de tweede plaats - stellig aanleiding, omdat het begrip institutionalisering, zoals
dat met vele begrippen in de sociologie het geval is, ruim van inhoud is. Het is

19

Het is een poging om een begrip dat verwijst naar een dynamisch proces op zijn bruikbaarheid
te toetsen. Goudsblom wijst terecht op het statische karakter van het begrippenapparaat van
de moderne sociologie: ‘men spreekt veel vaker van bureaucratie dan van bureaucratisering
(...) om van de meer elementaire begrippen maar te zwijgen: norm, rol, positie, waarde’. Zie
zijn artikel: Bij de tweede druk van ‘Uber den Prozess der Zivilisation’, in: Mens en
Maatschappij, XLV/5, sept./okt. 1970, blz. 352-361, 355 (citaat).
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een hogelijk abstract begrip, waarmee een groot aantal verschijnselen kan worden
aangeduid en dat derhalve uitnodigt tot vele interpretaties. De centrale plaats die in
de sociologie aan het institutionaliseringsproces, zich voltrekkend in het spanningsveld
van maatschappelijke stabiliteit en verandering, wordt toegekend, rechtvaardigt ten
volle de poging om nu eens eindelijk een concreet maatschappelijk veld mede vanuit
dat gezichtspunt te bestuderen.
Bovenstaande overwegingen hebben ertoe geleid een tweedeling in deze studie
aan te brengen, welke alle ruimte laat het beleidsproces als institutionaliseringsproces
te interpreteren (DEEL II), maar de mogelijkheden tot andere, c.q. aanvullende
interpretaties niet afsnijdt (DEEL III).
In DEEL II wordt dus de ontwikkeling van het opbouwwerk gepresenteerd als
institutionaliseringsproces. De presentatie en indeling van het materiaal weerspiegelt
de gezichtspunten die voor dit proces van wezenlijke betekenis worden geacht. Voor
de theorie fungeert het opbouwwerk hier als voorbeeldsector. De vraag in hoeverre
dit, min of meer theoretische, interpretatiekader bijdraagt tot een beter inzicht in het
verloop van beleidsprocessen, zal ik mij nà de analyse opnieuw stellen. Daarnaast
levert dit deel in zijn beleidsgeschiedenis een groot deel van het materiaal, waarop
de beschouwing in DEEL III steunen.
Wordt in DEEL II het institutionaliseringsproces, gegeven het interpretatiekader,
van een zekere afstand bekeken, in DEEL III komt op een andere manier de
ontwikkeling van het opbouwwerk centraal te staan. In dit deel gaat het om de vraag
waarom dit beleidsveld nu juist déze ontwikkeling te zien heeft gegeven. Dat betekent
dat de inhoudelijke kant van het beleidsveld opbouwwerk gewaardeerd en gewogen
moet worden. Dat betreft een evaluatie van zowel de doelstellingen van het
‘eigenlijke’ opbouwwerk, als die van het beleid en van allerlei instellingen die hierbij
betrokken zijn. Gegeven het feit dat het opbouwwerk m.n. door de centrale overheid
is geïntroduceerd en gestimuleerd, staat de vraag centraal naar de factoren die de
realisering van de beleidsdoelstellingen hebben bevorderd, c.q. tegengewerkt.
Daarvoor moeten de verschillende belanghebbende groeperingen ‘in het veld’ gebracht
worden, en gewaardeerd worden naar omvang, macht, onderlinge afhankelijk-
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heid, belangen, e.d. Op deze wijze wordt in een evaluatie van het
opbouwwerk(beleid)-in-actie geprobeerd een verklaring te geven voor (de
ontwikkeling tot) de huidige structuur en inhoud van het opbouwwerk. Deze evaluatie
heeft twee functies. In de eerste plaats is zij te beschouwen als aanvullende verklaring
voor de in DEEL II, vanuit het institutionaliseringsperspectief, geconstateerde stand
van zaken. In de tweede plaats biedt de evaluatie in DEEL III de mogelijkheid het
beleid ook vanuit andere gezichtspunten te benaderen. In DEEL IV wordt tenslotte
een aantal suggesties en opmerkingen naar voren gebracht m.b.t. de veranderingen
die naar mijn mening in het welszijnsbeleid zouden moeten worden aangebracht.

3 Methode
Vilhelm Aubert wijst in een artikel over de relatie tussen theorie en methoden in de
sociologie op het feit dat beide sterk uit elkaar gegroeid zijn20. Zij worden onvoldoende
op elkaar betrokken. Theorievorming, of wat daarvoor doorgaat, is een aparte
bezigheid, een apart vak geworden voor theoretici, en hetzelfde geldt voor degenen
die zich op de methodiek hebben geworpen. Terwijl de sociologie relationele
samenhangen wil bestuderen tussen mensen (positiebekleders), organisaties,
instellingen e.d., ligt het zwaartepunt van het sociologische onderzoek niet op dié
samenhangen, maar los daarvan op de registratie van meningen, opinies, etc.
‘Sociologische methoden zijn dikwijls zowel niet beïnvloed door de problemen die
onderzocht zullen worden als door de theorieën die het probleem willen belichten.
Er is zelden iets specifiek sociologisch aan de sociologische methoden’21. Als men
- het voorbeeld is van Aubert - wil weten hoe en waarom de aanleg van een dorpsweg
tot stand is gekomen, dan zoekt men tevergeefs in methodiekboeken naar de wijze
waarop dát onderzocht moet worden.
Met soortgelijke problemen wordt men geconfronteerd wanneer men, zoals in
deze studie, een bepaald overheidsbeleid dat zich richt op de beïnvloeding van
macro-sociale verbanden wil bestu-

20
21

Vilhelm Aubert, Om metoder og teori i sosiologien, in: Häften för Kritiska Studier, 1970
(nr. 7-8), blz. 64-72.
Idem, o.c., blz. 69.
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deren. Hoe onderzoekt men institutionalisering op macroniveau en hoe stelt men b.v.
de effectiviteit van een bepaald beleid vast? Hoe maakt men de samenhang en
dynamiek tussen de belangrijkste samenstellende elementen van het beleidsveld
zichtbaar? Elementen die niet in de eerste plaats bestaan uit personen, maar uit
organisaties, overeenkomsten, procedures, regelingen e.d.
Macro-sociologisch onderzoek - waartoe het grootste deel van het sociologische
beleidsonderzoek gerekend moet worden - zal zich moeten richten op de studie van
de inhoud van die elementen, hun relatieve belangrijkheid, het patroon van hun
onderlinge relaties, dit alles betrokken op de maatschappelijke functies (zowel latent
als manifest) die een dergelijk systeem vervult, en (mede) verklaard vanuit bepaalde
theoretische inzichten of vooronderstellingen22. Op deze wijze probeert men de ‘vaste’
elementen, m.a.w. de structuur van het veld in kaart te brengen. Hierdoor wordt het
o.m. ook mogelijk, tot op zekere hoogte, sociale processen te voorspellen. Het patroon
van de onderlinge relaties genereert a.h.w. een bepaald gedrag, onverschillig of dat
nu b.v. personen of organisaties betreft. Met een variatie op wat Frederik Barth
hierover heeft opgemerkt, zou men dit generatieve sociologie kunnen noemen23.
Hoewel men bij macro-sociologisch onderzoek grotendeels op eigen kompas moet
varen, zou het onjuist zijn om daaraan, zoals dat in het verleden bij veel
macro-sociologische beschouwingen is gebeurd, een excuus te ontlenen om niet
zoveel mogelijk empirisch te werk te gaan. Weliswaar verschilt de aard van het
empirisch materiaal van wat in het gangbare sociologische onderzoek onder empirisch
materiaal wordt verstaan. In het laatste geval betreft het

22

23

Ik voel mij verwant met denkbeelden over macro-sociologisch onderzoek als verwoord door
Amitai Etzioni, The active society, 1968, vooral blz. 41-129; Johan Galtung, Theory and
methods of social research, 1967, vooral het gedeelte over de analyse-eenheden en ‘the
fallacy of the wrong level’, blz. 37-48; Paul F. Lazarsfeld, Macro-sociology (ms.), z.j.; J.K.M.
Gevers en H. Wallenburg, Sociologie als wetenschap van de maatschappij, deel 1, 1970,
blz. 107-141, en de bijdrage van Etzioni, Ontwerp van een makro-sociologie, in deel 2, blz.
87-122.
Frederik Barth, Models of social organization, Occasional Paper no 23, Royal Anthropological
Institute of Great Britain, 1966.
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meestal ‘nieuw’ materiaal, verkregen door reacties aan respondenten te ontlokken.
Juist de betrekkelijke stabiliteit van de structuur van een bepaald maatschappelijk
veld maakt dat bij macro-sociologisch onderzoek de samenstellende elementen
meestal redelijk goed te achterhalen en te identificeren zijn. Wie b.v. de werking van
de rechtspraak wil nagaan, doet er goed aan eerst de wetten en de functie en positie
van de verschillende rechtsprekende organen te bestuderen, alvorens ervaringen van
personen met het rechtsapparaat te registreren. Voor een belangrijk deel laten die
ervaringen zich al verklaren uit de structuur en procedures van het rechtssysteem.
Het voordeel van deze benadering is verder, dat zij - bij de constatering van
‘misstanden’ - uitnodigt tot een creatieve reactie in termen van een nieuwe structuur,
nieuwe voorzieningen en regelingen e.d. Men vervalt dan niet in helemaal tot niets
verplichtende pleidooien voor zogeheten ‘mentaliteitsverandering’.
Uitgangspunt voor macro-sociologisch onderzoek is de stelling dat macro-sociale
processen in herkenbare vormen ‘neerslaan’, hetzij b.v. in bepaalde organisaties,
hetzij in andere empirisch aanwijsbare vormen, zoals regelingen, artefacten,
statistieken e.d.24. In hoeverre de door de onderzoeker naar voren gehaalde vormen
inderdaad uitdrukking zijn van die processen - het validiteits- en indicatievraagstuk
- is door geen enkel onderzoek, of het nu micro-, meso- of macro-sociologisch
onderzoek betreft, met volledige zekerheid vast te stellen. Wetenschappelijk het
meest vruchtbaar is om het bestudeerde probleem met een verklaringsmodel of
theoretische aanzetten te benaderen. Andere onderzoekers worden op deze wijze
aangespoord om, indien nodig, met alternatieven te komen, zowel t.a.v. de
verklaringen als de gebruikte indicaties. Daarbij zijn de volgende opmerkingen van
Johan Galtung in hoge mate relevant voor beleidsonderzoek. Hij merkt op dat sociale
wetenschappen (‘social science’) beoordeeld moeten worden
- in terms of what it tells about society and not by the extensiveness of
data or subtlety of methodological manipulation. (...) methods should be
evaluated by the criteria of whether they

24

Over de mogelijkheden om toch ‘grote’ maatschappelijke verbanden te bestuderen, zie ook
Coleman, o.c., blz. 106-114.
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really are necessary for the results obtained, or whether simpler means
might not as well have been used. For data as for methods, this same law
of least effort (curs. BP) holds true: knowing the kind of results we want
to establish, select the minimum of data and methods that will lead to the
goal. This simplification at one level ought then to make more thorough
theoretical work possible25. Ook is Galtung terecht van mening dat net realiteitsgehalte van een analyse mede
afhankelijk is van
- its acceptance by those who have intimate personal knowledge of the
event or institution studied. Validators would be diplomats, activists, trade
unionists, teachers, etc. Of course, the point is not that results should
correspond with their initial views, but they should be explainable and
ideally accepted by them as a possible way of viewing the phenomenon.
And if they are not at all accepted, one should at least be able to give a
good explanation why26. De nadruk die in deze studie wordt gelegd op de groei en gestalte van een centraal
overheidsbeleid, heeft betekent dat de analyse hoofdzakelijk steunt op geschreven
bronnen en statistisch materiaal27. Overheidsdocumenten zijn een belangrijke, en tot
op grote hoogte, betrouwbare bron van informatie, omdat de overheid gehouden is
over haar beleid en de gevolgen daarvan verslag te doen. Zo dat in onvoldoende mate
gebeurt, kristalliseert het beleid zich uit in bepaalde voorzieningen, overeenkomsten
en regelingen, die voor de onderzoeker toegankelijk zijn. Belangrijk empirisch
materiaal wordt gevormd door begrotingen, memories van toelichting en antwoord,
voorlopige verslagen, handelingen, subsidieregelingen, benevens andere
departementale publicaties. Beleidsintenties kunnen aldus geconfronteerd worden
met hun feitelijke uitwerking. In een vroege fase28 van het onderzoek heb ik nog een
tiental

25
26
27
28

Galtung, An Editorial, o.c., blz. 2/3.
Idem, o.c., blz. 1.
Lazarsfeld, Sewell en Wilensky wijzen terecht op het feit dat ‘in depicting decision-making
processes (...) sociologists have made too little use of contemporary history’, o.c., blz. xv.
In 1967.
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ambtenaren, hoofdzakelijk zetelend op beleids- of beleidsvoorbereidende posities
bij het ministerie van CRM, geïnterviewd over de ontwikkeling van het beleid.
Sommigen ervan hebben een belangrijke invloed op die ontwikkeling gehad. Een
enkeling is - om het eens plastisch uit te drukken - zo ongeveer bij de officiële
‘geboorte’ van het opbouwwerk aanwezig geweest, anderen hebben de kleuterjaren,
en meer, meegemaakt. Hun informatie is, op één uitzonderingen na, niet op directe
wijze on deze studie verwerkt, maar heeft in het begin wel nuttige diensten bewezen
bij de probleemformulering.
Hoewel het zwaartepunt van de materiaalverzameling in het beleidscentrum ligt,
is uiteraard ook, hoewel iets minder, aandacht besteed aan de andere componenten
van het beleidsveld. Er is in dit opzicht a.h.w. ‘van boven naar beneden’ gewerkt.
Ook hier is vooral gebruik gemaakt van geschreven materiaal, deze zo kenmerkende
communicatievorm tussen de bureaucratie en de van haar afhankelijke organisaties.
Op die manier kan hun positie in (en reactie op) het beleidsgebeuren worden
vastgesteld. Daarnaast is kennis genomen van de, overigens vrij schaarse,
onderzoekingen in en verslagen van ervaringen met het opbouwwerk. Tenslotte heb
ik, hoewel niet systematisch, veelvuldig contact onderhouden met o.a. opbouwwerkers,
wetenschappelijk medewerkers en directeuren van opbouwinstellingen, e.d., om ook
deze ‘voeling’ met het veld enigszins tot haar recht te doen komen.
Natuurlijk zijn er wensen m.b.t. de materiaalverzameling onvervuld gebleven. En
dan doel ik niet op de klassieke, doch zwaar beschimmelde, formule, dat meer
onderzoek en meer materiaal wenselijk ware geweest; bij een studie van ongeveer
20 jaar nationaal beleid een indrukwekkende gemeenplaats. Als heel reëel bezwaar
heb ik echter het gebrek aan statistisch materiaal op het terrein van de welzijnszorg
in het algemeen, en op dat van het opbouwwerk in het bijzonder, ervaren. Er wordt
aldaar weinig gerubriceerd en geaggregeerd, al komt er de laatste jaren enige
verbetering in. De tijd - soms vele maanden - die ik zou moeten besteden aan het
verzamelen van één enkel, geaggregeerd, gegeven - b.v. de ontwikkeling van uitgaven
van de lagere overheden voor opbouwwerk - zou niet opwegen tegen de betekenis
van dit resultaat voor de bewijs-
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voering, De ‘law of least effort’ wordt de onderzoeker ook wel eens opgelegd! Meer
dan voor een heel precieze bewijsvoering soms gewenst is, heb ik - ook by
aanwezigheid van enig statistisch materiaal - moeten volstaan met een grovere
cijfermatige aanduiding of een verklaring op grond van het door mij geschetste beeld
van de structuur van het beleidsterrein, c.q. de toepassing van theoretische inzichten.

Bram Peper, Vorming van welzijnsbeleid

37

II De ontwikkeling van een beleid
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1 Institutionalisering
1.1 Inleiding
Alvorens de ontwikkeling van een beleid te presenteren als institutionaliseringsproces,
is het nodig om aan te geven wat met het begrip institutionalisering wordt of kan
worden bedoeld. Hoewel het heel goed mogelijk is hieraan lange beschouwingen te
wijden, zal ik mij heel uitdrukkelijk beperken. Ten eerste omdat veel van wat er over
institutionalisering is geschreven niet direct relevant is voor het macro-sociologische
beleidsproces dat ik wil analyseren. Ten tweede omdat men zich al gauw verliest in
allerlei ingewikkelde onderscheidingen en typologieën, zonder dat men deze kan
gebruiken in het eigenlijke onderzoek.
Ik meen dat het macro-sociologische onderzoek voorlopig gediend is met de
eenvoudige modellen of paradigma's. Verfijningen komen hopelijk in een latere fase
wel. Ik zal dan ook in deze paragraaf volstaan met een beknopt overzicht van een
aantal inzichten en opvattingen over institutionalisering (1.2), waarna ik - mede op
basis van dat overzicht - voorstellen zal doen over de belangrijkste elementen van
een sociaal (in dit geval vooral beleids) proces, wanneer men dat wil interpreteren
in termen van institutionalisering (1.3).

1.2 Institutionalisering: een beknopt overzicht
Het is met institutionalisering een merkwaardige zaak. Het begrip verwijst naar
processen van verduurzaming en stilering van sociaal handelen, naar het ontstaan
van sociale patronen. Daarmee werpt het zich op als kernbegrip in de sociologie,
omdat immers ‘de
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enigszins stabiele stracturen en processen van sociale aard’1 het formele object van
de sociologie zijn. De vraag dringt zich dan op of er wel iets specifieks aan het begrip
institutionalisering is. Is het een andere, omvattender, naam voor processen van
normering, organisering, formalisering en instrumentalisering, die b.v. door Weber
met bureaucratisering, routinisering van het charisma, e.d. en door Michels als
oligarchisering zijn aangeduid? Of duidt het begrip specifiek het eigenlijke proces
aan, c.q. de sociale krachten die leiden tot concrete vormen van organisatie en stijl?
Hebben wij hier te maken met één van de weinige dynamische begrippen in de
sociologie? Laten we eerst een korte blik op de literatuur werpen.
Om ons eerst te beperken tot de - wat groeiende - belangstelling voor het
institutionaliseringsverschijnsel aan Nederlandse kant, moet gewezen worden op het
proefschrift van Zijderveld (1966), dat helemaal handelt over institutionalisering.
Daarnaast besteden Van Doorn en Lammers in hun inleiding in de sociologie relatief
veel aandacht aan het verschijnsel.
Zijderveld baseert zich m.n. op schrijvers als Marx, Durkheim, Weber en Gehlen.
Hij probeert het fundamentele karakter van het proces voor elke maatschappij aan
te tonen. Hij wijst met nadruk op de dynamiek die aan het proces eigen is.
Institutionalisering is een ‘ongoing process’. Hij omschrijft institutionalisering als:
- Het fundamenteel-anthropologisch proces, waarbij individuele
menselijke handelingen worden geobjectiveerd tot vaste, min of meer
normatieve handelingspatronen (gewoonten, mores, instituten), die als
collectieve vormen onafhankelijk van handelende individuen kunnen
blijven voortbestaan en als zodanig de individuele mens enerzijds dwingen
om bepaalde handelingen op bepaalde wijze te verrichten (bepaalde sociale
rollen te spelen), hem anderzijds echter de voor zijn handelen onmisbare
sociale stabiliteit en zekerheid (integratie) verschaffen2. Zijderveld vindt institutionalisering een centraal probleem voor de sociale
wetenschappen. Aan een onderzoek naar de voorwaarden waaronder
institutionalisering zou kunnen plaatsvinden, komt hij

1
2

Van Doorn en Lammers, o.c., blz. 24.
A.C. Zijderveld, Institutionalisering, 1966, blz. 29/30.
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niet toe; eveneens ontbreekt de toepassing op bepaalde concrete sociale verschijnselen.
De dynamiek van het proces komt voort uit de permanente spanningsverhouding
tussen individuele handelingen en structurele handelingspatronen. Immers: uit
individuele handelingen ontstaan ‘via werkverdeling en routinisering
handelingspatronen (instituties), die - nadat zij eenmaal “momentum of their own”
(Summer), een “Eigengesetzlichkeit” (Gehlen) hebben verworven - weer terug
inwerken op het individuele handelen’3. In een goede sociologische theorie moet,
aldus Zijderveld, deze dynamiek èn dialectiek gevangen worden. In zo'n theorie
dienen zowel het stollende, het reïficerende effect van institutionalisering als de
sociale verandering geïntegreerd te worden4. Men kan het met deze opvatting zonder
moeite eens zijn, jammer is alleen dat Zijderveld, in zijn overigens interessante studie,
zelf niet veel heeft bijgedragen tot die theorievorming. Dat is geen gemakkelijke
opgave, zeker niet wanneer institutionalisering als hét fundamentele vraagstuk van
de sociale wetenschappen wordt aangewezen.
Van Doorn en Lammers, die in theoretisch opzicht een poging tot verheldering
ondernemen, merken in dit verband op: ‘De vraag naar de omstandigheden waaronder
zich zo'n institutionaliseringsproces voltrekt is in de sociologie nauwelijks gesteld,
laat staan beantwoord’5 Zelf omschrijven zij institutionalisering als ‘het proces van
structurering der interacties en communicaties door cultuurvorming en vice versa’6.
Elders stellen zij:
- Dankzij de institutionalisering worden de interactie- en
communicatieprocessen tussen mensen gestabiliseerd tot min of meer
duurzame sociale betrekkingen en verhoudingen. Er komt een door de
interacterende partijen als min of meer autonoom on-

3
4
5
6

A.C. Zijderveld, Instituties en geschiedenis, in: Mens en Maatschappij, XLII/5, sept./okt.
1967, blz. 397; over de dynamiek: Zijderveld, 1966, o.c., blz. 166, 187 e.v.
Zijderveld, 1967, o.c., blz. 378 e.v.; eveneens het heldere opstel van R.F. Beerling over
instellingen, in zijn Wijsgerig-sociologische verkenningen, 1964, blz. 129-215, m.n. 145 e.v.
Van Doorn en Lammers, o.c., blz. 124.
Idem, o.c., blz. 362.
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dervonden cultuurpatroon tot stand, dat als het ware het ‘cement’ van de
sociale structuur vormt7. Zij wijzen erop, dat het proces zich niet slechts op micro-, doch ook op macroniveau
kan voordoen, hoewel het proces op het laatste niveau van andere aard is dan de
institutionalisering die zich beperkt tot de kleine groep8. Zij gaan ook in op de zeer
essentiële vraag hoe een institutionaliseringsproces op gang komt. Zij noemen vijf
factoren (voorwaarden) die van belang zijn, met de kanttekening dat het proces nooit
gezien kan worden als het resultaat van één van deze factoren, maar als ‘een functie
van een combinatie van deze (en andere) factoren’9. Die factoren (voorwaarden) zijn:
a frequente interactie tussen de personen in kwestie;
b coördinatie van interactie tussen de personen in kwestie;
c de aanwezigheid van een urgent probleem voor een groepering;
d een bepaald ‘fond’ aan gemeenschappelijke cultuur;
e de beschikbaarheid van leidersfiguren10.
Niettemin zijn zij van mening dat deze factoren geen bevredigende theorie van het
hoe en waarom van institutionalisering bieden. ‘Geen der genoemde voorwaarden
is naar alle waarschijnlijkheid noodzakelijk en/of voldoende voor het ontstaan van
cultuurvorming en structurering. Slechts bepaalde constellaties van deze voorwaarden
kunnen vermoedelijk als verklaringsgrond voor institionalisering dienen’11. Meer
kunnen zij er ‘gegeven de stand van sociologische onderzoekingen en theorievorming’
niet aan toe voegen.
In de behandeling van het institutionaliseringsvraagstuk door Zijderveld en Van
Doorn en Lammers, ligt de overeenstemming in het feit dat zij:
- de fundamentele betekenis onderstrepen van sociale processen die met de term
institutionalisering worden aangeduid12; sociaal

7
8
9
10
11
12

Idem, o.c., blz. 123.
Idem, o.c., blz. 122.
Idem, o.c., blz. 124.
Idem, o.c., blz. 123 e.v.
Idem, o.c., blz. 132.
Zij staan daarin uiteraard niet alleen. Het werk van Parsons is doortrokken van de
institutionaliseringsproblematiek. Zie b.v. Talcott Parsons, The social system (Free Press
Paperback), 1964, vooral blz. 3-67, en Talcott Parsons en Edward A. Shils (eds.), Toward a
general theory of action (Harper Torchbooks), 1962, m.n. blz. 47-243, definities op blz. 191,
194; ook Neil J. Smelser wijst op de fundamentele betekenis van institutionalisering, zie The
sociology of economic life, 1963, blz. 28, en zijn opstel Sociology and the other social sciences,
in: Lazarsfeld, Sewell, Wilensky, o.c., blz. 9/10.
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handelen is a.h.w. voortdurend ‘op zoek’ stabiele vormen te vinden;
histitutionalisering is noodzakelijk omdat anders stabiliteit in het sociale handelen
en de samenleving als geheel niet denkbaar is; het samenleven, dat door
institutionalisering in zijn potentieel oneindige veelvormigheid wordt
gereduceerd (‘Entlastungsfunktion’), is zonder institutionalisering niet mogelijk;
- de institutionalisering zien afspelen in het spanningsveld tussen vrij handelende
individuen en de structuren die zij mede in stand helpen houden en waaraan zij
tot op grote hoogte gebonden zijn; kristallisatie van die spanning vindt plaats
in de rol13, een begrip dat in de meeste institutionaliseringsliteratuur een centrale
plaats heeft; dit verklaart ook waarom het zwaartepunt van de aandacht ligt op
en de voorbeelden ontleend worden aan micro-sociale verhoudingen.
Toch zijn er in de behandeling duidelijke verschillen tussen Zijderveld en Van Doorn
en Lammers, verschillen die, ietwat schematisch uitgedrukt, wijzen op twee richtingen
in het denken over institutionalisering. Zijderveld sluit meer aan bij de
klassiek-sociologische en cultuur-antropologische traditie, terwijl de beide andere
auteurs vertegenwoordigers zijn van de prillere moderne traditie.
In de behandeling van Zijderveld wordt de nadruk gelegd op het feit - hij noemt
institutionalisering een fundamenteel probleem voor mens en samenleving, en derhalve
voor de sociale wetenschappen - dat institutionalisering zich voltrekt rond centrale
functies van het samenleven. Elk sociaal systeem moet - wil het niet direct uiteenvallen
- een aantal processen regelen, zoals de sociale orde, de voorziening in de
noodzakelijke levensbehoeften (economie), de sexuele relaties (huwelijk e.d.), etc.
Het betreft basis-

13

Klassiek voor deze problematiek is het boekje van R. Dahrendorf, Homo Sociologicus, De
categorie van de sociale rol, 1965.
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behoeften (‘basic needs’) van het sociale systeem, door vele schrijvers in deze traditie
direct herleid tot basisbehoeften van de mens. Om deze redenen worden begrippen
als institutionalisering en institutie (het product van institutionalisering) direct aan
elkaar gekoppeld14. Een institutie staat - in het algemeen gesproken - voor een stelsel
van regelingen en voorzieningen rond belangrijke waarden in de samenleving.
De exclusieve aandacht voor de centrale functies in het samenleven die om regeling
vragen, verklaart m.i. de geringe belangstelling voor de factoren of voorwaarden die
verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor het institutionaliseringsproces. De
evidentie van die functies (orde, economie, religie, e.d.), van die ‘basic needs’, nodigt
niet uit tot het zoeken naar verklaringen voor institutionaliseringsprocessen die daar
niets - of slechts in zeer afgeleide zin - mee te maken hebben. Alle bewuste sociale
actie, zoals beleid, die een zekere structuur en regelmaat gaat vertonen, valt daardoor
al gauw buiten het gezichtsveld van een interpretatie in termen van institutionalisering.
Terwijl juist déze vormen - nieuw als zij vaak zijn - in hun genese in principe zo
goed toegankelijk zijn voor onderzoek.
Bovengenoemde oriëntatie verklaart ook waarom de dynamische kant van het
proces, die met het woord institutionalisering al wordt aangegeven, er meestal zo
bekaaid af komt. Wel wordt erop gewezen, maar een bevredigende uitwerking - of
een poging daartoein theoretische en empirische zin ontbreekt. Bij ‘nieuwe’
institutionaliseringsprocessen kan men zich aan dié vraag moeilijk onttrekken. Men
wil immers het waarom van het verloop van het proces verklaren, waardoor men al
spoedig stuit op voorwaarden/

14

Met de kanttekening dat die koppeling nauwelijks wordt uitgewerkt. Institutie en
institutionalisering worden in het algemeen nogal los van elkaar behandeld, met verreweg
de meeste aandacht voor het meestal met een statische inhoud gevulde begrip institutie, dat
verder verwijst naar belangrijke maatschappelijke sectoren (waarden). Zie b.v. Van Doorn
en Lammers, o.c., blz. 311 e.v.; Zijderveld, 1966, o.c., blz. 37, 46-55; Zijderveld, 1967, o.c.,
blz. 377; Beerling, o.c., blz. 146, 208; Talcott Parsons, Essays in sociological theory, rev.
ed., 1958, blz. 239; B. Berelson en G.A. Steiner, Human Behavior, 1964, blz. 383-452.
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factoren welke in die zin een bijdrage kunnen leveren.
Van Doorn en Lammers hebben - door het algemene probleem van verduurzaming
van sociale (inter-)actie te stellen - uitdrukkelijk wel de ‘nieuwe’, bewuste vormen
van institutionalisering in hun behandeling betrokken. Met deze minder
‘fundamentele’ processen (centrale functionele vereisten, ‘basic needs’) hebben zich
ook auteurs als Galtung, Etzioni, Zollschan en Perrucci beziggehouden. Waar het
bij deze studie o.m. gaat om de analyse van zo'n ‘nieuw’ institutionaliseringsproces,
zal ik hun denkbeelden hier kort refereren.
In een studie over geïnstitutionaliseerde conflict-oplossing introduceert Galtung
een 16-tal factoren die van belang zijn bij institutionalisering15. Hij maakt in dit
verband een belangrijk onderscheid tussen de niveau's waarop institutionalisering
zich kan afspelen, nl. het individuele, groeps- en collectiviteitsniveau, in grote lijnen
overeenkomend met het door mij gereleveerde onderscheid tussen micro-, meso- en
macro-sociale niveau. Voor ons betoog is vooral van betekenis de notie dat, wil een
bepaalde activiteit zich institutionaliseren, deze ‘wortel moet schieten’, c.q.
geaccepteerd moet worden door de sociale structuur waarvoor zij is bedoeld.
Oplossingen, procedures en regelingen moeten - vaak in een moeizaam proces van
overreding óf planning op basis van macht - door het sociale systeem worden
aanvaard. Beginpunt van institutionalisering is een probleem, voor de oplossing
waarvan de leden van het sociale systeem moeten worden geïnteresseerd. Er komt
een proces van consensusvorming op gang, dat door alle mogelijke beschikbare
middelen kan worden gestimuleerd. Soms is de oplossing van het probleem van zo
fundamentele betekenis voor het sociale systeem, dat iedereen zonder veel moeite
het probleem zal herkennen en wil oplossen. De consensusvorming stuit dan op
minder moeilijkheden. Het spiegelbeeld van de consensus vormen de sociale
controle-mechanismen, die ervoor zorgen dat de consensus zo

15

Geraadpleegd in de Zweedse uitgave, getiteld Fredsforskning, 1967. Daarin het opstel
Institutionaliserad konfliktlösning: Ett teoretisk paradigma, blz. 99-155. Eerder verschenen
onder de titel Institutionalized conflictresolution, in: Journal of Peace Research, 1965, blz.
348-397.
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veel mogelijk behouden blijft (of wordt versterkt), opdat zij gericht kan blijven op
de oplossing van het vraagstuk. Bij Galtung zijn het dus bepaalde concrete problemen
- op hoger abstractieniveau gebracht: bepaalde waarden - die een
institutionaliseringsproces op gang brengen. Heel in het algemeen gesproken kan
men zeggen dat de offers die men bereid is te brengen voor de oplossing van de
problemen, een indicatie vormen voor het belang dat men hecht aan de waarden, c.q.
de oplossing van de problemen.
Bij Etzioni vinden we heel uitdrukkelijk de idee terug van institutionalisering, van
vastlegging en ontwikkeling van maatschappelijke actie. Zijn macro-sociologische
oriëntatie, zijn denken in termen van bewuste actie, heeft relevantie voor deze studie.
Het zou te ver voeren zijn immense studie van de ‘active society’, een studie waar
men zich met wisselend genoegen doorheen werkt, hier te parafraseren. Naast het
feit dat hij - evenals Galtung - de eigenstandigheid van macro-sociale eenheden (o.a.
collectiviteiten) als objecten van onderzoek onderstreept, maakt hij voor ons
onderwerp nog de volgende belangrijke opmerkingen16. Het startpunt - men kan het
een plausibel postulaat noemen - voor het ontstaan van sociaal-politieke processen,
is de formulering van een doelstelling (‘goal’). Doelstellingen zijn in zijn opvatting
verklarende factoren voor het onstaan van bepaalde gecoördineerde activiteiten. Wil
een dergelijke institutionalisering van activiteiten werkelijk plaats vinden, dan is
steun (‘support’) nodig. De ‘societal action’ krijgt pas enig gewicht wanneer een
voldoende aantal mensen of - de andere mogelijkheid - mensen met voldoende macht
zich achter een bepaalde doelstelling plaatsen. De maatschappelijke actie moet - wil
zij een zekere herkenbaarheid en invloed hebben - streven naar een basis in de
groeperingen waarvoor zij bedoeld is. Bij de analyse van een zodanige actie dient
men vooral te letten op de dragers én de regelaars ervan. Etzioni's dynamische
interpretatie van institutionaliserings- en desinstitutionaliseringsprocessen, is o.m.
sterk bepaald door zijn systeem-analytische (cybernetische) invalshoek.
De beste en meest geconcentreerde benadering van het institutio-

16

Etzioni, 1968, o.c., blz. 1-135, m.n. blz. 4 e.v., 34, 47-49, 69, 94.
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naliseringsverschijnsel, mij bekend, is die van Zollschan en Perrucci17. Hun bijdrage
over sociale stabiliteit en sociale processen concentreert zich rond het
institutionaliseringsverschijnsel. Want in het spanningsveld tussen sociale verandering
en sociale stabiliteit speelt zich, in hun opvatting, het institutionaliseringsproces af.
Zij omschrijven institutionalisering als het proces waarbij interpersoonlijke patronen
of vormen van actie tot stand komen. Processen van institutionalisering ‘are of primary
and paradigmatic importance in sociological analysis’18. Het gaat bij de analyse van
deze processen om het vaststellen van de voorwaarden waaronder bepaalde behoeften,
waarden of vereisten (‘exigencies’) worden gevormd. De bronnen van verandering
- en daarmee van de institutionalisering - kunnen op het niveau van basisbehoeften
en -vereisten liggen, maar kunnen ook in een minder ‘fundamenteel’ niveau
(‘secondary exigencies’) hun oorsprong vinden19. Voorwaarden die institutionalisering
kunnen bevorderen20, zijn b.v.
- het bestaan van ruime mogelijkheden tot samenwerking met anderen om bepaalde
zaken op te zetten (synergisme);
- een gemeenschappelijke culturele traditie, die door de verschillende
interpretatiemogelijkheden die daarin liggen opgesloten, toegankelijk is voor
verandering en nieuwe vormen, en
- maatschappelijke desintegratie, die óf veroorzaakt wordt door binnen óf door
buiten het sociale systeem liggende factoren.
Zij wijzen er verder op dat maatschappelijke actie zelden of nooit in een vacuüm tot
stand komt, m.a.w. dat er relaties zijn met het verleden (historische context). Bij
institutionalisering is de auto-

17

18
19

20

George K. Zollschan en Robert Perrucci, Social stability and social process: An initial
presentation of relevant categories, in: George K. Zollschan en Walter Hirsch (eds.),
Explorations in social change, 1964, blz. 99-125.
Idem, o.c., blz. 100.
Dit onderscheid doet denken aan dat van Kardiner tussen primaire en secundaire institutes.
Kardiner heeft echter een psychologisch vertrekpunt. Zie Abraham Kardiner, The concept
of basic personality structure as an operational tool in the social sciences, in: Ralph Linton
(ed.), The science of man in the world crisis, 19578, blz. 107-122, vooral blz. 111.
Zollschan/Perrucci, o.c., blz. 101-104.
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nomie van ontstane vormen daarom beperkt, ook omdat de institutionalisering zich
dikwijls voltrekt rond een aantal doelstellingen (‘goal set’)21, die vaak gedeeltelijk
of geheel door andere sociale systemen worden verzorgd. In het onderzoek is verder
speciale aandacht nodig voor wat zij noemen ‘agencies of control’ en ‘agencies of
consensus’, m.a.w. de instrumenten van de sociale beheersing.
Zij onderscheiden bij institutionalisering - genetisch gezien - vier stadia22:
1 het eerste is dat van subjectieve dissatisfactie, ervaren door een of meer personen
of een aggregaat van personen;
2 in het volgende stadium moet de ontevredenheid worden gekristalliseerd en tot
het bewustzijn van de betrokken personen worden gebracht (articulatie);
3 vervolgens wordt door een georganiseerde en/of persoonlijke inzet het probleem
geëlimineerd, de behoefte bevredigd etc.;
4 in het laatste stadium beginnen zich inmiddels nieuwe sociale vormen te
ontwikkelen of worden bestaande veranderd.
Zollschan en Perrucci zien institutionalisering dus als een dynamisch proces, waarin
niet zelden tijdens het proces nieuwe doelstellingen, vereisten e.d. worden
geformuleerd, die om een oplossing vragen. Er kunnen al binnen eenzelfde
formeel-institutioneel kader processen van ‘goal displacement’ en ‘goal succession’
optreden. Zij stellen terecht dat een stabiele toestand een speciaal geval is.
Voor het onderzoek naar institutionaliserings- en veranderingsverschijnselen, moet
vooral op de volgende punten worden gelet.
a - Eerst moet worden nagegaan welke de belangrijkste kenmerken zijn van het
sociale systeem, waarin bepaalde doelstellingen naar voren worden gebracht.
Dus in hoeverre is vanuit de karakteristieken van het sociaal systeem te begrijpen
waarom een bepaald probleem wordt gepresenteerd.
b - Welke zijn verder de omstandigheden waaronder de institutionalisering - die,
gegeven bepaalde doelstellingen, toch antwoorden

21
22

Idem, o.c., blz. 106.
Idem, o.c., blz. 121-123.

Bram Peper, Vorming van welzijnsbeleid

49

c
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e

f

van of samenwerking met anderen veronderstelt - moet plaatsvinden.
- In welke mate hebben de personen die bij de institutionalisering betroken zijn
gemeenschappelijke oriëntaties en/of op welke wijze worden deze ontwikkeld.
Is de integratie b.v. gebaseerd op normatieve oriëntaties, of op utilitaire? Welke
rol spelen dwang en macht? De auteurs omschrijven dit punt als het onderzoek
naar ‘the supportive conditions for the emergence of collective action’23. En
welke tegenkrachten zijn aanwezig?
- Hoe ontstaan additionele, niet-geanticipeerde gevolgen en in welke mate zijn
deze ‘supportive of, or inimical to, the originating goal’24?
- In hoeverre is het ontstane, nieuwe patroon van sociale actie gerelateerd aan
bestaande sociale systemen? D.i. de vraag naar de mate van autonomie (discretie)
van de institutionalisering.
- Tenslotte de vraag naar de continuïteit van bepaalde actievormen. Hierbij doet
zich het probleem voor dat bepaalde vormen kunnen blijven bestaan omdat 1)
de problemen er nog zijn, en 2) er nieuwe problemen ontstaan die door het
bestaande systeem worden geusurpeerd, waardoor het zichzelf aan een nieuwe
‘supportive basis’ helpt. De geringe geneigdheid tot verandering die bestaande
vormen van collectieve actie - met de daaraan inmiddels gekoppelde belangen,
loyaliteiten en apparatuur - door het feit van hun bestaan hebben, leidt er dikwijls
toe dat men ‘zelfstandig’ op zoek is het institutionele kader ‘gevuld’ te houden
met elementen die aan het ontstaan ervan dikwijls vreemd zijn.

Zollschan en Perrucci hebben m.i. met deze onderscheidingen op belangrijke
dimensies en ontwikkelingen gewezen die men bij de institutionalisering van een
bepaalde activiteit in het oog moet houden. Zij hebben - zoals zij zelf opmerken geen classificatie van typen van institutionalisering beproefd. Men zou daarbij b.v.
kunnen denken aan een classificatie gebaseerd op doelstellingen en de daarmee
verbonden verschillende typen van organisaties en andere middelen.

23
24

Idem, o.c., blz. 121.
Idem, o.c., blz. 121.
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Tot slot van dit overzicht nog de volgende opmerking. Men zou uit het voorgaande
ten onrechte de indruk kunnen overhouden dat institutionalisering bepaald niet tot
de verwaarloosde terreinen binnen de sociologie behoort. Het fundamentele karakter
dat vele belangrijke auteurs aan het verschijnsel toekennen en dat zij meestal op een
fundamentalistisch niveau uitwerken (b.v. ‘basic needs’, functionele vereisten van
het sociale systeem als zodanig), is echter niet of nauwelijks terug te vinden in de
empirische analyse van betrekkelijk ‘nieuwe’ vormen van institutionalisering. Deze
ontbreken bijna geheel. In die zin blijft de benadering stellig statisch. Zelfs
veranderingen in belangrijke instituties (met instituties duidt men bijna altijd
wezenlijke functies van het samenleven aan), hebben weinig bestudering gevonden
vanuit het institutionaliseringsperspectief25. In de meeste sodologieboeken vindt men
dan ook veel over de overwegend als statisch opgevatte instituties, weinig over de
dynamische kant daarvan: de institutionalisering.

1.3 Institutionalisering: een voorstel tot interpretatie
In de vorige paragraaf is een aantal opvattingen gereleveerd, die belangrijke
bouwstenen vormen voor het model26 of paradigma dat hieronder zal worden
gepresenteerd. Mede op basis van deze literatuur, kan een beeld worden geschetst
van de wijze waarop institutionaliseringsprocessen verlopen. Het is daarbij van belang
goed in het oog te houden dat:
a - de voorstelling die hier wordt gegeven - inclusief een aantal nadere
onderscheidingen en eerste aanzetten tot operationalisatie -

25
26

Eenzelfde opvatting bij S.N. Eisenstadt, Essays in comparative institutions, 1965, blz. 6-40,
m.n. blz. 35.
Zie over de betekenis en functie van een model en de verhouding tot het theoretische begrip
(term): R.W. Boesjes-Hommes, De geldige operationalisering van begrippen, 1970, vooral
blz. 9, 22, 36, 194-196. Zij stelt o.m.: ‘Het model is een werkbasis, een complex
veronderstellingen, die ons in staat stellen begripsmatig een sociaal verschijnsel te benaderen’
(o.c., blz. 194). Zij onderstreept daarnaast de noodzaak ‘ergens in onze redenering een
postulaat in te voeren’ (o.c., blz. 195); zie verder Gevers/Wallenburg, 1970, o.c., blz. 107-136,
m.n. blz. 118; Alex Inkeles, What is sociology?, 1964, blz. 28, 29; R.K. Merton, On theoretical
sociology, 1967, blz. 39-72, m.n. blz. 70-72.
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zich beperkt tot wat ik zie als de meest wezenlijke factoren in het proces; het
model is, zoals altijd, een vereenvoudiging;
b - het model, gegeven a, uitnodigt tot verbetering, nuancering of zelfs verwerping;
dat is afhankelijk van de mate waarin het model het inzicht in het verloop van
het concrete proces - de institutionalisering van het opbouwwerk - vergroot.
De voordelen van een dergelijke benaderingswijze zijn:
- in het theoretische vlak: door een min of meer ideaaltypische presentatie van
het proces wordt duidelijk aan welke factoren de onderzoeker - om welke redenen
dan ook - minder aandacht heeft kunnen geven; ten tweede nodigt het
voorgestelde interpretatiekader andere wetenschapsbeoefenaren uit te reageren
in termen van een nieuw of aangepast interpretatiekader; dit lijkt mij voor de
theorievorming zinvoller dan het aandragen van nog meer concreet materiaal;
- in het methodische vlak: door uit te gaan van een bepaalde voorstelling
(interpretatiekader of model) wordt de onderzoeker voor de vraag geplaatst
welk empirisch materiaal daarin van betekenis is; hierdoor wordt selectie van
empirisch materiaal mogelijk, terwijl dat materiaal voortdurend betrokken wordt
op het aangeboden interpretatiekader; ook hier weer de uitnodiging aan andere
onderzoekers om het onderzoek te waarderen vanuit de relatie tussen
interpretatiekader én de relevantie van het materiaal en de wijze van
materiaalverzameling; wetenschappelijk gezien lijkt mij dat de meest vruchtbare
handelwijze.
Om te beginnen mijn definitie van institutionalisering: een proces waarbij zich rond
een bepaald probleem (doelstelling, waarde) een sociaal handelings- en
middelenpatroon ontwikkelt.
Over deze definitie voorlopig de volgende toelichtende opmerkingen. Van belang
is vooral - geven het feit dat elk sociaal handelen (elk sociaal handelingspatroon)
een procesmatig karakter heeft - na te gaan hoe een dergelijk proces op gang komt,
hoe snel het verloopt en hoe sterk (en intensief) de institutionalisering is. Door van
tijd tot tijd m.b.v. bepaalde criteria de ‘stand van zaken’ op te nemen kan men zowel
een indruk krijgen van de snelheid van het proces als van de mate van
institutionalisering. Dit laatste kan men de institutionaliseringsgraad noemen.
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Verder wordt gesteld dat voor institutionalisering de aanwezigheid van een bepaald
probleem noodzakelijk is27. Er moet immers iets zijn dat door mensen als
problematisch wordt ervaren, alvorens zij tot gemeenschappelijk handelen overgaan.
Men kan voor probleem ook termen als doelstelling of waarde invullen. Een
probleem-duiding is meestal de min of meer concrete, en daarmee vaak de best
toegankelijke, verwoording van een object dat om een gemeenschappelijke inspanning
vraagt. Probleemduiding kan voortkomen uit bepaalde doelstellingen, die op hun
beurt weer voortkomen uit bepaalde waarden. Men ziet in de regel dan ook, dat
concrete institutionaliseringsprocessen een waardensysteem of
rechtvaardigingssysteem (ideologic) - als een soort ‘bovenbouw’ - in hun kielzog
meevoeren.
Tenslotte gaat het bij institutionalisering niet om problemen die tot een enkel
individu beperkt blijven; er zijn meerdere in het spel. Er is samenwerking nodig. Dit
betekent derhalve dat er patronen van sociaal handelen kunnen ontstaan.
Ter zake van de noodzakelijke voorwaarden28, waaraan voor het optreden van
institutionalisering voldaan moet worden, geldt, met op de achtergrond de door mij
gereleveerde auteurs, het volgende complex van factoren.
1 de aanwezigheid van een bepaald probleem (doelstelling, waarde);
2 de mogelijkheid van communicatie;
3 maatschappelijke steun (van personen en organisaties).
Aan deze voorwaarden dient in combinatie te worden voldaan. Dat wil niet zeggen
dat wanneer zij aanwezig zijn, institutionalisering ook optreedt. Ter toelichting
hiervan het volgende:
Ad - Over dit punt is in het voorgaande al het een en ander ge1

27

28

Anderen spreken van behoeften, vereisten, waarden, gewenning, motivaties e.d. zie o.m.:
Peter L. Berger en Thomas Luckmann, The social construction of reality (Anchor Books),
1967, blz. 53, 54; Parsons/Shils, o.c., blz. 150, 154, 410; Parsons, 1951, o.c., blz, 31;
Zollschan/Perrucci, o.c., blz. 99; Eisenstadt wijst op de rol die bepaalde personen kunnen
spelen bij het op gang brengen van een institutionaliseringsproces, dat zeker in het begin niet
op geconstateerde behoeften hoeft te zijn gebaseerd (o.c., blz. 40).
G.J. Kruijer, Observeren en redeneren, 1959, blz. 53.
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zegd. De aanwezigheid van bepaalde problemen is niet voldoende. Sommige ieder kent daar de nodige voorbeelden van - brengen het voorlopig niet verder
dan een verwoording hier en daar en een enkele ‘supporter’ her en der. De
oorzaak hiervan kan zijn dat de probleemduiding in b.v. de gegeven
sociaal-culturele infrastructuur zo weinig aanknopingspunten vindt, dat
institutionalisering voorlopig niet verwacht mag worden. Zo lijkt b.v. een
pleidooi voor links verkeer weinig kans op realisering te hebben.
Dat wil niet zeggen dat mensen en organisaties die pleidooien houden voor zgn.
onhaalbare zaken, op langere termijn voor een onhaalbare zaak pleiten. Sommige
hebben een vooruitziende blik. Zo hebben natuurbeschermers, die al decennia
lang gewezen hadden op de verpesting van ons natuurlijke milieu, de laatste
jaren onverwachte steun gekregen. Hun perifere positie van voorheen - weinig
aanhangers, een bescheiden organisatie - verschuift steeds meer naar het centrum.
Hun aanhang neemt toe, de middelen worden omvangrijker, hun invloed groeit.
Een aanwijzing hiervoor is de vorming van een nieuw departement voor
Volksgezondheid en Milieuhygiëne.
Het kan ook zijn dat de oplossing van een bepaald probleem zich in de sympathie
van velen mag verheugen, maar dat het probleem als zo omvangrijk, ja zelfs
onoplosbaar wordt ervaren, dat er van een krachtige institutionalisering van
inspanningen geen sprake is. Men zou b.v. kunnen denken aan de afschaffing
van het militaire apparaat ten dienste van een permanente vrede.
- Het moge evident zijn dat waar - door welke omstandigheden dan ook - geen
communicatiemogelijkheden zijn, er van gemeenschappelijke activiteiten geen
sprake kan zijn. Zo bepalen b.v. de aard van de communicatie en de mate van
toegang tot de communicatiemiddelen mede de mogelijkheden tot
consensusvorming m.b.t. het probleem.
- Tenslotte is van groot belang of een bepaalde doelstelling de steun (‘support’)
krijgt uit het sociale systeem waarvoor zij is bedoeld29. Anders blijven problemen,
hoe duidelijk zij misschien

29

David Easton, A systems analysis of political life, 1965.
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ook mogen zijn en hoe goed de communicatie ook is - ‘in de lucht’ hangen. De
maatschappelijke basis ontbreekt.
Al garanderen genoemde noodzakelijke voorwaarden, per definitie, niet dat een
institutionaliseringsproces ook werkelijk plaatsvindt, wel kan men stellen dat
vervulling van deze voorwaarden de kans op institutionalisering vergroot. En
voorzover het gaat, zoals in deze studie, om de institutionalisering van bewust
gestuurde activiteiten, is ermee aangegeven welke factoren van belang zijn en op
welke punten b.v. meer aandacht nodig is. Een nadere uitwerking - directer toegespitst
op het concrete veld dat hier onderzocht wordt - is daarom geboden.

Probleem, doelstelling, waarde.
Bij onderzoek naar institutionaliseringsvraagstukken dient men na te gaan om welke
problemen of doelstellingen (waarden) het gaat. Wat is de aard van de vraagstukken
en waarom wil men er iets aan doen? (rechtvaardiging vanuit bepaalde waarden).
Een sociologische analyse die zich m.b.v. geschreven stukken of met op andere wijze
verzameld materiaal hiervan een beeld wil vormen, dient zich in dit verband te richten
op de volgende drie, sterk samenhangende vraagstukken.
(1) In de eerste plaats een onderzoek naar de relatie tussen de aard of inhoud van
de doelstellingen (problemen) én de aard van het sociale systeem, van waaruit zij
worden geformuleerd. Anders gesteld: verwijzen de problemen naar aanwezige
waarden of sociale processen. Hebben de doelstellingen al een geschiedenis in het
sociale systeem? Of moeten we vaststellen dat de geformuleerde doelstellingen
daaraan ‘vreemd’ zijn en alleen al om die redenen voorlopig weinig kans op realisering
maken. Welke perceptie van de situatie ligt aan de formulering der doelstellingen
ten grondslag? Er kunnen soms ook min of meer objectieve redenen zijn die
institutionalisering in de weg staan. Om een extreem voorbeeld te noemen: een snelle
invoering van de tweedaagse werkweek is op korte termijn niet te verwezenlijken.
Er is dus kennis nodig over het sociale systeem of het veld waarin de doelstellingen
hun realisering willen vinden. Zo maken b.v. bepaalde machtsverhoudingen de
doorvoering van maatregelen illusoir, ook al worden ze door velen als wenselijk
ervaren.
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In de beoordeling van de aard van de doelstellingen en de aard van het sociale systeem
liggen de eerste aanknopingspunten voor het onderzoek naar de kans op
institutionalisering. In ons geval zijn het dus de doelstellingen van het beleid en het
sociale veld waarin het functioneert, die primaire aandacht verdienen.
Vervolgens is de vraag van belang of de te institutionaliseren activiteit één
doelstelling of een complex van doelstellingen betreft. In het eerste geval is de kans
op institutionalisering groter, omdat de overdracht van één doelstelling gemakkelijker
verloopt dan van meerdere. Bij meerdere doelstellingen (‘goal set’) neemt de kans
op herkenning door de personen en organisaties waarop zij zijn gericht af. Wel bieden
meerdere doelstelling de kans dat men, afhankelijk van de situatie, dan weer de
nadruk op de ene en dan weer op de andere doelstelling uit het complex legt. Daarin
liggen dus ook mogelijkheden het patroon van activiteiten en voorzieningen te
stabiliseren en/of uit te breiden.
Dit brengt mij op het volgende onderscheid., nl. dat tussen - schematisch gesproken
- còncrete en abstracte doelstellingen. Ik zou willen stellan dat de kans op
institutionalisering toeneemt, naarmate de doelstelling(en) concreter zijn.
Doelstellingen die directer aansluiten op, of geformuleerd worden in termen van, de
ervaringswereld van de sociale eenheden waarvoor zij bedoeld zijn, zullen eerder
steun kunnen krijgen. Dit geldt met name voor die te institutionaliseren activiteiten
- zoals beleidsactiviteiten - die niet liggen op het vlak van fundamentele ervaringen
van personen (religieuze gevoelens e.d.) of fundamentele vereisten van sociale
systemen (orde, economie e.d.). Hoewel bepaalde activiteiten - via de nodige
tussenschakels van afnemende concreetheid - daarmee wel ‘gevoed’, c.q. in verband
gebracht kunnen worden. De aanwezigheid van onduidelijkheid van de doelstellingen,
zoals die o.m. te constateren valt op basis van activiteiten en opvattingen van
participanten van het relevante sociale systeem, beschouw ik als uitdrukking én
oorzaak van stagnerende institutionalisering en daarmee als een rem op het proces.
(2) In de tweede plaats - en de relatie met het voorgaande is duidelijk - moet worden
vastgesteld welke verwachtingen (oriëntaties) uit de doelstellingen voortvloeien voor
de betreffende sociale een-
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heden, verbanden en personen. Gaat het b.v. om doelstellingen die liggen in de
normatieve, utilitaire of dwangsfeer of gaat het om een combinatie van die drie. Hoe
is dan de onderlinge verhouding daartussen30? M.a.w. op welke oriëntaties wordt met
name een beroep gedaan?
In het algemeen kan men stellen dat naarmate de doelstelling(en) meer van de
participanten vraagt (meer dimensies van het handelingssysteem raakt),
institutionalisering minder gemakkelijk zal plaatsvinden. De redenen hiervoor zijn
nogal voor de hand liggend. Dit type doelstellingen gaat nl. concurrerend werken
t.a.v. sociale verbanden en loyaliteiten waaraan de participanten zich in een vroegere
fase al hebben gebonden. Zij moeten zich - op zijn minst gedeeltelijk (tijd is een
schaars goed) - daaraan gaan onttrekken, wat met de nodige sociale kosten gepaard
gaat. Zij moeten in hun activiteiten een andere rangorde van belangrijkheid
aanbrengen. Dat behoeft institutionalisering op basis van nieuwe doelstellingen niet
in de weg te staan, wel zal het - behoudens een evidente noodzaak daartoe - niet
gemakkelijk gaan. Dit is o.a. afhankelijk van: a) welke participanten het ‘initiatief’
tot institutionalisering uitgaat, en b) de machtsmiddelen waarover zij beschikken.
Het is bepaald geen zeldzaamheid dat institutionalisering die zich in de eerste plaats
richt op normatieve oriëntaties van participanten, zich doorzet omdat groeperingen
met centrale posities in het machtsapparaat met dwangmiddelen een bepaald patroon
van activiteiten opleggen.
(3) In de derde plaats, is het van belang het bereik van de doelstellingen te bepalen.
Hierbij is het nuttig een onderscheid te maken tussen micro-, meso- en
macro-institutionalisering31. Dus wat is de omvang van de groepering waar de
institutionalisering zich op richt. Bij macro-institutionalisering, zoals in deze studie,
is het proces meer ‘publiek’ en drukt het zich in bepaalde, relatief gemakkelijk
toegankelijke, vormen uit. Omdat het proces zoveel mensen

30
31

Zie voor dit onderscheid Amitai Etzioni, A comparative analysis of complex organizations,
1961, blz. 3-67.
Het onderscheid tussen micro-, meso- en macro-sociale niveaus bij J.A.A. van Leent,
Sociologie, psychologie en sociale psychologie, 1964, blz. 11-21, 32.

Bram Peper, Vorming van welzijnsbeleid

57
wil bereiken (of bereikt), moet het van allerlei tussenniveaus gebruik maken. Het
proces wordt via deze tussenniveaus geleid en tevens daarin geobjectiveerd.
Het is om die redenen dat de analyse-eenheden bij macro-institutionalisering van
andere aard zijn dan b.v. bij micro-institutionalisering32. In het laatste geval is de
analyse van het feitelijke gedrag van individuen van belang. Bij
macro-institutionalisering is het feitelijke gedrag van de mensen slechts één van de
uitdrukkingsvormen van de institutionalisering en slechts één van de niveaus van
analyse. Bij macro-institutionalisering dient de onderzoeker prioriteit te geven aan
de analyse-eenheden die de tussenniveaus vertegenwoordigen of die, welke implicaties
hebben voor het gehele veld. Ik denk hierbij met name aan organisaties en allerlei,
meestal geformaliseerde, regelingen of procedures, die de voertuigen én uitdrukkingen
zijn van macro-institutionalisering. Ik beschouw dan ook aard en omvang van
organisaties, procedures en andere voorzieningen als zeer belangrijke indicaties voor
aard en omvang van deze vorm van institutionalisering33.

Communicatie.
Bij de noodzaak hiervan hoeft niet lang te worden stilgestaan. Zo gauw de
mogelijkheid tot communicatie aanwezig is, wordt de vraag interessant welke
middelen op dit vlak ter be-

32

33

Uitgebreider hierover Gevers/Wallenburg, 1970, o.c., blz. 108, 120, en Etzioni in:
Gevers/Wallenburg, 1971, o.c.; in dit verband is de kritiek van Sorokin op Parsons terecht,
nl. dat Parsons de tussenstructuren(media) tussen actors en feitelijke activiteiten grotendeels
over het hoofd ziet, er in ieder geval weinig aandacht aan besteed. Zie Pitirim A. Sorokin,
Sociological theories of today, 1966, blz. 411-440, vooral blz. 416-420.
Men zou dit alles ook in termen van rolgedrag kunnen stellen. Op het micro-niveau kennen
we dan uitsluitend micro-rollen. Kenmerkend voor het micro-sociale systeem is dat het
rolgedrag van ieder lid van het systeem aan ieder ander lid geheel of bijna geheel zichtbaar
is. Op het meso-sociale niveau komen daar nog de rollen of rolsegmenten bij, die het
meso-systeem vertegenwoordigen. Dit zou men meso-rollen kunnen noemen. Men spreekt
b.v. van de rol van een organisatie, die meestal concreet door (een) bepaalde positiebezetter(s)
in die organisatie wordt(en) vervuld. Op dezelfde wijze kan men macro-rollen omschrijven,
b.v. de rol van de overheid of een bepaalde overheidsinstantie.
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schikking zijn en van welke gebruik wordt gemaakt of kan worden gemaakt. Zeker
wanneer men, zoals bij een beleid het geval is, op bewuste wijze meer bekendheid
wenst te geven aan activiteiten, is aandacht voor de middelen van belang. In het
algemeen kan men stellen dat institutionalisering wordt bevorderd door beschikking
over en beschikbaarheid van communicatiemedia. Zij kunnen bijdragen tot de
consensusvorming, die voor institutionalisering van zo groot belang is. Wel stellen
aard en bereik van de doelstellingen grenzen aan nut en noodzaak van bepaalde
middelen. Zo zijn b.v. bij macro-institutionalisering de zgn. massamedia belangrijk,
terwijl bij micro-institutionalisering directe contacten tussen de participanten een
veel gewichtiger rol spelen.
Waar het mij hier om gaat, zonder dat in deze studie in detail te onderzoeken, is
te benadrukken dat institutionalisering door een actief gebruik van de
communicatiemedia kan worden bevorderd. Zij hebben tevens een functie in de sfeer
van de sociale beheersing. Tenslotte is het nuttig erop te wijzen dat wanneer de
communicatiemiddelen eveneens in redelijke mate toegankelijk zijn voor groeperingen
die de institutionalisering van bepaalde activiteiten willen tegenwerken, het proces
uiteraard geremd kan worden of in het geheel niet op gang komt.

Maatschappelijke steun.
Het moge duidelijk zijn dat een institutionaliseringsproces niet op gang komt wanneer
er - ondanks de aanwezigheid van bepaalde doelstellingen en
communicatiemogelijkheden - geen participanten zijn die zichzelf in de doelstellingen
herkennen, daar iets in ‘zien’. Zelfs in het extreme geval dat een alleenheerser
bepaalde activiteiten aan anderen oplegt, is een minimum aan medewerking
noodzakelijk34.
Het onderzoek naar de aard, omvang en ontwikkeling van de maat-

34

Terecht merkt R.F. Beerling op: ‘Van macht als begrip voor een sociale verhouding kan niet
gesproken worden wanneer er in zo'n verhouding geen kwestie is van althans een minimum
aan wederzijdsheid of tweezijdigheid, d.w.z. dat de machtsonderhorigen of machtsadressaten
niet tot op zekere hoogte als subjecten zijn erkend, waarvan tegenwerking kan uitgaan’. Zie
Wijsgerig Perspectief, 11de jrg., nr. 5, mei 1971, blz. 297-305, 302 (citaat).
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schappelijke steun35 levert de gegevens op die ons een indruk kunnen geven van het
verloop en de stand van het institutionaliseringsproces. In dit verband zijn vooral de
volgende punten van betekenis, punten die op een andere wijze bij de doelstellingen
al ter sprake kwamen.
- Het onderscheid tussen wat ik wil noemen potentieel en actueel bereik. Met
potentieel bereik bedoel ik de omvang van de sociale categorie die men met de
doelstelling wil bereiken. Wanneer een bepaalde doelstelling b.v. bedoeld is
voor alle bejaarden, dan vormen deze het potentiële bereik van de doelstelling.
Het actuele bereik is dan dat gedeelte van de bejaarden dat op enigerlei wijze
bereikt wordt door de doelstelling. Een eerste vraag is b.v.: welk gedeelte van
de potentiële participanten is eigenlijk bekend met de doelstelling? Verder kan
gesteld worden dat naarmate de discrepantie tussen potentieel en actueel bereik
groter is, de institutionalisering minder ver gevorderd is, c.q. minder goed op
gang komt.
- Aansluitend op het vorige, is de volgende vraag die naar de intensiteit van de
maatschappelijke steun. Welke eisen stellen de doelstellingen aan de
betrokkenheid van de participanten en welke feitelijke steun verlenen zij. De
bepaling van de intensiteit van de maatschappelijke steun is moeilijk op exacte
wijze te doen, omdat de meeste doelstellingen niet uitputtend zijn. Het maximum
is moei-

35

Op de betekenis van maatschappelijke steun of weerstand wijzen - zonder dat de meeste
auteurs b.v. het begrip ‘support’ verder operationeel maken - o.m.: Peter L. Berger,
Sociologisch denken, 1965, blz. 133-135; Berger/Luckmann, o.c., blz. 85; R.K. Merton,
Social theory and social structure, 1959, blz. 122; de begrippen ‘support’ en ‘demand’ staan
centraal in het werk van David Easton, toegepast in een zgn. open-systeem benadering. Over
b.v. ‘support’ zegt hij dat het een sleutelindicatie is voor ‘the way in which environmental
influences and conditions modify, and shape the operation of the political system’ (blz. 27).
‘Support becomes the major summary variable linking a system to its environment’ (blz.
156). De steun kan hoog, indifferent of negatief zijn (blz. 163). Zij laat zich ondermeer
indiceren door het aantal leden van een organisatie of beweging, de mate waaraan aan de
verplichtingen wordt voldaan en de financiële steun (blz. 162, 163). Uitgebreider in zijn A
systems analysis of political life, 1965, vooral blz. 153-243; een toepassing, vanuit een ander
perspectief, vinden we bij J.A.A. van Doorn en W.J. Hendrix, Ontsporing van geweld, 1970,
waar zij het hebben over ‘dragende graepen’ (blz. 51).
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lijk vast te stellen. Toch zijn er wel indicaties, zoals uitingen van instemming
en (financiële) offers, die een min of meer empirische basis kunnen geven aan
het beeld dat men zich van de intensiteit van de steun heeft gevormd.
Een factor, die al eerder is genoemd, maar die in dit kader van speciale betekenis is,
is de aard van de machtsstructuur36. Eenvoudig gesteld kan de maatschappelijke steun
in hoofdzaak komen vanuit een bepaald machtscentrum. Het effect hiervan op de
institutionalisering kan bijzonder groot zijn. Zelfs al streeft men naar een brede
‘support’ voor bepaalde activiteiten, kan een initiatief uit een machtscentrum het
proces snel op gang brengen en de verdere institutionalisering bevorderen. Men zou
deze vorm van institutionalisering, waarbij het initiatief in een machtscentrum wordt
genomen, met de verwachting dat het na enige tijd de steun zal krijgen van bredere
lagen (‘de basis’, ‘grass roots’), anticiperende institutionalisering kunnen noemen.
Het machtscentrum kan aan nieuwe activiteiten een belangrijke steun geven, omdat
het b.v. gebruik kan maken van gezag en/of macht dat het op andere terreinen heeft
verworven. Het nieuwe werk krijgt a.h.w. een belangrijke aanbeveling mee. Aan de
andere kant zijn er institutionaliseringsprocessen waarbij het initiatief in hoofdzaak
wordt genomen door de participanten. Deze vorm van min of meer ‘spontane’
institutionalisering zou ik autonome institutionalisering willen noemen.
In beide gevallen, zowel de institutionalisering ‘van boven af’ of die ‘van onder
op’, is men, voorzover het om doelbewuste actie gaat, genoodzaakt in het verloop
van het proces de ontbrekende onderdelen van het actiepatroon aan te vullen. Bij
anticiperende institutionalisering moet men ‘naar beneden’ om de maatschappelijke
basis te verbreden, bij autonome moet men ‘naar boven’ om een adequate gezagsen controlestructuur op te bouwen. De overgangen zijn vaak vloeiend; van een
tegenstelling in strikte zin is geen sprake. Het onderscheid in deze beide vormen
heeft dus vooral betrekking op de verschillende ‘start’ van
institutionaliseringsprocessen.

36

Hierop wijst vooral Etzioni, In: Gevers/Wallenburg, 1971, o.c., blz. 92-96.
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De plausibiliteit van de stelling dat institutionaliseringsprocessen die gebaseerd zijn
op de min of meer autonome drang van de participanten bepaalde doelstellingen na
te streven, vrij snel en duidelijk vorm zullen aannemen (zullen ‘beklijven’) lijkt mij
vrij groot. Dat wil overigens geenszins zeggen dat anticiperende institutionalisering,
waarbij ik het gebruik van botte dwang even uitsluit, niet snel tot een herkenbaar en
omvangrijk actiepatroon kan leiden. Bepaalde initiatieven blijken ‘aan te slaan’,
omdat zij kennelijk aansluiten op potentiële opvattingen en behoeften die zich door
het aanbod snel hebben geactualiseerd. Ook kan een grondige studie vooraf de basis
vormen waarop weinigen, gezeten in een betrekkelijke machtspositie, tot een initiatief
komen, dat door velen wordt gehonoreerd. Zo is de indrukwekkend snelle groei die
de gezinsverzorging de laatste jaren te zien geeft een duidelijke aanwijzing voor de
behoeften die er op dit terrein kennelijk zijn. Een anticiperende institutionalisering
die nauwelijks gevolgd is door werkelijke steun - en daardoor in de verste verte niet
in volle omvang van de grond is gekomen37 - is die van de publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie (PBO). Anders dan de gezinsverzorging (uitsluitend
dienstverlening) veronderstelt de PBO een bepaalde maatschappijvisie, een normatieve
oriëntatie die slechts bij weinig participanten aanwezig is. De medewerking is gering,
wat niet wegneemt - en hier ziet men de invloed van anticiperende institutionalisering!
- dat er nog steeds grote apparaten in het kader van de PBO functioneren. Vanuit
bepaalde machtsposities zijn er dus omvangrijke institutionele voorzieningen te
realiseren, zonder dat deze noemenswaard steunen op de participanten waarvoor zij
zijn bedoeld.

Samenvattende opmerkingen.
Met het noemen en de uitwerking van de noodzakelijke voorwaarden voor
institutionalisering zijn tegelijk de invalshoeken aangegeven via welke het onderzoek
naar een concreet proces van institutionalisering naar mijn opvatting kan worden
aangepakt. Genoemde voorwaarden vormen - in hun onderlinge samenhang - de
factoren, die het proces van institutionali-

37

Zie H.M. de Lange, De gestalte van een verantwoordelijke maatschappij, 1966, blz. 185 e.v.
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sering bepalen en vormgeven. Daarbij heb ik geprobeerd, zonder daarin, ook niet in
het onderzoek, naar perfectie te streven, een aantal onderscheidingen,
vooronderstellingen en operationalisaties in te voeren die het inzicht in een
institutionaliseringsproces kunnen vergroten. En die een dergelijk proces beter
toegankelijk maken voor onderzoek.
Want, zoals ik al eerder opmerkte: spreken overinstitutionalisering zonder meer,
zoals meestal gebeurt, heeft weinig zin. Het enige dat belangrijk is, is te kunnen
aangeven in welke mate en op welke wijze een bepaalde maatschappelijke activiteit
is geïnstitutionaliseerd. Ik heb dat de institutionaliseringsgraad genoemd38. Hoewel
deze nooit exact is vast te stellen, omdat de potenties van een bepaalde
doelstelling/waarde veelal een grote mate van flexibiliteit hebben, is het wél mogelijk
de richting van en de veranderingen in het institutionaliseringsproces aan te geven.
Men kan daarbij vergelijkend te werk gaan; ook is het mogelijk de institutionalisering
van één maatschappelijke activiteit onder de loupe te nemen. Bij vergelijking kan
men b.v. denken aan twee sectoren, waarvan de doelstellingen een grote verwantschap
hebben, zowel naar him inhoud als naar hun potentiële bereik. De vergelijking maakt
het dan mogelijk een uitspraak te doen of de ene sector meer of minder is
geïnstitutionaliseerd dan de andere. Wel dient men er rekening mee te houden dat
institutionalisering geen één-dimensionaal proces is, hoewel het voor de hand ligt te
veronderstellen dat de verschillende criteria voor de bepaling van de
institutionaliseringsgraad positief correleren. Toch kan het proces, gemeten aan het
ene criterium, verder zijn dan gemeten aan het andere criterium.
Neemt nien, zoals in deze studie, één activiteit tot object dan kan het proces in
zijn ontwikkeling worden geanalyseerd. Men kan in dit geval de ontwikkeling van
de institutionaliseringsgraad schetsen door op verschillende tijdstippen in het proces
de stand van zaken ‘op te nemen’. Uitspraken als b.v.: de institutionaliseringsgraad
is de afgelopen tien jaar toegenomen, zijn dan mogelijk, wellicht nog

38

Op de betekenis van de grand van maatschappelijke steun, c.q. institutionalisering wijzen zonder daar in onderzoekstermen verder op in te gaan - o.a. Parsons/Shils, o.c., blz. 20, 154,
191; Eisenstadt, o.c., blz. 17.
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gedifferentieerd naar de verschillende indicaties die worden gebruikt.
In de rest van dit deel - dat de ontwikkeling van een beleid presenteert en evalueert
vanuit het gezichtspunt van institutionalisering - zal een aantal bestanddelen van het
institutionaliseringsproces aan de orde komen. Het valt in de volgende vier onderdelen
uiteen:
1 - een overzicht van de inhoud van de doelstelling(en) van het opbouwwerk,
alsmede een inventarisatie van de overwegingen die worden genoemd ter
rechtvaardiging van de activiteit opbouwwerk (II.2);
2 - een overzicht van de reacties - in termen van maatschappelijke steun of
tegenwerking - van groeperingen die betrokken zijn (of worden) bij het
opbouwwerk (II.3);
3 - een overzicht van de voorzieningen die in het spel tussen beleid en betrokkenen
tot stand zijn gekomen; deze voorzieningen zijn operationalisaties van het belang
dat beleid en betrokkenen - eerder onder a) en b) in meer kwalitatieve termen
tot uitdrukking gebracht - aan opbouwwerk hechten; tevens rechtvaardigt de
invloed die van voorzieningen/instellingen - voornamelijk een product van
maatschappelijke steun - uitgaat een aparte behandeling van deze categorie
(II.4);
4 - een slotbeschouwing, waarin na deze presentatie van de beleidsontwikkeling
opnieuw de vraag aan de orde komt welke betekenis aan een interpretatie in
termen van institutionalisering moet worden gehecht en, eventueel, welke
verschuivingen in de betekenis van het begrip institutionalisering moeten worden
aangebracht (II.5).
Hoewel het in dit deel (II) niet helemaal te vermijden valt, zal de beoordeling van
de inhoud van het opbouwwerk en het veld waarin het speelt, in hoofdzaak
plaatsvinden in het volgende deel (DEEL III). In het onderhavige deel (II) ligt de
nadruk op de meer formele kant van het proces, welke naast een inventarisatie van
het beleidsproces een eerste belangrijke vaststelling probeert te geven van de
ontwikkeling en de stand van de institutionalisering van het opbouwwerk.
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2 Doelstellingen
2.1 Vroege aanzetten
Hoewel - zoals ik later nog hoop aan te tonen - de ontwikkeling van de doelstellingen
van (en noodzaak tot) het opbouwwerk vooral door het beleid van de rijksoverheid
in de jaren '50 is bepaald, dient men zich toch af te vragen of dit werk al vóór die
tijd bekend was. Was er al een maatschappelijke voedingsbodem aanwezig of is het
opbouwwerk zomaar ‘uit de lucht’ komen vallen? Of vinden we in vroegere
activiteiten de eerste aanzetten voor wat nu opbouwwerk wordt genoemd. Betrof het
activiteiten die b.v. onder een andere naam bekend waren en die - wellicht gedeeltelijk
- in de jaren '50 een onderdak vonden bij het opbouwwerk, toen nog maatschappelijk
opbouwwerk geheten? Kortom: is de introductie van opbouwwerk in de Nederlandse
samenleving een geheel nieuw gegeven?
De laatste vraag moet ontkennend worden beantwoord. Zonder hier op deze
voorgeschiedenis uitvoerig in te gaan, zonder ook te willen stellen dat het opbouwwerk
een directe voortzetting vormt van vroegere activiteiten, zijn er twee soorten
activiteiten te noemen die de introductie van het opbouwwerk hebben vergemakkelijkt.
Op stedelijk niveau kunnen activiteiten genoemd worden die bekend waren (of zijn)
onder namen als: volksontwikkelings-, volkshuis-, club- en buurthuiswerk. In de
plattelandsgebieden is ver voor de oorlog pionierswerk verricht op sociaal-cultureel
terrein (dorpshuizen, werklozenzorg e.d.) door de in 1926 opgerichte Centrale
Vereeniging voor de opbouw van Drenthe. Daarom kort enige aandacht voor deze
opbouwwerk-achtige bezigheden.
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Onder invloed van de Engelse ‘settlements’-beweging is aan het einde van de vorige
en het begin van deze eeuw in verschillende steden een aantal initiatieven genomen
- meestal door sociaal bewogen vertegenwoordigers van de burgerij -, die hebben
geleid tot de oprichting van volks-, club- en/of buurthuizen39. De bedoeling was om
jeugdigen en volwassenen uit arme stadsdelen maatschappelijk ‘op te heffen’. Het
stedelijke proletariaat diende - door b.v. hulpverlening en eigen culturele activiteiten
- maatschappelijk heraangepast te worden. De volks- of buurthuizen boden
accomodatie voor deze activiteiten en fungeerden tevens als oriëntatiepunt voor en
uitstralingscentrum van het betreffende stadsdeel. Bekend zijn b.v. de volkshuizen
(‘Ons Huis’) die in Rotterdam, Amsterdam, Leiden en Utrecht tot stand zijn gekomen.
Ook waren er ‘uitlopers’ van deze beweging op het platteland (dorpshuizen).
In 1928 worden deze activiteiten op landelijk niveau organisatorisch gebundeld
door de oprichting van de Nederlandse Bond van Volkshuizen40, die later Nederlandse
Bond voor Sociaal-Cultureel Vormingswerk zal heten (NBV). Daarbij zijn organisaties
aangesloten die zich met buurt- en buurthuiswerk bezighouden. De verheffing van
de arbeidersbevolking - en dan vooral dat deel dat, naar de toen geldende maatstaven,
in het bijzonder was achtergebleven op sociaal en cultureel gebied - stond voor de
oorlog centraal. Deze beweging was duidelijk beïnvloed door de caritas-idee van de
verschillende religieuze groeperingen, alsmede door het ra-

39

40

De geschiedenis en maatschappelijke plaatsing van dit werk moet nog bijna geheel geschreven
worden. Voor een eerste indruk verwijs ik naar E. Lopes Cardozo, Buurthuiswerk in
vogelvlucht, in: De Schalm, 1969, blz. 155-161; dezelfde auteur, Kroniek, in: De Schalm,
1967, blz. 397-403; dezelfde auteur, Terugblik en vooruitzicht, in: T.T. ten Have (red.),
Vorming, 19652, blz. 429-449; dezelfde auteur, Buurt- en buurthuiswerk in Nederland, in:
Volksopvoeding, 10e jrg., 1961, blz. 285 e.v.; verschillende auteurs in: De Schalm, 1965,
blz. 297-371; Veertig jaar N.B.V., jubileumuitgave van De Schalm, 1968, blz. 286-386; Ons
werkterrein, uitgave van de Katholieke Nationale Stichting voor bijzonder gezins- en
jeugdwerk, z.j., blz. 8-14; J. Boer, Opbouwwerk, 1968, blz. 92.
M. Tjeenk Willink en A. Treurniet, Voortgang en samenhang, in: Motief en functie,
Bewogenheid en beweging in het maatschappelijk werk 1908-1958, z.j., blz. 281-373, m.n.
blz. 309.

Bram Peper, Vorming van welzijnsbeleid

66
dicale liberalisme en de jeugdbeweging. Na de oorlog is dit werk voortgezet met een
minder uitgesproken accent op achtergebleven (gedepriveerde) groepen, hoewel ook
nu nog steeds een groot deel van dit werk plaatsvindt in oude stadswijken die, zoals
dat heet, sociaal en cultureel zijn achtergebleven. Meestal wordt dat dan uitgedrukt
met de term: bijzonder, zoals in bijzonder jeugd- en gezinswerk, bijzonder
opbouwwerk e.d.
Er is ook een andere lijn, later getrokken, die zijn begin vindt in sociaal, cultureel
en economisch achtergebleven plattelandsgebieden. Drenthe is hier het klassieke
voorbeeld. De al genoemde Centrale Vereeniging (1926), later Stichting Opbouw
Drenthe genoemd, begon haar werk in de door grote armoede getroffen veengebieden
van Drenthé41. Het grootste deel van de veenarbeiders was werkloos, straatarm en
slecht behuisd. De sociaal-hygiënische omstandigheden in Drenthe waren slecht.
Het doel van de vereniging, die al voor de oorlog een groot aantal plaatselijke
organisaties overkoepelde, was het bevorderen van de culturele, economische en
hygiënische reconstructie (opbouw) van Drenthe. De opbouwgedachte, die we na de
oorlog zullen terugvinden, krijgt hier op enigszins uitgebreide schaal vorm. De idee
daarbij was om de bevolking zoveel mogelijk in het proces van opbouw in te
schakelen, naast de bijdrage die ‘professionals’ (‘de opbouwwerkers van het eerste
uur’)42 aan het werk leverden. De activiteiten besloegen een zeer ruim terrein:
buurthuiswerk, consultatiebureau voor zuigelingen, kleuterbewaarplaatsen, het
clubwerk voor de rijpere en schoolgaande jeugd, vakcursussen voor de rijpere jeugd
en volwassenen, naai- en huishoudonderwijs, tekenlessen voor jongens en mannen,
toneelspel, handenarbeid, jeugdzorg, maatschappelijk werk, kookcursussen, zorg
voor verwaarloosde jeugd, ongehuwde moeders, zorg voor gehandicapten, vrouwelijke
hulpverlening, schoolartsen-

41
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Zie hiervoor uitvoeriger J. Boer, The ‘foundation for the development of Drenthe’ in the
changing community of Drenthe, uitgave Ministerie van Maatschappelijk werk (MaWe),
1957; zie tevens het speciale nummer (Jo Boer - Opbouw Drenthe en het opbouwwerk) van
het Tijdschrift voor maatschappelijk werk, 23ste jrg., nr. 17, 5 oktober 1969, blz. 369-388.
Aldus genoemd door J. Beekman-Eggink in het Tijdschrift voor maatschappelijk werk, o.c.,
blz. 376.
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dienst etc. We zien uit deze opsomming dat er - althans in principe - sprake was van
een totale (‘comprehensive’) aanpak. Het ging om de opbouw van een totaal landsdeel,
in dit geval het traditioneel weinnig bevoorrechte Drenthe. Het werk, bij de
veenarbeiders begonnen, breidt zich al voor de oorlog (1930) tot de hele provincie
uit.
De conclusie die kan worden getrokken is, dat zowel de stedelijke als
plattelands-‘opbouw’-activiteiten a) sterk vanuit geografische kaders zijn opgezet;
b) betrekking hebben op achtergebleven groeperingen/gebieden.
De Stichting Opbouw Drenthe behoort - met soortgelijke, minder spectaculaire,
initiatieven in Gelderland en Groningen43 - tot de voorlopers van de provinciale
opbouworganen. Deze laatste organen hebben een sterke impuls gekregen van de
gedurende enkele jaren na de oorlog opererende en in de oorlog (1944) voorbereide
organisatie Nederlands Volksherstel44. Deze organisatie beschikte - door bijdragen
van overheid en particulieren - over aanzienlijke bedragen aan geldmiddelen. Zij
stelde zich ten doel - in het bijzonder in de sociaal-culturele sfeer - de ontwrichte
Nederlandse samenleving weer op te bouwen; zij kan op dit terrein gezien worden
als een eerste, belangrijke aanzet tot de ‘welfare state’. Zij stimuleerde de
samenwerking tussen de verschillende sociaal-culturele instellingen. Per provincie
bestond een Provinciaal Volksherstel. ‘Provinciaal Volksherstel vormde de grondslag
van de provinciale opbouworganen, welke voor de oorlog alleen maar in Drenthe en
Gelderland bestonden en thans in elf provincies, dankzij het feit dat de minister van
sociale zaken het advies aanvaardde dat was uitgebracht door en met zijn medewerking
tot stand gekomen organisatiecommissie van Nederlands Volksherstel’45. Al deze
nieuwe organen kwamen van de grond dankzij ‘belangrijke startsubsidies uit de
gelden van Volksherstel (...). Ook het pas later tot stand gekomen opbouworgaan in
Limburg profiteerde nog van de finan-

43
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A.J.M. van Tienen en W.A.C. Zwanikken, Opbouwwerk als sociaalagogische methode,
1969, blz. 43.
Tjeenk Willink/Treurniet, o.c., blz. 335.
Idem, o.c., blz. 336/337.
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ciën van Volksherstel, terwijl het opbouworgaan Noord-Holland, dat in 1952 als
hekkesluiter tot stand kwam, een beroep deed op het Koningin Julianafonds, hetwelk
zijn bestaan eveneens aan Volksherstel dankt’46.
In 1947 wordt op de begroting van Sociale Zaken al een bedrag voor de opbouw
van deze provinciale opbouworganen uitgetrokken47. Deze steun - en de uitbreiding
daarvan in de volgende jaren - is beslissend geweest voor de verdere ontwikkeling
van deze organen. Zij vormen, met de later opgerichte provinciale plancommissies,
de belangrijkste organisatorische voertuigen voor de uitvoering op provinciaal niveau
van het beleid t.a.v. de achtergebleven agrarische gebieden (de zgn.
ontwikkelingsgebieden), dat rond 1950 op gang wordt gebracht. Zij zijn bedoeld over de grenzen van de gemeenten heen - enige coördinatie aan te brengen tussen
de verschillende verzuilde organisaties op het ruime terrein van het maatschappelijk
werk48. En zijn dan ook officieel: provinciale stichtingen voor maatschappelijk werk.
Zij ressorteerden onder de actieve afdeling Sociale Bijstand en Maatschappelijk
Opbouwwerk van het ministerie van Sociale Zaken, een afdeling die na de oorlog
werd ‘geconfronteerd met gezinsontwrichting en algemene sociale desintegratie,
zowel in de steden als op het platteland’49.
‘Het is geen overdrijving wanneer gesteld wordt dat deze ontwikkelingsgebieden
“ontdekt” zijn vanuit de werkverruimingspolitiek en de praktijk der sociale bijstand
van het ministerie van sociale zaken en volksgezondheid. (...) De vaststelling van
zeer veelvuldige individuele sociale noden, veroorzaakt door de economische
structurele achterstand, maakte aanvankelijk de afdeling sociale bijstand van genoemd
ministerie tot het werkcentrum van dit maatschappelijk opbouwwerk’50. Het
maatschappelijk opbouwwerk

46
47
48
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Idem, o.c., blz. 337.
Idem, o.c., blz. 337.
Idem, o.c., blz. 348.
Idem, o.c., blz. 355; Van Tienen en Zwanikken (o.c., blz. 34) vermelden dat in 1951 inventieve
ambtenaren van Sociale Zaken de term ‘maatschappelijk opbouwwerk’ lanceerden; een
respondent zei mij: ‘Het hoofd van die sector (d.i. Sociale Bijstand - BP), wijlen Mr. van
Doorn, is bij mijn weten hier de vader van de idee van maatschappelijk opbouwwerk’.
Tjeenk Willink/Treurniet, o.c., blz. 347.
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wordt dan nog als een onderdeel van het maatschappelijk werk gezien.
De hierboven gereleveerde vroege aanzetten stemmen - hoe verschillend in hun
concrete uitwerking ook - in één opzicht overeen, nl. dat zij, met belangrijke
nuanceverschillen, alle in hoofdzaak initiatieven van ‘bovenaf’ vertegenwoordigen.
Voor de verdere ontwikkeling van het opbouwerk is dit gegeven, zoals we zullen
zien, van niet geringe betekenis.
Inmiddels zijn we - in vogelvlucht - gekomen in het jaar 1952, waarin op 1
september het ministerie van Maatschappelijk Werk (MaWe) wordt opgericht. Het
maatschappelijk opbouwwerk wordt - tesamen met het onderzoek - in één afdeling
ondergebracht bij dit nieuwe ministerie51 Het wordt daarom tijd - na deze korte
voorgeschiedenis - na te gaan welke doelstellingen dit ministerie aan het opbouwwerk
heeft meegegeven en welke maatschappelijke omstandigheden tot deze speciale
activiteit aanleiding gaven. Met de kanttekening - en die geldt voor de gehele studie
- dat de meeste aandacht zal worden gegeven aan de meer recente ontwikkelingen
(grofweg vanaf 1960).

2.2 Beleidsdoelstellingen
Wanneer bij Koninklijk Besluit van 1 september 1952 (Stbl. 460) het ministerie van
Maatschappelijk Werk wordt opgericht is dat voor velen een verrassing. Het ministerie
werd meer opgezet om redenen van een evenwichtige zetelverdeling in het kabinet
tussen de regerende politieke partijen dan omdat er toen al een sterke behoefte aan
een apart departement voor maatschappelijk werk werd gevoeld52. Dat juist dit
ministerie werd gevormd moet waarschijnlijk in belangrijke mate worden
toegeschreven aan de invloed van (in)formateur Beel, die in die tijd nl. voorzitter
was van de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk. Het werd een heel
‘licht’ ministerie, dat taken opgedragen kreeg die tot dan toe waren
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Idem, o.c., blz. 356, 357.
Tjeenk Willink/Treurniet, o.c., blz. 356, 357; de voorstelling van het tegendeel, door minister
Klompé in 1960 gegeven, is weinig overtuigend. Zie Handelingen Eerste Kamer, Dienstjaar
1960, blz. 3339.
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ondergebracht bij de ministeries van Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken en
Volksgezondheid en Uniezaken en Overzeese rijksdelen. Eén van die taken was:
maatschappelijk opbouwwerk, voor die tijd onderdeel van de afdeling Sociale Bijstand
van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid.
De invloed die de rijksoverheid - zowel ideëel als financieel - heeft gehad op de
ontwikkeling van het opbouwwerk rechtvaardigt ten volle de grote aandacht die ik
zal geven aan de analyse van de opvattingen die aan de kant van de overheid (en de
politieke partijen) leven. Deze opvattingen zijn voor het grootste deel te achterhalen
uit de begrotingsstukken53. Het ligt voor de hand bij de presentatie van de inzichten
van de rijksoverheid een chronologische volgorde aan te houden. Er zijn naar mijn
inzicht drie perioden te onderscheiden, te weten: 1953-1958, 1959-1964 en 1965-1971.

De periode 1953-1958.
Deze periode kenmerkt zich - als algemene karakterisering - door de schaarse en
weinig systematische aandacht die aan de doelstellingen van het opbouwwerk wordt
gegeven. Onder het hoofd opbouwwerk - tot ongeveer 1965 maatschappelijk
opbouwwerk genaamd54 - vinden we in 1953 een aantal taken opgesomd. De bedoeling
van opbouwwerk is om in het bijzonder de sociale begeleiding en aanpassing van
een aantal, in dat jaar door de centrale overheid aangewezen, gebieden op zich te
nemen55. Deze zgn. ontwikkelingsgebieden waren: Z.O. Drenthe, Z.W.- en Oostelijk
Groningen, Oostelijk Friesland, N.O. Over-

53

54
55

Hiermee bedoel ik de Ontwerpen van Wet (OvW), de Memories van Toelichting (MvT), de
Memories van Antwoord (MvA), de Voorlopige Verslagen (VV), de Handelingen (H), en
de Commissievergaderingen (CV), dat zijn dus vergaderingen van de vaste commissie(s)
voor MaWe, later CRM. De jaartallen verwijzen naar het dienstjaar. Voorzover de stukken
de Eerste Kamer betreffen wordt dat aangegeven met een I, voor de Tweede Kamer een II.
In de noten wordt dus met de bovenstaande afkortingen gewerkt.
1966; MvA, I, 12.
1956: MvA, II, 8.
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ijssel, Oostelijk West-Friesland, Z.W.- en N.O. Noord-Brabant en Noordelijk
Limburg56.
In concreto hield dit in dat het opbouwwerk in hoofdzaak coördinerend moest
optreden t.a.v. taken van het maatschappelijk werk in die gebieden. Het opbouwwerk
werd immers gezien als een onderdeel van het maatschappelijk werk. Op een andere
plaats wordt gesteld dat het opbouwwerk de bijzondere taak heeft het sociaal milieu
en de gemeenschapsband te versterken57. De noodzaak hiertoe ligt in het achterblijven
van de sociale ontwikkeling bij de technische ontwikkelingen. Daardoor worden
waarden en normen uitgehold. Door het uitvoeren van maatschappelijk werk en
opbouwwerk kan steun worden verleend aan de positieve krachten58. Op deze wijze
vormt het opbouwwerk een schakel tussen het individuele maatschappelijk werk en
de algemene sociale politiek. Het maatschappelijk werk in zijn totaliteit is ‘een
noodzakelijke voorwaarde voor het goed functioneren van de gemeenschap’59.
Het opbouwwerk heeft echter niet alleen als doelstelling te coördineren tussen het
particulier initiatief (d.w.z. alle particuliere organisaties voor maatschappelijke zorg
en dienstverlening) onderling en tussen het particulier initiatief en de overheid, het
vervult ook een onmisbare taak bij de beïnvloeding van buiten het gezin gelegen
milieus60. De aandacht gaat dan ook uit naar sociale voorlichting over en
maatschappelijke begeleiding van structurele veranderingen, zoals industrialisatie,
migratie en ruilverkaveling61.
De doelstelling van het opbouwwerk laat zich misschien nog het best aflezen uit
de taakomschrijving die in 1957 voor de provinciale opbouworganen - die mede als
organen voor opbouwwerk in de ontwikkelingsgebieden opereren - wordt gehanteerd62.
Provinciale opbouworganen zijn dan organen voor coördinatie en overleg, voorzover
de werkzaamheden zich richten op:
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Zie: De Nederlandse ontwikkelingsgebieden (rapporteur: J.A.A. van Doorn), 1960, blz. 13.
1952: MvA, II, 2, 6.
1953: MvA, II, 2.
1955: MvA, , 2.
De persoon wordt niet meer uitsluitend gezien als individu, maar ook als sociaal wezen; zie
1956: H, I, 3077.
1957: MvA, I, 1.
1957: MvA, II, 8.
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- het bevorderen van coördinatie en overleg tussen de instellingen op
maatschappelijk terrein in de provincie en tussen de instellingen en de overheid;
- het bevorderen en dienen van deze instellingen;
- het op verzoek of uit eigener beweging instellen of doen instellen van
onderzoekingen;
- het uitbrengen van adviezen, hetzij op verzoek, hetzij uit eigener beweging aan
instellingen in de provincie en aan de overheid;
- het nemen van initiatief ter voorziening in bepaalde leemten door het inschakelen
van bestaande of het bevorderen van de oprichting van nieuwe organen.
Als algemene conclusie kan gelden dat het opbouwwerk zich voornamelijk richt op
het bevorderen van een goede samenwerking tussen de bevolkingsgroepen, nader
gespecificeerd in de bevordering van de coördinatie tussen de verschillende
organisaties van die bevolkingsgroepen op het terrein van maatschappelijk werk (het
particulier initiatief), met bijzondere aandacht voor de ontwikkelingsgebieden.

De periode 1959-1964.
Worden de jaren 1953-1958 gekenmerkt door weinig uitgewerkte gedachten over
het opbouwwerk, het jaar 1959 vormt het beginpunt van een meer systematische
aandacht voor en omschrijving van het opbouwwerk. Deze verandering wordt ingeluid
door een in 1958 door het ministerie gepubliceerde brochure: De mens in zijn
samenleving, een beschouwing over maatschappelijk opbouwwerk63. In de
begrotingsstukken van 1959 vinden we de invloed van deze brochure duidelijk terug.
De minister spreekt van een zekere ombuiging van het beleid, die gaat in de richting
van een verschuiving van materiële naar immateriële nood64. Het opbouwwerk wordt
omschreven als de verzamelnaam van werkvormen van het maatschappelijk werk,
die met elkaar gemeen hebben, dat zij gericht zijn op de vormgeving van de sociale
omgeving rond individu en gezin. Of anders gezegd: het ‘leefbaar’
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Uitgave van MaWe, 1958.
1959: H, II, 3322.
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maken van de sociale omgeving65. In genoemde brochure staat te lezen dat het
opbouwwerk zich richt op problemen die voortvloeien uit de wijze waarop de
samenleving functioneert. De verschijnselen daarvan openbaren zich vaak in gebieden
met economische verstarring of in snelle economische ontwikkeling66. Bij het weer
‘leefbaar’ maken van de sociale omgeving dient de bevolking uitdrukkelijk te worden
ingeschakeld. In welke situaties is de inschakeling van opbouwwerk nu noodzakelijk67?
Te noemen vallen:
- situaties waarin het sociale leven nog niet de gelegenheid heeft gehad tot
ontwikkeling te komen; er moeten nieuwe kaders worden opgebouwd; deze
situaties doen zich voor in nieuwe stadswijken of in samenlevingen die aan
snelle veranderingen onderhevig zijn (geweest); als concrete werkvormen staan
ter beschikking: buurtwerk, sociaal groepswerk en agrarisch-sociale voorlichting;
- situaties waarin de aanwezige organen een te gering beroep doen op de
zelfwerkzaamheid van de bevolking, b.v. op het platteland of in oude stadjes;
als concrete werkvormen die een bijdrage kunnen leveren, valt te denken aan:
dorps- en wijkcentra, sociale wijkopbouw, samenwerkingsorganen van het
maatschappelijk werk, regionale welzijnsstichtingen en provinciale
opbouworganen;
- situaties waarin bepaalde groepen aandacht vereisen, b.v. migranten,
gerepatrieerden, vluchtelingen, thuislozen en woonwagenbewoners.
Als belangrijke methode staat dan de uit de Verenigde Staten geimporteerde
‘community organization’ ter beschikking68. Daar had men al veel ervaring opgedaan
met het activeren van plaatselijke gemeenschappen (‘communities’). Het opbouwwerk
moet dan ook in groter verband gezien worden als een onderdeel van het
welzijnswerk69.
De activiteiten van het opbouwwerk dienen met name plaats te vinden in de - na
de zesde industrialisatienota - tot probleem-
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1959: H, I, 3159.
Zie: De mens in zijn samenleving, o.c., blz. 8.
Idem, o.c., blz. 9-11.
Idem, o.c., blz. 11.
1959: H, I, 3159.
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gebieden herdoopte ontwikkelingsgebieden70. Mede op grond van ervaringen in het
buitenland (vooral de V.S. weer) dient de industrialisatie in gebieden zonder veel
industriële traditie ondersteund te worden door een beleid dat erop gericht is de
participatie van de bevolking te verhogen71. Dit is een noodzakelijkheid, willen
investeringen voldoende rendement opleveren. De economische en sociale
ontwikkeling dienen tegelijk op te marcheren. De minister stelt dan ook: ‘niet in de
gebieden, die normale voorzieningen hebben, moet het opbouwwerk in de eerste
plaats plaatshebben’72.
Voorlopig bevindt het opbouwwerk zich nog in een experimenteel stadium. Het
werk is een in hoge mate beweeglijk geheel, waarbij nog niet kan worden
teruggegrepen op diepgaande bezinning en meningsvorming in vakkringen. Er zijn
nog geen vastomlijnde definities; er moet door de overheid gepionierd worden73. In
de Kamer wordt inmiddels van deskundige zijde bezwaar gemaakt tegen de opvatting
als zou opbouwwerk als nieuw terrein een onderdeel zijn van het maatschappelijk
werk. Volgens vele leden heeft het opbouwwerk een ‘eigensoortige’ functie binnen
het ruimere kader van een welvaartsbeleid74.
In de jaren 1960 en 1961 zien we een zekere verzelfstandiging - een zich losweken
van het maatschappelijk werk - van het opbouwwerk optreden. De minister merkt
nog in 1959 over het opbouwwerk - als onderdeel van het maatschappelijk werk! op: ‘In het bijzonder denkt zij hier aan de stimulans, welke het maatschappelijk
opbouwwerk kan geven ter bevordering van het beleven van de solidariteit van de
mensen’75. Opvallend is verder de steeds sterkere nadruk die komt te liggen op de
participatie van de bevolking, die door een gebrekkige communicatie vaak niet goed
op gang blijkt te komen76. Door de voortgaande ‘formalisering en
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1959: MvA, II 2; 1959; H. II, 3292-3294.
1959: MvA, II, 2.
1959: H, II, 3379.
1959: MvA, I, 1.
1959: H, II, 3298, 3300, 3301; 1959: VV, I, 1, 2.
1960: MvT, 5.
Zie o.m. 1960: MvA, II, 6; met betrekking tot de sociale planning (d.w.z planning met
inschakeling van de bevolking) in de ontwikkelingsgebieden, zie 1960: MvT, 5.
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institutionalisering’ in onze samenleving kan een kloof ontstaan tussen enerzijds de
diensten van de overheid en het particulier initiatief en anderzijds de bevolking. ‘Met
name initiatieven van maatschappelijk opbouwwerk kunnen zich in verschillende
gevallen richten op het verbeteren van de communicatie tussen de bevolking en deze
diensten’77.
Een verschuiving in het algemene beleid van het ministerie, waarbinnen het
opbouwwerk een bepaalde functie vervult, tekent zich af in de richting van wat wordt
genoemd de maatschappelijke ontwikkeling of, met een monstrueuze term, het
maatschappelijk functioneren van de samenleving78. Dit is een verschuiving van een
bijna uitsluitende gerichtheid op speciale groepen en gebieden, die zich aan de
economische en/of sociale periferie van de samenleving bevinden, naar de totale
samenleving79. Men kan het ook zo formuleren: de nadruk op speciale groepen en/of
gebieden maakt plaats voor een nadruk op preventieve maatregelen, die - bestemd
voor iedereen - het ontstaan van dergelijke groepen/gebieden kunnen tegengaan. Van
individuele actie naar collectief gerichte preventie80. Voor het opbouwwerk houdt
die ontwikkeling in: een sterker accent op het verbeteren van de communicatie en
samenwerking tussen de bevolking èn de verschillende diensten van overheid en
particulier initiatief. Het opbouwwerk dient de motor te zijn van de samenwerking
tussen de - sterk verzuilde - groeperingen in de Nederlandse samenleving. Nochtans
blijft het in hoofdzaak op bepaalde gebieden en groepen georiënteerd. Het
opbouwwerk poogt de sociale structuur en mentaliteit van plaatselijke of regionale
samenlevingen te wijzigen81.
Die bredere oriëntatie van het opbouwwerk - én van het ministerie in het algemeen
- vindt haar uitdrukking in een begin van denken -
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1961: MvT, 9.
1961: MvA, II, 2.
1961: MvT, 5.
1960: H, I, 3315; 1961: MvA, II, 2; 1961: H, II, 3359.
1961: MvA, II, 2.
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rond 1960 - over opbouwwerk op stedelijk niveau82. Het opbouwwerk beperkte zich
immers in hoofdzaak tot bijzondere gebieden (ontwikkelings- of probleemgebieden)
en groepen. De aandacht voor stedelijke gebieden neemt, zoals we nog zullen zien,
in de loop der jaren steeds verder toe83.
De grotere aandacht voor de preventie is een gevolg van het inzicht dat voor het
niet goed functioneren van gebieden, groepen en personen de oorzaak bij het
functioneren van de samenleving zelve dient te worden gezocht84. Het opbouwwerk
wordt nu op de totale maatschappij gericht; het wil via zijn verschillende werkvormen
een bijdrage leveren tot het vergroten van het samenspel en de maatschappelijke
opbouw (of samenlevingsopbouw)85.
In 1962 wordt het opbouwwerk omschreven als een verzamelbegrip voor
verschillende activiteiten (werkvormen) welke beogen de sociale omgeving van de
mens in gunstige zin te beïnvloeden door deskundig geleide processen, waarin de
betrokken bevolking zelf actief deelneemt86. Wat opvalt in deze omschrijving is het
nieuwe element van deskundigheid dat is opgenomen. Elders heet het dat het
opbouwwerk ook een bijdrage dient te leveren ter ‘verdichting van het netwerk van
intermenselijke relaties en tot sociale zelfkennis van groepen’87.
Van belang is te constateren dat het opbouwwerk in de jaren '62-'65 voor het eerst
uitdrukkelijk een belangrijke plaats krijgt toegewezen in, wat met een nieuwe term
wordt genoemd: het welzijnsbeleid88. Het krijgt mede tot taak de maatschappelijke
ontwikkeling te volgen en een meer structurele bijdrage te leveren op plaatsen in de
samenleving die - om in departementstermen te spreken - maatschappelijk niet goed
functioneren. Anders geformuleerd: het verbeteren van de maatschappelijke
infrastructuur. Het dient de voorwaarden te scheppen voor de bevordering van het
welzijn van
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1960: MvA, I, 3.
Zie b.v. 1962: VV, I, 3; 1964: MvT, 6; 1964: MvA, II, 3.
O.m. 1962: MvA, II, 1; 1963: MvT, 6.
1964: CV, II, 408.
1962: MvA, II, 2.
1963: MvT, 7.
1963: MvT, 7; 1964: CV, II, 417; 1964: VV, I, 2.
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een streek of groepering. Meer concreet komt in die tijd als één van de belangrijkste
problemen naar voren de gebrekkige communicatie tussen de bevolking en allerlei
besturende instanties in de samenleving, vooral in de overheidssfeer89.
De plaatsing van het opbouwwerk in het kader van een zich ontwikkelend
welzijnsbeleid hangt mede samen met de verruiming van de taak - welzijnsbehartiging
- die het ministerie in die tijd op zich neemt. Iets meer toegespitst wil het ministerie
een bijdrage gaan leveren tot het verhogen van het maatschappelijk welzijn. Daaronder
wordt verstaan: het goed verlopen van de menselijke samenleving als zodanig, o.m.
door het verbeteren van de mogelijkheden van individuen en groepen om aan de
samenleving en haar voorzieningen deel te nemen, c.q. daarvan gebruik te maken90.
Er gaan dan ook stemmen op om andere maatschappelijke velden, zoals
gezondheidszorg, sport, recreatie e.d. - van zo grote betekenis voor het welzijn - in
het welzijnsbeleid te betrekken91. Een mogelijkheid hiervoor - en ook beter zichtbaar
voor de mensen - biedt het nieuwe terrein van het welzijnsbeleid op stedelijk niveau.
Er is binnen het opbouwwerk al een zekere specialisering op te merken. Het algemene
opbouwwerk richt zich op het verbeteren van de maatschappelijke infrastructuur,
het bijzonder opbouwwerk houdt zich bezig met speciale groepen, zoals Ambonezen,
woonwagenbewoners, migranten, thuislozen e.d.92.

De periode 1965-1972.
Probeert men een algemene karakterisering te geven van de ontwikkelingen in deze
periode, dan valt op te merken dat de doelstellingen van het opbouwwerk - kort aan
te geven met: coördinatie van activiteiten, bevorderen van zelfwerkzaamheid en
participatie - de kern gaan vormen van het beleid van het gehele ministerie. Het
welzijnsbeleid begint zich in die periode als apart beleid te verzelfstandigen93. Dit is
in belangrijke mate
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1963: MvT, 6.
1963: CV, II, 3003; 1964: MvA, I, 2.
Zie b.v. van de kant van de Kamer, 1964: CV, II, 378, 379, 382.
1964: CV, II, 421; 1965: MvT, 6.
Dit blijkt o.m. uit het instellen, binnen de Ministerraad, van een apart beraad over
welzijnsvraagstukken. Dat gebeurde in 1969/1970. Onder voorzitterschap van de
minister-president nemen daaraan deel de ministers van: Sociale Zaken en Volksgezondheid,
CRM, Landbouw en Visserij, Onderwijs en Wetenschappen, Justitie, Binnenlandse Zaken,
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Financiën; zie 1969: H, I, 839; 1970: MvA,
1; 1971: MvT, 4. Wel wordt er voor gewaarschuwd geen overdreven tegenstelling te maken
tussen welvaart (d.i. economisch welzijn) en welzijn (sociaal-cultureel); zie 1971: MvT, 5.
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mede het gevolg van het feit dat het ministerie door toevoeging van de sectoren
cultuur en recreatie in 1965 (CRM ontstaat) een uitgebreider werkterrein krijgt. De
sterkere nadruk op de participatie van de bevolking komt tot uitdrukking in het streven
naar decentralisatie94. Organisatorisch krijgt dat streven vorm, doordat naast de allang
bestaande provinciale opbouworganen èn de in de tweede helft der vijftiger jaren
ontstane regionale welzijnsstichtingen, het opbouwwerk nu op stedelijk en wijkniveau
wordt aangepakt. Het opbouwwerk wordt op die manier - zo is de redenering - dichter
bij de bevolking gebracht.
In het tijdvak 1965-1967 komt het opbouwwerk steeds duidelijker te functioneren
in het raam van een algemeen sociaal-cultureel welzijnsbeleid95. Als algemene
beleidsdoelstelling wordt geformuleerd: het bijdragen tot en het bevorderen van de
totstandkoming en doelmatige functionering van een verspreid en op gedifferentieerde
behoeften afgestemd geheel van voorzieningen t.b.v. het cultureel en maatschappelijk
welzijn. Dit betekent o.m. dat die voorzieningen voor iedereen toegankelijk moeten
worden gemaakt; derhalve dienen belemmeringen van materiële en psychologische
aard te worden weggenomen.
Concreet uitgewerkt krijgen de verschillende opbouworganen de volgende taken.
De nieuwe plaatselijke raden voor overleg en advies (r.o.a. of stedelijke welzijnsraad
c.q. opbouworgaan) - die vanaf 1965 opgericht kunnen worden en als opvolgers
beschouwd kunnen worden van de Sociale Raden - krijgen tot taak96:
- het verschaffen van inzicht in de behoeften aan voorzieningen en activiteiten
op maatschappelijk terrein;
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Een directer aansluiten bij de behoeften aan het zgn. grondvlak (grass roots approach!); zie
o.m. 1968: H, II, U 114; 1970: MvT, 22.
1967: MvT, 1.
1965: MvT, 8.
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- het bevorderen van overleg dienaangaande tussen overheid en particulier
initiatief;
- het adviseren van deze over het beleid op maatschappelijk terrein en het verlenen
van diensten.
De provinciale opbouworganen dienen zich niet meer alleen op het terrein van
activering en coördinatie van activiteiten te bewegen, maar ook op dat van de
samenlevingsopbouw en de sociale planning97. Men spreekt van samenlevingsopbouw
(of maatschappelijke opbouw) wanneer het opbouwwerk gericht is op een gehele
samenleving binnen een bepaald territoir98. In plaats van de benaming maatschappelijk
opbouwwerk komt de term opbouwwerk in zwang, omdat de eerste te veel deed
denken aan en geassocieerd werd met het maatschappelijk werk99. De
samenlevingsopbouw - het begrip dat de laatste drie à vier jaar steeds meer wordt
gebruikt - vervult dezelfde functies als die welke vroeger aan het opbouwwerk waren
opgedragen100. Het opbouwwerk krijgt meer de status van een techniek van
samenlevingsopbouw101. Wij handhaven de term opbouwwerk zowel ter aanduiding
van datgene wat bekend staat onder deze naam, als voor die activiteiten die nu
samenlevingsopbouw worden genoemd.
Vooral in het jaar 1966 komt een duidelijke koersverandering in het denken over
opbouwwerk. Het opbouwwerk krijgt steeds meer de specifieke taak de bevolking via m.n. sociale voorlichting als één van de vormen van opbouwwerk - ontvankelijk
te maken voor de aanwezige of gewenste welzijnsvoorzieningen102. Het opbouwwerk
wil de samenleving beter laten functioneren door het - in preventieve zin - wegnemen
van belemmeringen voor de ontplooiing van de mens in de samenleving.
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1965: MvT, 8.
1965: MvA, I, 4.
1966: MvA, I, 12.
Als verzamelbegrip voor de veelsoortige activiteiten en middelen t.b.v. samenleving, buurt
en groep, gebruikt de minister nu de term samenlevingsopbouw; zie 1969: MvA, II, 15; zie
voor een soortgelijke omschrijving, dan opbouwwerk genoemd, 1962: MvA, II, 2.
1968: H, II, U 112.
1966: MvT, 1.
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Essentieel is dat de bevolking bij de voorbereiding en uitvoering van de
welzijnsactiviteiten en -voorzieningen betrokken wordt. Het opbouwwerk als middel
van welzijnsbeleid kan leiden tot het scheppen van voorzieningen in alle mogelijke
sectoren van onze samenleving, dus niet meer uitsluitend in de sociale sfeer in engere
zin. Via opbouwwerk kan de bevolking bewust gemaakt worden van de situatie
waarin zij zich bevindt.
De participatie als onderdeel van het proces van maatschappelijke en culturele
opbouw is daarom van zo grote betekenis, omdat zij het besef van
verantwoordelijkheid voor de eigen samenleving - die in haar functioneren niet meer
als gegeven wordt beschouwd - kan vergroten. De achtergrond is een aanwezige of
dreigende discrepantie tussen de technisch-economische ontwikkeling enerzijds en
het culturele en maatschappelijke leven anderzijds op te heffen of te voorkomen103.
Het maatschappelijk en cultureel welzijn is een waarde op zichzelf geworden (of op
zijn minst: aan het worden) in onze samenleving104. In ruimer verband dient het
opbouwwerk een bijdrage te leveren aan de fundamentele democratisering, een
doelstelling die voor het eerst expliciet in 1966 wordt genoemd105.
Bij opbouwwerk worden dan, in grote trekken, drie vormen onderscheiden106:
1 - sociale planning, d.i. een vorm van welzijnsplanning waarbij de betrokkenen
zelf zich bezinnen op en voorbereidingen treffen t.a.v. de door henzelf als
noodzakelijk ervaren voorzieningen t.b.v. het welzijn in de eigen omgeving;
2 - activiteiten, gericht op het door de bevolking tot stand brengen en gebruiken
van welzijnsactiviteiten;
3 - activiteiten tot beïvloeding van de houding van personen t.a.v. hun sociale
omgeving.
Binnen het opbouwwerk zijn nu drie specialisaties te onderscheiden:
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Deze gedachte speelt al sinds het begin van het beleid - vanaf 1952 - een belangrijke rol; zie
1966: MvA, II, 3, 4; 1971: MvT, 3.
1967: MvT, 1.
1966: H, II, 968.
1966: MvT, 13-17; 1966: MvA, II, 25; 1966: MvA, I, 11, 12.
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- het algemene opbouwwerk, dat voornamelijk territoriaal gericht is; hier ligt de
nadruk op voorzieningen die voor het gehele gebied van belang zijn. Een
territoriaal karakter hebben b.v. de provinciale opbouworganen, de regionale
welzijnsstichtingen, de stedelijke opbouworganen en de organen voor sociale
wijkopbouw;
- het categorale opbouwwerk, dat zich richt op groepen die in de samenleving
een bijzondere positie innemen, zoals b.v. de buitenlandse werknemers,
Ambonezen, Surinamers, woonwagenbewoners, thuislozen;
- het bijzondere opbouwwerk, te beschouwen als een bijzondere vorm van
categoraal (later genoemd: categoriaal) opbouwwerk, dat bestemd is voor
personen of bewoners van een bepaald territoir die in een ongunstige leefsituatie
verkeren, zoals b.v. gezinnen met een bijzondere sociale problematiek.
De laatste jaren wordt in het beleid een steeds sterker accent gelegd op het vergroten
van de participatie, zelfwerkzaamheid, medezeggenschap, inspraak e.d. Het alom
geconstateerde onbehagen in de samenleving over het functioneren van de democratie
- zich uitend in demonstraties, actiegroepen e.d. - dient in positieve zin gericht te
worden op het versterken van de democratische verbanden en procedures107. Centraal
in het beleid staat het bevorderen van ‘een zo groot mogelijke eigen
verantwoordelijkheid van de bevolking t.a.v. het werk ten behoeve van het
welzijnsbeleid’108. De bevolking dient bij de voorbereiding van het welzijnsbeleid te
worden betrokken. Het welzijnsbeleid dient gedemocratiseerd te worden109. Vele
mensen kunnen zich onvoldoende ontplooien, omdat de samenleving
‘overgeïnstitutionaliseerd’ is110. ‘Dan kan het gevoel ontstaan van gebrek aan
gemeenschap, met als gevolg: vereenzaming. Dan dient er naar samenlevingsopbouw
te worden gestreefd’111. Het opbouwwerk moet de bevolking dan bij allerlei
ontwikkelingen in de samenleving betrekken. Het welzijnsbeleid
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Zie o.m. 1969: MvT, 3, 15; 1970: MvT, 3, 17; 1971: MvT, 3, 4.
1968: H, II, U 112.
1968: H, I, 462; 1970: MvT, 17.
O.m. 1969: H, I, 841.
1968: H, I, 459.
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betreft de gehele bevolking112. Het eigenlijke opbouwwerk - nu even gezien als
onderdeel van de samenlevingsopbouw - krijgt in dit geheel een generale functie,
d.w.z. in principe bestemd voor iedereen en gericht op het bevorderen van de
participatie, enerzijds als doel op zichzelf, anderzijds als middel tot democratisering
van de beleidsvoorbereiding in het kader van het welzijnsbeleid. Dit is vooral van
belang als het de eigen woon- en leefomgeving betreft, die via opbouwerk - indien
nodig - weer of meer leefbaar gemaakt moet worden.
Wat wordt genoemd samenlevingsopbouw - waarvoor in deze studie, tenzij anders
vermeld, de term opbouwwerk wordt gebruikt - valt qua doelstelling bijna volledig
samen met opbouwwerk gezien als techniek, als generale functie van de
samenlevingsopbouw. In de subsidieregeling samenlevingsopbouw van 1971 wordt
samenlevingsopbouw omschreven als: ‘het met en voor de bevolking bevorderen
van het op maatschappelijk en cultureel welzijn gerichte functioneren van de
samenleving als zodanig, door het scheppen van omstandigheden, structuren en
relaties die daartoe bijdragen’113.
Tot slot een korte en niet volledige opsomming van enige opbouwwerkactiviteiten,
die een concreter beeld kunnen geven van wat opbouwwerk is. In het territoriale vlak
(territoriale opbouw) zijn er de provinciale, regionale en stedelijke opbouworganen
(nu r.o.a.'s genaamd), die naast onderzoek, advisering en stimulering de taak hebben
een kristallisatiepunt te zijn van alle organisaties op het terrein van sociaal en cultureel
welzijn in de betreffende gebieden114. Zij proberen tevens initiatieven die, buiten de
bestaande organisaties, direct vanuit de bevolking komen een plaats te geven. Op
deze wijze worden zij geacht - in dialoog met de overheid - het beleid voor te bereiden
en te stimuleren. Daarnaast is er bijzonder opbouwwerk in een aantal oude
stadswijken. Mankracht en middelen worden daar ter beschikking gesteld om b.v.
een sanerings-
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1969: MvT, 3.
Deze subsidieregeling is verschenen als Bijvoegsel van de Staatscourant van 4 juni 1971,
nr. 105, blz. 3 (citaat).
Zie b.v. 1971: OvW, 6; 1971: MvT, 24-27.
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plan te begeleiden. Voor een deel bestaat opbouwwerk verder uit het verlenen van
subsidies voor het opzetten van wijkcentra, dorpshuizen e.d., waar de territoriale
activiteiten kunnen plaatsen. Tenslotte zijn er de voorzieningen voor speciale groepen
(categoriale opbouw), die tot doel hebben deze groepen (Ambonezen, gastarbeiders,
vluchtelingen, woonwagenbewoners, etc.) in te passen in onze samenleving met
behoud van eigen identiteit115.

2.3 Doelstellingen: aanvullende visies
Omdat de doelstellingen van het opbouwwerk, als door het beleid geformuleerd, niet
alleen in kringen van het beleid zijn ontstaan, is het noodzakelijk enige aandacht te
schenken aan opvattingen van auteurs die invloed hebben gehad op de
beleidsdoelstellingen. Ik zal mij beperken tot de belangrijkste schrijvers, waarvan
overigens de meesten direct of indirect bij het beleid betrokken zijn geweest.
Voordat hun inzichten hier aan de orde komen, moet gewezen worden op de
belangrijke invloed die, vooral in de periode 1955-1965, de beweging van de
Amerikaanse ‘community organization’ op de ontwikkeling van het opbouwwerk
heeft gehad116. Als zgn. derde methode in het maatschappelijk werk - naast case-work
en group-work - werd zij in Nederland binnengehaald op een moment dat hier grote
behoefte bestond aan een methode die geschikt was om de sociale begeleiding en
verandering in grotere sociale verbanden (b.v. de ontwikkelingsgebieden) te
instrumenteren. Het standaardwerk van de Amerikaan Murray Ross over ‘community
organization’ werd al in 1957 in Nederlandse vertaling uitgebracht onder de titel:
Gemeenschapsorganisatie.
Bekijken we de definitie die in dit boek van ‘community organization’ wordt
gegeven, dan zijn de overeenkomsten met de doelstellingen van het opbouwwerk
evident117. Gemeenschapsorganisatie
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1971: MvT, 27.
Zie voor bewijsmateriaal: Van Tienen/Zwanikken, o.c., vooral blz. 34, 35, 45-52, 62; J. Boer,
Opbouwwerk, 1968, blz. 32 e.v., 71 e.v., 104; eveneens het voortreffelijke artikel van A.
Houttuyn Pieper, Naar een sociaal-wetenschappelijke doorlichting van het maatschappelijk
opbouwwerk, in: H.A. Becker (red.), Democratie en sociaal onderzoek, 1966, vooral blz.
123, 124.
Daarop wijst ook H. Hulshoff in zijn Kernpunten ener literatuuranalyse betreffende de
Amerikaanse community organization, uitgave van het ministerie van MaWe, 1961; de
invloed van de community organization-gedachte op de departementale denkwereld blijkt
o.m. nog uit het feit dat verslagen van studiereizen van Nederlandse deskundigen naar de
Verenigde Staten door het ministerie worden uitgegeven. Zie b.v.W.A.C. Zwanikken
(studiereis in 1960), Community work in de United States, 52 blz., z.j., en Louise Hijmans
(studiereis in 1962), Community organization: observation on professional education and
practice in the U.S., z.j.
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is dan het proces ‘waarbij een gemeenschap haar noden of doelstellingen vaststelt,
deze ordent (of rangschikt), het vertrouwen en de wil hieraan te werken ontwikkelt,
de hulpbronnen (interne en/of externe) vindt, om hieraan het hoofd te kunnen bieden,
maatregelen hiertoe neemt en al doende de coöperatieve en collaboratieve houdingen
en praktijken in de gemeenschap uitbreidt en aankweekt’118. Elementen als participatie,
zelfwerkzaamheid, democratische zelfbeschikking, integratie en gemeenschappelijke
activiteiten vinden we hierin dus duidelijk terug. In de herziene Amerikaanse versie
(1967) - de eerste is van 1955 - wordt, zonder dat de hierboven genoemde definitie
wordt opgegeven119, nog het volgende over ‘community organization’ gezegd:
- Community organization ... has been defined as the process of bringing
about and maintaining a progressively more effective adjustment between
social welfare resources and social welfare needs within a geographic area
or functional field. Its goals are consistent with all social work goals in
that its primary focus is upon needs of people and provision of means of
meeting these needs in a manner consistent with the precepts of democratic
living120 In 1960 verschijnt in Nederland het invloedrijke boek van Boer - directrice van de
Stichting Opbouw Drenthe - dat een poging wil zijn, zoals de ondertitel aangeeft, de
bruikbaarheid van ‘community organization’ voor de Nederlandse verhoudingen aan
te geven121. Daarbij stelt Boer als leidend beginsel achter het opbouwwerk - de
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Blz. 59.
Murray Ross (with B.W. Lappin), Community Organization, 1967, blz. 40.
Ross (Lappin), blz. 17.
J. Boer, Maatschappelijk Opbouwwerk, 1960.
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titel van haar werk is: Maatschappelijk Opbouwwerk - de verdediging en uitbouw
van de geestelijke vrijheid. Geestelijke vrijheid opgevat als volledige erkenning van
de verscheidenheid in de geestelijke, d.w.z. meestal religieuze, achtergrond van de
mensen. In de Amerikaanse ideologie staat bewaken en beleven van de ‘democracy’
voorop, dat in Nederland na geestelijke vrijheid een tweede plaats inneemt122.
Boer stelt - in navolging van Mannheim - dat de mogelijkheden tot beheersing
van samenlevingsprocessen zijn toegenomen123. Hierin past het opbouwwerk als een
activiteit tot beïnvloeding van de sociale omgeving124. Het opbouwwerk omschrijft
zij als ‘een verzamelnaam voor verschillende activiteiten, welke beogen de sociale
omgeving van de mens in gunstig geachte zin te beïnvloeden, door middel van
deskundig begeleide processen, waaraan de betrokken bevolking zelf actief
deelneemt’125. Eén van de activiteiten van het opbouwwerk is aan het opbouwwerk
verwante ‘community organization’. Als het opbouwwerk territoriaal gericht is, komt
het wel dicht in de buurt van de in hoofdzaak territoriaal gefundeerde ‘community
organization’126.
Het begrip ‘community organization’ staat zowel voor:
- een terrein van werkzaamheden;
- een proces in de samenleving, waardoor integratie en samenwerking tot stand
komt;
- een methode ter beïnvloeding van het proces127.
Het op elkaar afstemmen van behoeften en voorzieningen ligt in de sfeer van de
sociale planning, terwijl de verbetering van de intermenselijke en intergroepsrelaties
de gemeenschapsintegratie bevordert128. De ‘community organization’ moet trachten
tot een zo groot mogelijke overeenstemming tussen de verschillende groepen in de
‘community’ te komen.
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Idem, o.c., blz. 98-105; eveneens Boer, 1968, blz. 103.
Idem, o.c., blz. 13-17.
Idem, o.c., blz. 19-25.
Idem, o.c., blz. 26.
Idem, o.c., blz. 29 e.v.
Idem, o.c., blz. 34-41.
Idem, o.c., blz. 46, 160.
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In de sterk herziene versie van haar boek, dat onder de nieuwe titel: Opbouwwerk
in 1968 verschijnt, voegt zij het sociaal educatieve aspect aan de doelstellingen van
het opbouwwerk toe. De aanduiding opbouwwerk in plaats van maatschappelijk
opbouwwerk is gekozen om - nu het opbouwwerk in Nederland een aparte zaak is
geworden - associaties met het maatschappelijk werk te vermijden129. Nochtans laat
zij haar vroegere definitie grotendeels onaangeroerd130; het gaat bij opbouwwerk om
de verbetering van de sociaal-culturele omgeving van de mens131. Door de snelle
economisch-technologische ontwikkelingen is het samenleven als zodanig voor vele
mensen een probleem geworden132. Het opbouwwerk streeft ernaar samen met de
mensen te werken aan de samenlevingsproblematiek133. De mensen dienen in onderling
overleg zelf richting te geven aan het samenleven. Uitgangspunt is ‘een
gemeenschappelijk gevoelde behoefte of wens of een tekort in de samenleving,
waarover verontrusting bestaat’134. Indicaties voor opbouwwerk zijn aanwezig
wanneer135:
a - de samenleving duidelijke tekorten vertoont; zij kan te arm zijn, te
gecompliceerd, tekenen van desintegratie vertonen of achterblijven in
ontwikkeling bij de rest van de maatschappij;
b - geheel nieuwe samenlevingsvormen opgebouwd moeten worden; b.v. in een
nieuwe stadswijk, bij ujtbreidingsplannen of in de nieuwe IJsselmeerpolders;
het gaat in wezen om dezelfde kernvraag: ‘het opbouwen van nieuwe
tussenmenselijke verhoudingen, het tot stand brengen van sociaal-culturele
voorzieningen in een voor de
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Boer, 1968, o.c., blz. 9, 10.
Idem, o.c., blz. 31.
Idem, o.c., o.a. blz. 10, 187.
Idem, o.c., blz. 14. In een rapport van de Wiardi Beckmanstichting (PvdA) heeft het
opbouwwerk de functie de gemeenschap te versterken in gebieden die aan snelle veranderingen
bloolstaan a.g.v. industrialisering en agrarische reconstructie. Aan de mogelijke gevolgen
van die veranderingen tillen de samenstellers van het rapport nogal zwaar. Zie:
Gemeenschappen in beweging, sociale planning in de Nederlandse ontwikkelingsgebieden,
1960, vooral blz. 50-53.
Boer, 1968, o.c., blz. 23.
Idem, o.c., blz. 112.
Idem, o.c., blz. 25-29.
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bewoners totaal nieuwe omgeving’;
c - zich in de samenleving grote veranderingen voltrekken; b.v. als gevolg van
industrialisatie (Z.O. Drenthe, Delfzijl e.d.) en ruil- verkaveling.
Een andere auteur die een belangrijke invloed heeft gehad op het denken over
opbouwerk in ons land is Hendriks. Het is van belang kennis te nemen van zijn
inzichten omdat hij als beleidsman op het ministerie op steeds belangrijker posten
is gekomen, de laatste jaren als Directeur-Generaal voor de Maatschappelijke
Ontwikkeling (de M in CRM). Hij heeft in hoge mate het gezicht van het opbouwwerk
in de practijk bepaald. Zijn langdurige bemoeienis met deze materie - zowel practisch
als theoretisch - stempelt hem ook internationaal tot een belangrijke deskundige.
In een lezing, in 1960 gehouden, ziet Hendriks het opbouwwerk als een nieuwe
tak van het maatschappelijk werk, dat nogal sterk individu-gericht is136. Wel blijft,
net als bij maatschappelijk werk, het doel van het opbouwwerk: het zich welbevinden
van de mens. Men wil nu echter proberen dit doel te bereiken via beïnvloeding van
de groep of samenleving waarin de mens participeert. Door activiteiten op het terrein
van de sociale planning, de ‘community organization’ (samenlevingsopbouw) en het
sociaal groepswerk kan het sociale milieu van de mens als aangrijpingspunt fungeren.
Dit hoeft zich niet - zoals meestal met ‘community organization’ het geval is - te
beperken tot een bepaald territoir137. Onder opbouwwerk vallen ook activiteiten die
niet op de samenleving als geheel zijn gericht, zoals de agrarisch-sociale voorlichting,
sociaal groepswerk, buurtwerk en samenwerkingsorganen van maatschappelijk werk.
De sociale omgeving is daarom van zo groot belang, omdat zij
behoeftenbevredigende functies vervult. Daarbij kan men denken aan tussenmenselijke
contacten of aan allerlei instellingen, zoals verenigingen, scholen, gemeentelijke
instellingen (functioneel opbouw-
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Zie G. Hendriks, Opbouw van de samenleving, een bundel over maatschappelijk opbouwwerk,
uitgave ministerie van MaWe, 1963, eerste bundel (I), m.n. blz. 2.
Zie G. Hendriks, Opbouw van de samenleving, tweede bundel (II), 1964, blz. 29.
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werk). De indicaties voor opbouwwerk zijn dezelfde als die Boer noemt138. Het is
verder een taak van het opbouwwerk om - in de woorden van Hendriks - het hele
institutionele kader te veranderen, opdat effectievere vormen van coördinatie,
samenwerking en samendoen tot stand komen. Vooral op gemeentelijk en regionaal
niveau ontbreekt daaraan nog bijna alles139. Het opbouwwerk wil - na een fase waarin
uitvoering van activiteiten en de bevordering van coördinate tussen overheid en
particuliere organisaties op de voorgrond stonden - meer en meer de sociaal-structurele
vormgeving van het maatschappelijk leven ter hand nemen140.
In de latere publicaties van Hendriks zien we duidelijk een verschuiving in het
veld van aandacht. Als onderdeel van een welzijnsbeleid gaat het opbouwwerk steeds
meer zijn taak ontlenen aan wat Hendriks noemt: de institutionalisering in de
samenleving. Met institutionalisering doelt hij op het steeds ingewikkelder en daardoor
onoverzichtelijker worden van de samenleving. Er is b.v. een grote afstand tussen
bestuurden en bestuurders, de planning gaat merendeels buiten de bevolking om,
e.d. Het opbouwwerk dient daarvoor een tegenwicht te vormen, door te streven naar
een nauwere betrokkenheid van de bevolking bij allerlei zaken en het doorzichtiger
maken van de structuur van de samenleving. In ruimer verband ligt de rechtvaardiging
voor een zelfstandig sociaal en cultureel beleid in het achterblijven van deze sectoren
bij de economische ontwikkeling. ‘The advance of social and cultural welfare often
fails to keep pace with economic development. This is known as a social and cultural
lag’141. Het opbouwwerk wil de particlpatie van het publiek bevorderen, omdat het
via de normale bestuurlijke kaders niet voldoende tot zijn recht komt. Hierdoor is
het mogelijk veel onbehagen, dat voortkomt uit de wijze waarop de officiële
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Opvallend is de grote invloed die economisch-technologische factoren in de visie van Hendriks
hebben; zie G. Hendriks, Opbouw van de samenleving, 1968, blz. 7-21; ook G. Hendriks,
Social planning and community development, uitgave CRM, 1967, blz. 19 e.v.; Hendriks
(1964), blz. 26.
Hendriks (1963), o.c., blz. 21 e.v.
Hendriks (1964), o.c., blz. 25.
Hendriks (1967), o.c., blz. 17.
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democratie werkt, weg te nemen142.
Historisch gezien heeft het opbouwwerk de grootste aandacht gekregen op het
platteland, waar het nog steeds het verst gevorderd is. Pas recentelijk is ook de
stedelijke samenleving in het gezichtsveld gekomen. ‘Dat het opbouwwerk ten
platteland in een vroeger stadium de aandacht heeft gekregen, moet vooral worden
toegeschreven aan het beleid dat door de overheid is gevoerd in de vroegere
ontwikkelingsgebieden, thans stimuleringsgebieden geheten’143. In het kader van een
welzijnsbeleid heeft het opbouwwerk vier functies144:
1 - het betrekken van de bevolking (participatie) bij de voorbereiding en uitvoering
van welzijnsvoorzieningen;
2 - het zo goed mogelijk aan de bevolking duidelijk maken wat er in de eigen
samenleving aan de hand is; dit aspect noemen we de sociale voorlichting en
de maatschappelijke vorming;
3 - het zo goed mogelijk laten functioneren van de aanwezige organisaties,
instellingen en diensten in het licht van de behoeften van de bevolking; dit
veronderstelt een goed overleg tussen de instellingen op het brede terrein van
de welzijnsvoorzieningen;
4 - een meer systematische voorbereiding van welzijnsvoorzieningen door middel
van programmering en planning.
In het meest recente boek over opbouwwerk (1969) - dat van Van Tienen en
Zwanikken - wordt het opbouwwerk gepresenteerd als sociaal-agogische methode.
De nadruk op de methodische kant van het opbouwwerk wil uiteraard niet zeggen
dat het opbouwwerk niet bepaalde doelstellingen heeft. De toeneming van het
onbehagen, zich uitend in rellen en protesten, vraagt om een actieve stellingname145.
Het opbouwwerk poogt in dit verband de substantiële rationaliteit (Mannheim) - d.i.
het ‘rationele inzicht dat een afzonderlijk persoon heeft in de samenhang van
gebeurtenissen in zijn
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Hendriks (1963), o.c., blz. 22; zie over de betekenis die ook in kringen van de Nationale
Raad voor Maatschappelijk Werk (NRMW) aan participatie wordt gehecht, Community
organization in de Nederlandse samenleving, publicatie nr. 30 van de NRMW, 1962, vooral
blz. 11-51.
G. Hendriks, Sociale wijkopbouw, uitgave CRM, 1967, blz. 1.
Idem, o.c., blz. 1 e.v.
Van Tienen/Zwanikken, o.c., blz. 22-26.
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eigen situatie’ - te versterken146. Het opbouwwerk ‘brengt de samenleving dichter bij
de mens’147. De mens kan de samenleving veranderen. ‘In de methode van het
opbouwwerk wordt gepoogd een aantal waarden en doeleinden na te streven, die van
zeer algemene aard zijn namelijk een betere inrichting van (een deel van) de
samenleving, bevordering van de eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid
van de leden en participatie in de samenlevingsactiviteiten. De methode helpt een
aantal kansen tot een meer menswaardige samenleving te realiseren en is minder
geschikt om b.v. grote maatschappelijke onrechtvaardigheden ongedaan te maken.
(...) Waar schrijnende mistoestanden bestaan zijn vaak geen kansen tot toepassing
van de methode van het opbouwwerk aanwezig’148.
Zij maken een onderscheid - dat de laatste jaren navolging begint te krijgen - tussen
samenlevingsopbouw (een sociale functie), maatschappelijke opbouw (een proces
in de samenleving) en opbouwwerk (een specifieke wijze van werken aan
samenlevingsverbanden)149. Onder samenlevingsopbouw vallen alle mogelijke
activiteiten die bewust of onbewust de samenleving beïnvloeden. ‘Deze
samenlevingsopbouw voltrekt zich (...) door de inspanning van vele personen (b.v.
ministers, ambtenaren, kamerleden, deskundigen, ondeskundigen) en vanuit tal van
instituties en organisaties (b.v. departementen, vakbonden, verenigingen, kerken).
Wij zijn geneigd dit alles aan te duiden als een functie in de moderne maatschappij
in de zin van: de verrichting, de werking of effect van een verschijnsel namelijk het
werken aan een betere inrichting van de maatschappij’150. Zowel deskundigen,
geïnteresseerden of andere geselecteerde groepen kunnen aan samenlevingsopbouw
doen, doch in gevallen van ‘spontane of gestimuleerde democratische processen
waarin bevolking door participatie en zelfwerkzaamheid de samenleving naar een
situatie van groter welzijn brengt’151
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Idem, o.c., blz. 24.
Idem, o.c., blz. 25.
Idem, o.c., blz. 26.
Idem, o.c., blz. 35.
Idem, o.c., blz. 53.
Idem, o.c., blz. 55.
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spreken we van maatschappelijke opbouw. Deze kan territoriaal (wijk, buurt, stad,
regio), categoraal (bejaarden, buitenlandse arbeiders, e.d.) of functioneel (universiteit,
bepaalde organisaties e.d.) gericht zijn. Maatschappelijke opbouw wordt gedragen
‘door een direct democratisch proces’152. Om dit proces in gang te zetten ‘zijn
verschillende methoden te gebruiken: b.v. overreding, reclame, voorlichting,
vormingswerk e.d.’153. De specifiek wetenschappelijk gefundeerde methode ‘om de
bevolking te activeren om op democratische wijze tot zelfwerkzaamheid te komen
(...) is de sociaalagogische methode van het opbouwwerk. Samenlevingsopbouw,
maatschappslijke opbouw en opbouwwerk verhouden zich tot elkaar als functie,
proces en methode’154. Bij methodisch opbouwwerk is er niet, zoals in het
maatschappelijk werk, één cliënt, maar een cliënt-systeem (een samenleving of een
deel van de samenleving). Het opbouwwerk is een sociaal-agogische methode, ‘die
een principiële bijdrage levert tot de fundamentele democratisering van
cliënt-systemen’155.
Tenslotte nog een opmerking over de geschiedenis en doelstellingen van het
opbouwwerk n.a.v. de interviews met een tiental deskundigen. Daaruit komt
samenvattend het volgende beeld naar voren.

152
153
154
155

Idem, o.c., blz. 55.
Idem, o.c., blz. 57.
Idem, o.c., blz. 57.
Van Tienen/Zwanikken, o.c., blz. 44, 54, 68, 98; in dezelfde geest W.A.C. Zwanikken in:
NIMO bulletin (het orgaan van het wetenschappelijk instituut - Nederlands Instituut voor
Maatschappelijke Opbouw - NIMO -, dat in 1965 is opgericht), jrg. 1, 1967, no. 2, blz. 53;
de bijdrage die het opbouwwerk aan de fundamentele democratisering dient te leveren krijgt
in de tweede helft der zestiger jaren veel nadruk. Zo stelt Egas (staatssecretaris CRM 1965/1966): ‘Opbouwwerk is fundamenteel democratiseren. De mensen bewust maken’; zie
NIMO bulletin, jrg. 1, blz. 13-18, Nimo-cahier, no. 1, 1967, m.n. blz. 2-7; zo stelt A.C.M.
de Kok in zijn bijdrage over opbouwwerk in de Teleac-cursus Bij leven en welzijn (onder
deze titel uitgegeven door Teleac, deel 2, 1970, blz. 27-37) dat het opbouwwerk gezien moet
worden tegen de achtergrond van de sterke veranderingen in onze maatschappij (hoge
welvaart, consumptie). Er is in alle sectoren onbehagen te bespeuren over het functioneren
van de maatschappij. Er is een verlangen naar medezeggenschap. Participatie is derhalve het
‘alpha en omega in het opbouwwerk’ (o.c., blz. 29).
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Op de vraag naar het tijdstip en het waarom van het ontstaan van het opbouwwerk:
- hoewel de eerste aanzetten voor het opbouwwerk al in Drenthe (1926) zijn
gegeven, is het vooral de periode kort na de oorlog (rond de jaren '50) geweest
waarin het opbouwwerk, als activiteit op wat grotere schaal, is ontstaan;
- daarbij zijn de volgende belangrijke invloeden op te merken:
a de invloed van de Amerikaanse ‘community organization’, waarmee
een aantal vooraanstaande Nederlanders op studiereizen in het kader
van het Marshallplan in Amerika in aanraking is gekomen;
b de invloed die er van de oprichting, in 1952, van het ministerie van
maatschappelijk werk is uitgegaan;
c de invloed van de regionale ontwikkelingspolitiek in de
ontwikkelingsgebieden, die een sociale begeleiding - mede in de
vorm van opbouwwerk - vroeg;
d tenslotte het tekortschieten van het individueel maatschappelijk
werk als middel om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

De antwoorden op de vraag naar de veranderingen die zich in de loop der tijd in de
doelstellingen van het opbouwwerk hebben voorgedaan, laten zich als volgt
samenvatten:
- er is een duidelijke verschuiving van een gerichtheid op randgroeperingen en
-gebieden naar één op de totale samenleving;
- de idealistische, maatschappijhervormende instelling van het opbouwwerk heeft
plaats gemaakt voor een meer zakelijke houding, die o.m. tot uitdrukking komt
in het streven naar activiteiten, die concreter zijn en - in hun pretentie - niet zo
ver reiken;
- het losweken uit de sfeer van het maatschappelijk werk, waarvan het
opbouwwerk in het begin een onderdeel vormde, heeft geleid tot een zekere
verzelfstandiging; indicatief daarvoor is de vervanging van de term
maatschappelijk opbouwwerk door opbouwwerk;
- een verschuiving van een bijna exclusieve oriëntatie op de territoriale
gemeenschap (waarvan de saamhorigheid sterk wordt overschat) naar één waarin
functionele groeperingen een belangrijke rol spelen.
Op het ogenblik stelt het opbouwerk zich ten doel de democratie
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beter te laten functioneren. Daartoe dient de bevolking, die via de
formeel-democratische kanalen maar gedeeltelijk aan bod komt, directer in het beleid
en de beleidsvoorbereiding te participeren.

2.4 Samenvating en evaluatie van de doelstellingen: verandering en
stabiliteit
Samenvatting.
Overzien we, in het kort, de ontwikkeling van de doelstellingen van het opbouwwerk
en de maatschappelijke omstandigheden (de definiëring van de maatschappelijke
situatie te noemen), die opbouwwerk noodzakelijk maken, dan krijgen we het
volgende beeld.
(a) Doelstellingen. Na een aanvankelijke oriëntatie op economisch en sociaal
achtergebleven gebieden en groeperingen - al aanwezig vóór de oorlog (vroege
aanzetten) - zien we aan het eind van de vijftiger jaren een verschuiving in de
doelstellingen in de richting van een sterke nadruk op de betrokkenheid en participatie
van de bevolking in de vormgeving van het eigen sociaal-culturele milieu. Het
opbouwwerk is bedoeld voor de gehele bevolking. Deze ontwikkeling heeft zich in
de zestiger jaren voortgezet. Participatie, fundamentele democratisering,
medezeggenschap, vermindering van de afstand tussen bestuurders en bestuurden
worden de slagwoorden van de jaren zestig. De bevolking dient gestimuleerd te
worden zelf mee te denken over en mee te doen aan de beslissingen over het gebruik
van bestaande en de vormgeving van nieuwe welzijnsvoorzieningen in haar directe
omgeving. Het opbouwwerk wordt gezien als hefboom voor een actief welzijnsbeleid,
dat in de tweede helft van de jaren zestig gestalte begint te krijgen. De bevolking is
niet meer - ietwat dik uitgedrukt - uitsluitend object van sociale zorg maar vooral
bron van sociale dynamiek.
Ondanks deze veranderingen is er één centraal element in het opbouwwerk dat
onveranderd is gebleven, nl. de idee van participatie, zelfwerkzaamheid e.d. Men
zou kunnen zeggen dat deze basisdoelstelling - mede o.i.v. de Amerikaanse
‘community organization’ en al vroeg aanwezig in het Nederlandse werk (Drenthe!)
- steeds meer op de voorgrond is gekomen. In die zin is er niet zoveel veranderd. Het
opbouwwerk heeft slechts zijn werkingsgebied - in de betekenis van concrete
activiteiten - verbreed.
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(b) Definiëring van de maatschappelijke situatie. Bovenstaande ontwikkelingen zijn
uiteraard mede een reactie op gewijzigde maatschappelijke omstandigheden. Was
het opbouwwerk eerst nodig om sociaal-economisch achtergebleven gebieden
sociaal-cultureel ‘op te bouwen’ en te ontwikkelen, later krijgt het een functie
(ontwikkelingsgebieden) om de schadelijke gevolgen van snelle
economisch-technologische veranderingen (industrialisatie), vooral in meer landelijke
gebieden, tegen te gaan. Nog later wordt de samenleving als zodanig - door
formalisering, bureaucratisering en institutionalisering steeds complexer geworden
- object van opbouwwerk, met de bedoeling haar meer doorzichtig en hanteerbaar
te maken voor de mensen.
Niet alleen het opbouwerk, maar het gehele beleid wordt meer en meer geïnspireerd
vanuit deze problematiek. Het inzicht wint veld dat niet de individu en zijn directe
sociale omgeving de belangrijkste verklaringsgrond vormen voor het achterblijven
van bepaalde gebieden en groeperingen. Het functioneren van de gehele samenleving
wordt hiervoor in toenemende mate verantwoordelijk gesteld. Dáár dient het
opbouwwerk zijn aanknopingspunten voor activiteiten te vinden. Men zou deze
ontwikkeling kunnen omschrijven als een toenemende sociologisering van de
definiëring van de maatschappelijke situatie.
Toch zijn ook hier stabiele elementen te onderkennen. De belangrijkste daarvan
is wel de primaire betekenis die toegekend wordt aan de innoverende werking van
de technisch-economische ontwikkeling. Technische en economische vernieuwingen
- ook in de zin van nieuwe organisatievormen e.d. - vereisen een adequaat antwoord,
opdat de mensen zelf meester kunnen blijven (worden) van de situatie. Eén van die
antwoorden is opbouwwerk dat een poging wil zijn de altijd nahinkende
sociaal-culturele structuur - het leerstuk van de aanpassing (‘social and cultural lag’)
- bij te trekken. Dit is één van de belangrijkste redenen voor de verzelfstandiging
van het opbouwwerk - zowel organisatorisch als methodisch - in de jaren zestig. In
ruimer verband uit zich dit hi een verzelfstandiging van het welzijnsbeleid.

Evaluatie.
Wat betekenen deze ontwikkelingen voor het proces van
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institutionalisering, gezien tegen de achtergrond van de opmerkingen die daarover
in het theoretische deel zijn gemaakt?
(1) In de eerste plaats werd daar gewezen op de betekenis van de vraag in hoeverre
wij het opbouwwerk kunnen zien als nieuwe activiteit. Of had het opbouwwerk, toen
het uitdrukkelijk object werd van beleid, al een ‘geschiedenis’ achter de rug? De
veronderstelling is nl. dat wanneer er in de samenleving (het sociale systeem) al
enigszins vergelijkbare activiteiten plaatsvinden of hebben plaatsgevonden, de
institutionalisering van (betrekkelijk) nieuwe activiteiten (c.q. doelstellingen)
gemakkelijker zal verlopen. In het verlengde hiervan is voor de institutionalisering
van belang de aanwezigheid van bepaalde problemen, die het opzetten en uitbouwen
van nieuwe maatschappelijke activiteiten kunnen rechtvaardigen.
We hebben gezien dat de doelstellingen van het opbouwwerk, voordat zij deel
werden van een na-oorlogs overheidsbeleid, al voor de oorlog een zekere
voedingsbodem hadden in bestaande activiteiten (vroege aanzetten). In en kort na
de oorlog vinden we soortgelijke gedachten terug in de bemoeienissen van het
Nederlands Volksherstel, dat een belangrijke invloed heeft gehad op de ontwikkeling
van het denken hi termen van opbouw. De hele opbouwideologie van deze organisatie
én de feitelijke noodzaak tot opbouw van het gehavende land, maakt het begrijpelijk
waarom iets als opbouwwerk van de grond kon komen. Volksherstel heeft b.v. een
belangrijke bijdrage geleverd tot het herstel en een begin van coördinatie van het
geheel van voorzieningen op het terrein van het maatschappelijk werk. Desintegratie
van deze organisaties in de oorlog, alsmede een zekere maatschappelijke desintegratie
(terugkerende landgenoten, ‘verwilderde’ jeugd, ontwrichte gezinnen) noodzaakten
tot een zo collectief en gecoördineerd mogelijke inspanning. In dit klimaat, waarin
de geest van samenwerking (zo kenmerkend voor de eerste jaren na de oorlog) alle
kans kreeg, komen de eerste opbouworganen, nl. provinciale opbouworganen tot
stand. Zij waren vooral bedoeld - zij heten ook provinciale stichtingen voor
maatschappelijk werk - een gecoördineerd aanbod te doen van maatschappelijk werk.
Daarbij speelde verder een rol dat het hele patroon van maatschappelijk
werk-organisaties, zoals dat voor de oorlog was ontstaan, een zo chaotisch beeld van
diensten en voor-

Bram Peper, Vorming van welzijnsbeleid

96
zieningen opleverde, dat een zekere herstructurering hiervan dringend geboden was.
Het opbouwwerk ontleende daarom in belangrijke mate zijn betekenis aan die functie.
Het moest ervoor zorgen dat er duidelijker aanbod kwam van maatschappelijk werk.
Het sociale aanpassingsbeleid in de ontwikkelingsgebieden was dan ook niet veel
meer (voorzover men dat opbouwwerk noemde) dan een gericht aanbod
(voorzieningen) vanuit de bestaande verzuilde maatschappelijk werk-organisaties.
Het opbouwwerk was institutioneel en organisatorisch nog nauwelijks verzelfstandigd.
Hiermee raken we een interessant punt. Ondanks het f eit nl. dat het opbouwerk
kon verwijzen naar een, zij het bescheiden ‘eigen’ geschiedenis, kon het slechts door
gebruik te maken van het bestaande en gekende institutionele kader van het
maatschappelijk werk verder in de Nederlandse samenleving penetreren. Het zocht
als het ware - in een ‘ondergeschoven’ positie - ‘onderdak’ bij het maatschappelijk
werk. Functies als coördinatie en een meer integrale aanpak (Drenthe!) van
maatschappelijke problemen waren kennelijk nog onvoldoende ‘zwaar’ en herkenbaar
om toen al een verzelfstandiging op te eisen. Het opbouwwerk werd de derde methode
in het maatschappelijk werk. Deze invoeging in het maatschappelijk werk heeft
ongetwijfeld de institutionalisering en acceptering van de doelstellingen
vergemakkelijkt, zij het niet zonder grote bezwaren, die vooral in een latere fase van
de ontwikkeling naar voren komen.
Een zekere verzelfstandiging voltrekt zich rond 1960. Met verwijzing naar de
Amerikaanse ‘community organization’ - en overigens nog steeds dezelfde activiteiten
voortzettend (ontwikkelingsgebieden, coördinatie van maatschappelijk werk binnen
de zuilen) - komt in die tijd het probleem van de democratisering, participatie e.d.
meer in de publieke belangstelling. Daaraan gaat het opbouwwerk - in de loop der
zestiger jaren - steeds meer zijn bestaansrecht ontlenen. In dit opzicht heeft het
ministerie bepaald voorop gelopen. In diezelfde periode benadrukt het beleid de
noodzaak tot decentralisatie en uitbreiding van welzijnsvoorzieningen. De crisis in
de politieke democratie en de bestuurlijke relaties scheppen de omstandigheden,
waaraan het opbouwwerk zijn bestaansrecht wil gaan ontlenen. Het opbouwwerk
wil immers - door stimulering van
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de actieve participatie van de bevolking - helpen deze crisis te bestrijden. De
problematiek is omvangrijk genoeg om een aparte inzet te rechtvaardigen. Het
opbouwwerk neemt in de beginjarenvan de periode 1960-1970 definitief afscheid
van het maatschappelijk werk; intussen begint (een deel van) het maatschappelijk
werk zich te hullen in het kleed van het opbouwwerk.
Toch komt deze verzelfstandiging - van de doelstellingen wel te verstaan - niet
goed van de grond. Wat we nl. opmerken is, dat de doelstellingen van het opbouwwerk
in belangrijke mate de doelstellingen worden van het gehele welzijnsbeleid. Door
deze ‘doeloverneming’ wordt het opbouwwerk onderdeel van het welzijnsbeleid. De
doelstellingen van het opbouwwerk zijn kennelijk zo ruim dat zij zich goed lenen
om als kernstuk op te treden voor een beleid dat veel meer activiteiten omvat dan
het opbouwwerk. In overeenstemming met deze ontwikkeling is het feit dat het
opbouwwerk steeds meer wordt aangeduid als methode dan als doelstelling. (2) In
de tweede plaats betekent bovengenoemde ontwikkeling een verschuiving in de
doelstellingen van concreet naar abstract. Want van een betrekkelijk concrete
werkzaamheid - hulpverlening aan perifere gebieden en groeperingen - is het accent
komen te liggen op nogal abstracte doelstellingen als democratisering, participatie,
e.d. Daarmee heeft het werkterrein zich verplaatst naar de hele samenleving.
Genoemde doelstellingen vragen een veel omvattender oriëntatie en inzet van de
burgers dan b.v. een bescheiden bijdrage t.b.v. de bouw van een dorpshuis. Een
oriëntatie en inzet die niet afgedwongan kunnen worden, omdat zij uitdrukkelijk aan
de vrijwillige, normatieve sfeer van het menselijk handelen refereren.
Dat het opbouwwerk ‘zakelijker’ (concreter) is geworden, zoals nogal eens wordt
beweerd, kan moeilijk uit de ontwikkeling van de doelstellingen worden
geconcludeerd. Met ‘zakelijk’ wordt in feite bedoeld dat het opbouwwerk - o.i.v.
sociaal-wetenschappelijke kennis op dit terrein - de idee dat locale gemeenschappen
sociaal sterk geïintegreerd zijn (definitie van de situatie) of moeten worden
(doelstelling) heeft laten schieten. Maar daarvoor in de plaats is de doelstelling van
democratisering gekomen, die een veel ruimer werkingsterrein heeft en derhalve
moeilijk als ‘zakelijker’ kan worden aangeduid.
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Eén van de indicaties hiervoor vormt de indrukwekkende verwarring die rond de
doelstellingen van het opbouwwerk te registreren valt. Deze manifesteert zich op
verschillende wijzen. Zij is op te merken bij discussies in kringen van beroepskrachten
(opbouwwerkers), in de voortdurend wijzigende terminologie - van maatschappelijk
opbouwwerk via opbouwwerk naar samenlevingsopbouw -, in de geringe bekendheid
met de term opbouwwerk bij instanties en bevolking, e.d.156. Een insider heeft het
zelfs over ‘het gerenommeerde dweilwoord (...): maatschappelijk opbouwwerk’157.
Of, zoals een respondent opmerkte: ‘Het is met opbouwwerk net zoals met de kleren
van de keizer. Iedereen vindt het geweldig, kijk je goed, dan zie je niets’.
Als conclusie mag - gemeten aan de inzichten die m.b.t. de doelstellingen zijn
aangereikt in het interpretatieschema - gelden dat het opbouwwerk een lage
institutionaliseringsgraad heeft158, omdat - uiteraard in samenhang -:
- de inhoud van de doelstellingen complexer is geworden; kort samengevat: van
concrete aanpassingsmaatregelen in beperkte situaties tot democratisering van
de samenleving;
- de inhoud van de doelstellingen is verschoven van concreet naar abstract;
- het bereik van de doelstellingen zich potentieel is gaan uitstrekken tot de gehele
Nederlandse bevolking.

156

157
158

Het zou niet moeilijk zijn de verwarring aan te tonen met een bladzijde verwijzingen. Ik
valsta met een bescheiden greep: 1956: H, II, 3119; 1959: H, II, 329, 33128; 1959: VV, I,
11; 1960: H, II, 3321; 1960: H, I, 3335; 1962: VV, I, 2; 1964: MvA, 3; 1966: VV, II, 14;
1966: VV, I, 8; 1966: MvA, 11; Boer, 1968, o.c., blz. 184 e.v.; Ralph M. Kramer, Community
development in Israel and the Netherlands, 1970, blz. 76 e.v.; NIMO bulletin, jrg. 1, nr. 1,
1967, blz. 3, 4; n.a.v. de NIMO-studiedagen, waar opbouwwerkers bijeen waren, wordt
gesteld: ‘Als iets op deze dagen duidelijk geworden is, dan wel dat er nog geweldig veel
onduidelijk en mistig is rond het opbouwwerk’; NIMO-bulletin, jrg. 1, nr. 2, blz. 44.
L.H. Bouma, Bezinning en wegbereiding, in: Maatschappelijk Welzijn, 19de jrg., febr./maart
1967, blz. 150.
Een tegenovergestelde ontwikkeling zien Van Tienen en Zwanikken (o.c., blz. 142): ‘Men
kan rustig stellen dat de samenleving door blijft koersen naar verdergaande democratisering
en verdergaande rationalisering. Dit betekentat het opbouwwerk een “grote toekomst”
tegemoet gaat’.
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3 Maatschappelijke steun
3.1 Inleiding
Eerder is in de meer theoretische uiteenzettingen gesteld dat institutionalisering van
bepaalde maatschappelijke activiteiten sterk afhankelijk is van de steun (c.q.
tegenwerking) - die overigens velerlei vormen kan aannemen -, welke groeperingen
daaraan geven159. Wanneer bepaalde doelstellingen/taken - of deze nu van ‘bovenaf’
of van ‘onderop’ worden geformuleerd - geen belangstelling kunnen opwekken bij
groeperingen waarop zij zich richten, dan is de kans dat zich rond die
doelstellingen/taken een patroon van activiteiten ontwikkelt bijzonder klein. Wil een
proces van institutionalisering op gang komen, dan veronderstelt dat een minimum
aan continuïteit in de steunverlening. Steunverlenende groeperingen en activiteiten
worden hierdoor herkenbaar en derhalve in principe registreerbaar, hoewel het
moeilijk blijft om precies omvang en intensiteit van de steunverlening te bepalen.
Hoe is dit proces bij het opbouwwerk verlopen? Welke groeperingen hebben
ingespeeld op de vroege aanzetten in de richting van opbouwwerk, die al aanwezig
waren voor er sprake was van een overheidsbeleid op dit terrein. Wie zijn de ‘dragende
groepen’ geworden van het opbouwwerk?
Tot de meest relevante maatschappelijke krachten (groeperingen,

159

Zo merkt Braam t.a.v. het opbouwwerk op: ‘Zo noemde ik als belangrijkste machtsfactor in
het opbouwwerk de steun van groeperingen uit de betreffende samenleving’; zie NIMO
bulletin, jrg. 1, nr. 2, blz. 47.

Bram Peper, Vorming van welzijnsbeleid

100
organisaties e.d.) die voor de ontwikkeling van het opbouwwerk van belang zijn,
reken ik:
- de overheid, en dan in het bijzonder: de centrale overheid (MaWe - 1952-1965
- en daarna CRM),
- de politieke partijen,
- het particulier initiatief,
- de bevolking.
Hierbij nog de volgende aantekeningen. Wanneer men het beleidsproces ziet als een
systeem van samenvallende en conflicterende belangen (machten), dan zijn met de
bovengenoemde groeperingen de belangrijkste ‘partijen’ genoemd. Ziet men beleid
vooral als overheidsbeleid, dan kan de vraag naar voren komen of de overheid wel
opgevat kan worden als steunende categorie. Is het dan niet eerder zo dat zij de
steunende groeperingen moet opzoeken, mobiliseren en organiseren? Ik meen dat
deze opvatting van een te statische visie op de overheid getuigt, omdat zij ervan
uitgaat dat de overheid niet zelfstandig als stennende groepering kan optreden.
Herhaaldelijk is nl. al geconstateerd dat initiatieven tot maatschappelijke actie in
belangrijke mate geboren worden in de overheidsbureaucratie (‘vierde macht’)160.
Men zou hier een parallel kunnen trekken met de grote ondernemingen, die de
bepaling van de behoefte aan en aard van de consumptiegoederen grotendeels uit de
beïnvloedingssfeer van de consument hebben gehaald161. Een soortgelijke situatde
doet zich voor in de verhouding tussen overheid en burgers.
Terugkerend naar de onderscheiden groeperingen, moet opgemerkt worden dat
zij in verschillende opzichten een verstrengeling van belangen te zien geven. Zo zijn
er vele en intensieve banden tussen de organisaties op het terrein van de welzijnszorg
(het particulier initiatief) en de politieke partijen. Het particulier initiatief kan
beschouwd worden als één van de vormen waarin de, vooral con-

160
161

Zie hierover b.v. H.A. Brasz, Openbaar bestuur in een democratie, in: H.A. Brasz e.a.,
Democratie anno 1967, 1967, blz. 83 e.v.
Ik betwijfel overigens sterk of het leerstuk van de consumentensoevereiniteit ooit een
behoorlijk realiteitsgehalte heeft gehad. Voor een analyse vande zwakke positie van de
consument kan men b.v. terecht bij J.K. Galbraith, The new industrial state (A Signet Book),
1968, m.n. blz. 208 e.v.
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fessionele, bevolking zich heeft georganiseerd. Dit heeft ook - afhankelijk van de
politieke samenstelling van het kabinet - invloed op de relatie tussen aan de ene kant
de overheid en aan de andere kant het particulier initiatief en de politieke partijen.
Toch is het zinvol genoemde groeperingen te onderscheiden. Zij
vertegenwoordigen, ondanks alle verstrengeling, verschillende belangen en
gezichtspunten, al was het alleen maar potentieel. Zo hebben de politieke partijen
bepaald geen volledige greep op wat in de overheidsbureaucratie naar voren wordt
gebracht. Verder is, vooral de laatste jaren, o.i.v. ontzuilingsprocessen en
professionalisering van het werk de band tussen politieke partijen en de organisaties
van het particulier initiatief losser geworden. De welzijnsorganisaties fungeren steeds
minder als sociale controle-mechanismen in een verzuilde maatschappelijke structuur.
Tenslotte vertegenwoordigt het particulier initiatief, en dan nog op een heel eigen
wijze, maar een beperkt deel van de bevolking.
In onderstaande beschouwingen wordt de meeste aandacht besteed aan het beleid
van de centrale overheid, omdat daar de grootste bijdrage is geleverd voor de
ontwikkeling van het opbouwwerk162. In de beschrijving van dit beleid is het overigens
niet altijd goed mogelijk de invloed van andere steunende (of tegenwerkende)
groeperingen daarop weg te laten. Ook dat heeft ertoe bijgedragen dat de behandeling
van het ministeriële beleid de meeste ruimte opeist. Men zou het ook zo kunnen
stellen: in de praktijk is het beleid van het ministerie zowel het produkt van
zelfstandige actie als van beinvloeding door de onderscheiden groeperingen, waarbij
het ministerie als koploper moet worden aangemerkt. Daar komt nog een ander punt
bij. De steun van het ministerie aan het opbouwwerk, is niet los te zien van de
ontwikkeling van het totale beleid van het ministerie. Daarom geeft de beschrijving
tevens een beeld - althans in hoofdlijnen - van de ontwikkeling van het totale beleid,
uiteraard met het zwaartepunt op de departementale bemoeienissen met

162

Ook Van Tienen en Zwanikken (o.c., blz. 39) onderstrepen de belangrijke invloed van het
ministerie wanneer zij zeggen: ‘De uitzonderlijke rol die het Ministerie heeft gespeeld bij
het ontstaan van het maatschappelijk opbouwwerk, heeft tot ver buiten de grenzen van ons
land bekendheid gekregen’.
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het opbouwwerk. De beschrijving is tegelijk een stuk beleidsgeschiedenis.

3.2 De overheid
Al eerder is gewezen op de invloed die Volksherstel op het ontstaan van de meeste
provinciale opbouworganen, waar een prille vorm van opbouwwerk werd bedreven,
heeft gehad. Toch is ook daar al vroeg officiële steun gegeven, in dit geval van het
ministerie van Sociale Zaken. Die steun was van zó veel betekenis dat Tjeenk Willink
en Treurniet opmerken163: ‘Dat de opbouworganen ondanks de steun welke
Volksherstel hun door zijn denkarbeid en organisatie heeft gegeven, zich zonder
steun van de rijksoverheid niet zouden hebben kunnen ontwikkelen tot wat zij thans
(d.i. 1958-1959) zijn geworden, blijkt wel uit het feit dat het subsidiebedrag, hetwelk
in 1948 voor het eerst werd gegeven en toen ƒ 155.600,- bedroeg, voor 1959 reeds
is toegenomen tot ƒ 460.000,-’. Eveneens in 1948 krijgt het provinciaal opbouworgaan
in Drenthe voor het eerst subsidie van Provinciale Staten. In 1956 volgen vele
gemeenten164.
De nogal plotselinge en merkwaardige geboorte van het ministerie van
Maatschappelijk Werk, geeft in de beginjaren aan het optreden van het ministerie
een grote mate van onzekerheid mee. Vele partijen hadden de taken van dit kleine
ministerie liever geheel ondergebracht gezien bij Sociale Zaken en Volksgezondheid.
De ontvangst werd met veel scepsis begeleid165.
Die onzekere situatie verklaart de grote voortvarendheid waarmee de minister en
vooral zijn topambtenaren aan het werk gaan. Zij wilden en moesten het bestaansrecht
van het ministerie bewijzen166.

163
164
165

166

Tjeenk Willink/Treurniet, o.c., blz. 337.
Boer (1957), o.c., blz. 5.
Zie b.v. 1953: VV, II, 1 e.v.; nog in 1965/66 - bij het eerste optreden van CRM - zijn er
Kamerleden die voor deze onderbrenging pleiten (1966: VV, I, 2; ook 1963: VV, I, 3); de
KVP, die bijna altijd de ministers voor dit ministerie leverde - op 1963-1965 (VVD) en
1965-1966 (PvdA) na -, heeft steeds het meest positief tegenover dit ministerie gestaan. Een
afgevaardigde van die partij noemt het in 1956 al ‘onmisbaar’ (1956: H, I, 3066).
Indicatief voor de structurele spanningen waaronder de ambtenaren in die beginjaren moesten
werken, zijn de wel zeer nadrukkelijke dankbetuigingen van de minister aan hun adres. Met
de jaren neemt dat af; Tjeenk Willink en Treurniet merken in dit verband nog op: ‘De
betrekkelijke passiviteit van de rijksoverheid ten aanzien van armenzorg en maatschappelijke
zorg zette zich om in een “actieve maatschappelijk-werk-politiek”’. Zij spreken van een
‘ongekende subsidiestroom’ (o.c., blz. 367).
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Daarbij werd het ministerie in de eerste jaren gesteund door een aantal, deels
toevallige, gebeurtenissen, die het een kans gaven aan de slag te gaan. Het waren
gebeurtenissen die juist van dit ministerie een grote inzet vroegen. Allereerst was
daar de watersnoodramp van 1953, waar het ministerie veel en nuttig werk kon
verzetten op het ‘sociale vlak’. In de tweede plaats ontstonden er taken door de stroom
van repatrianten (Ambonezen en Nederlanders), die de liquidatie van de Nederiandse
aanwezigheid in Indonesië begeleidde. En tenslotte vroegen de Hongaarse
vluchtelingen, die eind 1956 in grote getale het land binnenstroomden, om begeleiding.
Voor het ‘waar’ maken van het ministerie zijn deze gebeurtenissen van grote betekenis
geweest. In de begrotingsstukken van die eerste jaren wordt dan ook veel plaats
ingeruimd voor de specifieke problemen van o.m. de Ambonezen en de zgn. Indische
Nederlanders167.
Het opbouwwerk, uiteraard dan aangeduid met de term maatschappelijk
opbouwwerk, wordt al in de begroting van 1953 genoemd168, weliswaar als onderdeel
van het maatschappelijk

167

168

Zie de MvT van 1953, 1954 en 1955. Op een ander belangrijk punt voor de start - zo men
wil: institutionalisering - van het ministerie, wijst Mr. W.G. Verkruisen, die terecht zegt dat
het Kabinet voor dit ministerie wel een minimumbedrag moest uittrekken, wilde het naar
buiten toe enigszins het bestaan van dit departement rechtvaardigen. In zijn eigen woorden:
‘Het ministerie van maatschappelijk werk dankt zijn ontataan aan een toevallig moment in
de kabinetsformatie. (...) Daarmee was tegelijkertijd een claim geschapen op een deel van
het budget van de rijksoverheid. (...) een zeker minimum was door het instellen van een
afzonderlijk ministerie automatisch ingebouwd’. Zie Uitzicht op de subsidiëring als middel
tot bestuur, in: Uitzicht, uitgave van Humanitas n.a.v. een congres in 1965, blz. 17; een
belangrijke rol heeft de onvermijdelijke heer Beel (vice-president van de Raad van State)
gespeeld, omdat hij een bestuurlijke toppositie bekleedde in het maatschappelijk werk.
1953: VV, II, 2, 3.
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werk169. In 1952 wordt, op basis van economische criteria, een beleid geëntameerd
in de zgn. ontwikkelingsgebieden170. De algemene economische terugslag die zich
in die jaren deed voelen, kwam in het bijzonder hard aan in een aantal agrarische
gebieden. Vanaf 1953 - na de vierde industrialisatienota - wordt de behoefte gevoeld
dit beleid van economische stimulering (van Economische Zaken) aan te vullen met
een sociaal beleid in die gebieden. Hier ligt voor het opbouwwerk, dat toen nog
hoofdzakelijk werd gedefinieerd als het vergroten van de samenwerking binnen en
tussen de verschillende verzuilde provinciale stichtingen voor maatschappelijk werk,
een kans van de grond te komen. Door de coördinatie en samenwerking te bevorderen,
trachtte men, mede op basis van sociologische onderzoekingen171, te komen tot het
opstellen van sociale plannen voor de ontwikkelingsgebieden. Het betrof m.n.
maatregelen op sociaal, cultureel en hygiënisch gebied, zoals b.v. het opzetten van
dorpshuizen, het geven van cursussen e.d.
Om tot een zekere planning en behoeftebepaling van voorzieningen te komen,
werden in 1954 door de betreffende provinciale besturen zgn. provinciale
plancommissies ingesteld. Deze moesten voor de in hun provincie aanwezige
ontwikkelingsgebieden sociale plannen opstellen. De plancommissies, waarin overheid
en particulier initiatief in de provincie zitting hadden, werden geacht beter op de
hoogte te zijn met de specifieke behoeften in de gebieden dan het ministerie. Ook
diende - in overeenstemming met deze gedachte - de bevolking zoveel mogelijk te
worden ingeschakeld bij de vaststelling van de behoeften172.
Nadat het deelplan door het provinciaal bestuur was goedgekeurd, werd het
doorgestuurd naar de Interdepartementale Commissie

169

170
171
172

1953: MvA, II, 3. Het belang dat het ministerie hecht aan het opbouwwerk komt ook tot
uitdrukking in de opneming ervan in de in 1954 opgezette hoofdafdeling individueel
maatschappelijk werk en maatschappelijk opbouwwerk (1955: brief van de minister no. 8).
Bij wetten van 12 juli 1951 en 23 juni 1952 aangewezen; zie 1960: MvA, II, 16.
1954: VV, I, 6; 1954: VV, II, 3.
De eerste tien jaren van het ministerie van maatschappelijk werk, uitgave MaWe, 1962, blz.
23.
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voor Ontwikkelingsgebieden (ICO)173, die de verantwoordelijke ministers adviseerde
over de bruikbaarheid van het plan174. Het ministerie steunde het sociaal beleid door
o.m. voor een groot deel de kosten van de full-time secretaris van de plancommissie
te subsidiëren175. Daarnaast subsidieerde het - samen met provinciale staten - de zo
nauw bij dit beleid betrokken organen van overleg en coördinatie voor het
maatschappelijk werk176. Na korte tijd al worden, ter bevordering van de coördinatie
op het hoogste landelijke niveau tussen de verschillende levensbeschouwelijke
instellingen voor maatschappelijk werk, zgn. gecommitteerden voor de
ontwikkelingsgebieden aangesteld, die eveneens door het ministerie worden
gesubsidieerd. Per landelijke koepelorganisatie één.
De subsidies, die een belangrijk beleidsinstrument van het ministerie gaan worden,
hebben overigens in het begin meer het karakter van een incidentele bijdrage. Voor
de verzuilde provinciale stichtingen voor overleg en coördiniatie van het
maatschappelijk werk én voor die op algemene grondslag komt overigens in 1955
reeds een subsidieregeling tot stand. In 1958 wordt - onder de naam Maatschappelijke
Opbouw - een subsidieregeling geïroduceerd die de subsidiëring van provinciale
opbouworganen meer definitief regelt177. Voor het buurtwerk, dat eveneens wordt
gestimuleerd178, komt in 1955 een aparte departementale subsidieregeling tot stand.
In 1957 wordt - in samenwerking met het ministerie van Landbouw en Visserij - een
begin gemaakt met de subsidiëring van de agrarisch-sociale voorlichting179. Ook hier
loopt de subsidiëring via de verzuilde agrarische standsorganisaties. Zo zijn b.v. de
voorlichters in dienst van deze organisaties.

173
174
175
176
177

178
179

Daarin waren 7 ministeries vertegenwoordigd. MaWe trad als coördinator van de sociale
planning op.
Zie o.a. 1955: MvA, I, 9; en: De eerste tien jaren etc., o.c., blz. 20.
1957: MvA, II, 9.
1954: MvA, I, 8.
Deze provinciale stichtingen voor maatschappelijk werk op algemene grondslag zijn de
voorlopers van de - ook toen al vaak geheten - provinciale opbouworganen. De
subsidieregeling Maatschappelijke Opbouw heet sinds 1963 Samenlevingsopbouw. Zie
Houttuyn Pieper, o.c., blz. 129.
1953: VV, II, 4.
De eerste tien jaren etc., o.c., blz. 25 e.v.
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Uitgangspunt van het ministerie is dat de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten
in handen moet worden gelegd van het, in die tijd nog bijna volledig verzuilde,
particulier initiatief. De overheid zou alleen steunend en aanvullend mogen optreden.
De verhouding overheid-particulier initiatief is in die tijd - en gezegd moet worden:
nog steeds - één van de belangrijkste ‘topics’ in de Kamer180.
Met grote voortvarendheid wordt al in 1953 een departementale werkgroep
ingesteld ter bestudering van het vraagstuk van de subsidiëring van het
maatschappelijk werk. Het doel is tot uniforme regelingen te komen. De werkgroep
staat onder leiding van het hoofd van de in 1954 ontstane hoofdafdeling individueel
maatschappelijk werk en maatschappelijk opbouwwerk, Dr. P.C.J. van Loon181. Hij
is ook de voorzitter van de officiële commissie die in 1955 door de minister wordt
ingesteld om dit vraagstuk te bestuderen182. In 1958 levert deze commissie een
voorontwerp, in 1959 een nader rapport. Uitgangspunt van dit rapport is het behoud
van de prominente positie van het particulier initiatief bij de uitvoering. Wel wordt
gepleit voor uniformering van de subsidieregelingen, die echter wel een bepaald
subsidieplafond zouden moeten hebben183. Met subsidieplafond wordt bedoeld het
percentage van de kosten, dat maximaal voor subsidiëring in aanmerking komt.
Inmiddels heeft het opbouwwerk door de ontstane subsidieregelingen, een
belangrijke stimulans gekregen. In 1958 - het jaar van de bestedingsbeperking - wordt
gesteld dat ondanks de krappe financiën voorrang gegeven zal worden aan de
activiteiten van de provinciale opbouworganen. in die tijd de belangrijkste voertuigen
van het opbouwwerk184. De jaren 1958-1960 geven een uitgesproken toeneming van
de belangstelling en steun voor het opbouwwerk
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Zie b.v. voor toen 1953: VV, II, 2 en de MvT, MvA en VV (zowel I als II) van 1954 en 1955;
voor nu 1968: H, I, 433; 1969: H, II, 2177, 2194, 2195, 2201; 1969: H, I, 825; 1970: H, II,
1458, 1476; 1970: H, I, 487, 499, 500; 1971: H, II, 1029, 1042.
1953: MvA, II, 3.
1957; H, II, 3007.
1960: H, II, 3390.
1958: MvT, 5.
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te zien185. De hoeveelheid tekst die in de begrotingsstukken aan het opbouwwerk nog steeds een, zij het meer perifeer wordend, onderdeel van het maatschappelijk
werk - wordt besteed, neemt zeer opvallend toe186. In het bijzonder de brochure ‘De
mens in zijn samenleving’ krijgt in de Kamer ruime aandacht.
Hoewel onder het hoofd opbouwwerk in de voorafgaande jaren het nodige werk
is gesubsidieerd, wordt opgemerkt dat het opbouwwerk een nieuwe activiteit is. Het
opbouwwerk is nog bezig te zoeken naar de juiste vormen, naar een goede aanpak.
Met name de vraag hoe de bevolking meer bij het werk kan worden betrokken, komt
uitgebreid ter sprake187. Hoe is b.v. de communicatie met de bevolking en in welke
mate vertegenwoordigt het particulier initiatief de bevolking? Het ministerie wil
trachten, o.a. door een krachtige ondersteuning van de provinciale opbouworganen,
de communicatie met de bevolking én die tussen de instellingen van het particulier
initiatief te bevorderen. Daarbij zullen ook allerlei vormen van voorlichting
(publicaties e.d.) een voorname rol in het beleid moeten gaan spelen188.
Het beleid dient gericht te zijn op het wekken van interesse voor het opbouwwerk
bij organisaties die tot nu toe afzijdig hebben gestaan van het werk189. Op die manier
kan het opbouwwerk via b.v. vak- en standorganisaties bekend worden bij een groter
deel van de bevolking190. Ook met de sectoren cultuur, sport en volksgezondheid
dient contact te worden gezocht. Zelfs wordt gedacht aan onderwijs en industrie191.
Bij andere departementen - en dat zijn zware tegenkrachten - voelt men voorlopig
niets voor meer coördinatie en samenwerking.
Een nieuw element in het aanbod van opbouwwerk worden aan het eind van de
jaren '50, op basis van de subsidieregeling Maatschappelijke Opbouw (1958), de
regionale welzijnsstichtingen, die hoofd-
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1960: MvT, 5.
Zie b.v. 1959: MvT, 1 e.v.
1959: MvA, H, 1.
1959; H, II, 3400; 1960: MvA, II, 2; 1960; H, II, 3349.
B.v. 1960: MvT, 5.
Met de agrarisch-sociale voorlichting is daar reeds een begin mee gemaakt; zie 1960: H, I,
3345.
1960: MvT, 5; 1960: MvA, I, 3.
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zakelijk in agrarische gebieden opereren. Zij proberen in hun werk - in een meer
totale aanpak - de verschillende sectoren die aan het welzijn bij kunnen dragen te
integreren. Hun werkzaamheden worden dan ook niet alleen door het ministerie van
Maatschappelijk Werk gesubsidieerd192. Het ontstaan van deze stichtingen is mede
een gevolg van het veranderde beleid t.a.v. de ontwikkelingsgebieden, die na de
zesde industrialisatie bijna integraal tot probleemgebieden worden verklaard193. De
verandering houdt o.m. in dat slechts een beperkt aantal kernen voor
ontwikkelingssteun in aanmerking kan komen. In sommige gebieden die die steun
niet meer krijgen zien we nu - als een soort reactie - door regionale samenwerking
welzijnsstichtingen ontstaan. Het doel van zo'n stichting is een gebied op sociaal,
cultureel en sociaal-hygiënisch terrein beter uit te rusten. Verder zijn voor de
agrarische gebieden relevant de inmiddels tot stand gekomen subsidieregelingen
voor de agrarisch-sociale voorlichting (1956, in samenwerking met het ministerie
van Landbouw), en de regeling voor de subsidiëring van instellingen die zich ten
doel stellen, de oprichting, de exploitatie en het beheer van dorps- en wijkcentra
(1957)194.
Naast de probleemgebieden worden verder gebieden met bijzondere
structuurveranderingen (b.v. komgronden, ruilverkavelingen) aangewezen, waarin
ook opbouwwerk zal worden uitgevoerd en gesubsidieerd. Voor de bestudering en
begeleiding van die gebieden wordt een aparte interdepartementale commissie (BSV)
ingesteld195.
In 1959 komt nog een rijksregeling subsidiëring buurtwerk tot stand196. In hetzelfde
jaar krijgt het ministerie van het departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid
een taak toegeschoven, die later tot een belangrijk beleidsterrein zal uitgroeien. Het
zijn de zgn.
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1959: H, I, 3159.
De interdepartementale commissie voor ontwikkelingsgebieden (ICO) wordt nu ICP
(probleemgebieden).
Zie M. v. d. Geld, Overzicht van de subsidieregelingen op het terrein van de Maatschappelijke
Opbouw, in: NIMO bulletin, jrg. 1, nr. 4, 1967, blz. 1-4.
1960: MvT, 19; 1960: MvA, I, 13.
De eerste tien jaren etc., o.c., blz. 29.
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groepsregelingen voor sociale bijstand197, die de basis leggen voor de latere bemoeienis
met de Algemene Bijstands Wet (ABW), die per 1 januari 1965 wordt ingevoerd.
In het algemeen draagt - mede door de eenzijdige door het ministerie vastgestelde
subsidieregelingen - het beleid van het ministerie een centralistisch karakter. Aan de
totstandkoming van genoemde regelingen wordt b.v. door organen van het particulier
initiatief maar mondjesmaat mee gedaan198. De interesse bij gemeenten voor het werk
van het ministerie is minimaal, al beginnen zich de eerste tekenen die op een grotere
belangstelling wijzen te vertonen199.
Aparte vermelding verdient de wijze waarop het ministerie zich al in een vroeg
stadium van zijn bestaan wist te verzekeren van de daadwerkelijke belangstelling en
steun van een aantal vooraanstaande sociologen. Dat mes sneed wel aan twee kanten,
omdat de eveneens jonge sociologie een onderdak zocht in de toepassíngssfeer, zowel
voor het verkrijgen van gelden voor onderzoek als voor de plaatsing van
afgestudeerden. ‘Het ontstaan van een afzonderlijk Departement van Maatschappelijk
Werk met een sterke interesse voor de sociaal-wetenschappelijke fundering van
maatschappelijk ingrijpen en maatschappelijke planning heeft de sociologie kansen
gegeven, die zij anders nooit in die mate zou hebben gekregen’200. Het departement,
dat nogal wat sociaal-wetenschappelijk geschoolde ambtenaren kende, had in die
onzekere beginfase een grote behoefte aan een wetenschappelijke of wetenschappelijk
aandoende beleidsfundering201. Het gezag van de wetenschap was wel zo
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1960: H, I, 3331.
1960: MvA, II, 7.
1960: MvA, I, 4-6; 1962: MvT, 5.
Van Doorn, 1964, o.c., blz. 106; zie ook: R. Wentholt, Maatschappelijk werk en sociaal
beleid, in: J.M. Broekman (red.), Maatschappelijk Werk, deel III, 1966, blz. 254.
In dit verband is de opmerking van Van Doorn van belang wanneer hij stelt dat
maatschappelijk werk en maatschappelijk opbouwwerk bijzondere aandacht waard zijn
‘omdat hier eigenlijk sprake is van functies, die als geen andere worden beschouwd als
“toegepaste sociologie”. Het gaat immers om het herstellen en bevorderen van sociale relaties
tussen individuen onderling, tussen groepen, tussen delen van de samenleving en deze
samenleving als totaal’; zie zijn artikel Sociologie als beroep, in: Sociologische Gids, mei/juni
1961, blz. 107.
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groot, al was dat maar van ‘de benjamin onder de sociale wetenschappen’, dat het
gebruik ervan kon dienen om iets van de scepsis t.a.v. de handel en wandel van het
ministerie weg te nemen.
Zo werd het sociaal beleid in de ontwikkelingsgebieden begeleid en beïnvloed
door sociologische onderzoekingen, waarvoor het ministerie geld beschikbaar stelde.
De onderzoekingewerden uitgevoerd door een aantal levensbeschouwelijke
sociologische instituten, zoals het KASKI (katholiek), het Sociologisch Instituut van
de Nederlandsch-Hervormde Kerk, het Gereformeerd Sociologisch Instituut en het
Humanistisch Instituut voor Sociaal Onderzoek. Het op algemene grondslag werkende
Instituut voor het Sociaal Onderzoek van het Nederlandse Volk (ISONEVO) vormde
het coördinatiepunt202, maar nam ook deel in de uitvoering. Er bestond een grote
huiver, het onderzoek geheel aan dit soort ‘neutrale’ instellingen toe te vertrouwen.
Elk levensbeschouwelijk instituut diende zijn eigen achterban te onderzoeken. In
1960 verscheen van Van Doorn, die een tijd directeur was van het ISONEVO, een
samenvattende studie over het sociaal beleid in de ontwikkelingsgebieden, gebaseerd
op de verschillende deelrapporten203.
Hofstee, die m.n. was betrokken bij de agrarisch-social voorlichting, Groenman,
Van Dijk, Ten Have, Zeegers, De Jong, Van Doorn en Lopes Cardozo hebben als
sociale wetenschappers in de vijftiger jaren ruime bemoeienis gehad met de
activiteiten van het ministerie, niet in het minst met het opbouwwerk. Opmerkelijk
is wel dat deze belangstelling van universitaire zijde - voorzover het professorale
belangstelling betreft - in het begin van de jaren '60 sterk begint terug te lopen. Alleen
Groenman is nog een aantal jaren - sinds 1958 vooral als voorzitter van de Commissie
Onderzoek Maatschappelijk Werk (COM) - bij het beleid betrokken geweest204. Met
het ontstaan van aparte wetenschappelijke instituten
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1955: MvA, II, 14. Voor het ministerie waren bij deze onderzoekingen Dr P.C.J. van Loon
en Dr G. Hendriks betrokken.
De Nederlandse ontwikkelingsgebieden, o.c.
COM heeft verschillende bulletins uitgegeven. Zie voor het werk van deze commissie de
bijdragen van Groenman, Ploeger en Zwanikken, in: Tijdschrift voor maatschappelijk werk,
18de jrg., 1965, m.n. blz. 35 e.v.

Bram Peper, Vorming van welzijnsbeleid

111
- met directe banden aan het ministerie verbonden - als het NIMO en het Nederlands
Instituut voor Maatschappelijk Werk Onderzoek (NIMAWO) verdwijnt in het midden
van de jaren '60 ook de COM205. Samenvattend kan worden gesteld dat de steun die
het ministerie in de beginjaren van zijn bestaan van wetenschappelijke zijde wist te
mobiliseren, een belangrijke bijdrage heeft betekend tot de acceptering van het beleid.
Naast de steun die het ministerie zocht en vond bij de wetenschap, boorde het nog
een andere gezagsbron aan, die in sterke mate de beleidsaanvaarding heeft
vergemakkelijkt. Ik doel hier op de ‘community organization’. Deze derde methode
in het maatschappelijk werk (‘social work’) bood het kader, waaraan het opbouwwerk
een eigen identiteit kon ontlenen, los van het traditonele maatschappelijk werk. Aan
het eind van de jaren vijftig vindt de doorbraak in de richting van een zekere
verzelfstandiging plaats. Het ministerie had tot die tijd, zowel ideologisch als
methodisch, in een vacuümsituatie gewerkt. ‘Community organization’ werd naar
voren gebracht als de nieuwe benadering van maatschappelijke vraagstukken, die in
de Verenigde Staten op resultaten kon bogen206.
Het beleid maakte gebruik van het toen algemene gezag dat zaken die uit Amerika
kwamen met zich meedroegen. ‘Community organization’ - vaak als synoniem voor
opbouwwerk gebruikt - was een onderdeel van het Amerikaanse democratische
proces, dat hier hoog stond aangeschreven. Verwijzing naar de Amerikaanse afkomst
van de nieuwe methode was al voldoende om de noodzaak van deze aanpak te
rechtvaardigen. Door steun aan studiereizen naar Amerika, en het publiceren van
rapporten over de ‘community organization’ stimuleerde het ministerie de verspreiding
van de kennis rond deze methode. De Amerikaanse invloed komt o.m.
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1968: MvT, 15.
De grote invloed is door velen geconstateerd. Later zal ik die invloed relativeren. Het belang
ligt vooral in de sfeer van de beleidsaanvaarding. Voor de invloed zie b.v.: Van
Tienen/Zwanikken, o.c., blz. 34, 35, 51, 52; ook Boer (1960, 1968), die haar boek de
veelzeggende ondertitel meegeeft: verkenningen op het gebied van ‘community organization’
in Nederlandse verhoudingen.
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tot uitdrukking in het departementale proza van die tijd, dat doorspekt is met
Amerikaans vakjargon. Niet zelden tot ergernis van de Kamerleden, die weinig
ophadden met deze pseudo-geleerde woorden, zonder overigens veel pogingen te
ondernemen de draagwijdte van de nieuwe ideologie/methode te peilen.
Rond 1960 zien we een versterking van de steun die het ministerie - in het bijzonder
na de ‘omslagjaren’ 1958/1959 - aan het opbouwwerk geeft. De minister merkt b.v.
op: ‘Bij het beleid van de ondergetekende in 1961 zal ervan worden uitgegaan dat
aan de verschillende werkvormen van het maatschappelijk opbouwwerk in het
algemeen groot belang moet worden toegekend’207. Dit beleid zal zich moeten laten
leiden door een nauwkeurige bestudering van de maatschappelijke ontwikkeling, het
nieuwe slagwoord in het departementale jargon. Het ministerie moet erop toezien
dat bij de algemeen-maatschappelijke ontwikkeling de sociale kant voldoende
aandacht krijgt (het zogeheten maatschappelijk functioneren van de samenleving)208.
De betrokkenheid van de bevolking moet verder een centrale plaats blijven innemen209.
Omdat is gebleken dat het beleid in de ontwikkelingsgebieden zich grotendeels
over de hoofden van de gemeentebesturen heeft voltrokken, zal in de toekomst
getracht worden de gemeentelijke overheden meer bij het werk te betrekken. Deze
instellingen staan immers dichter bij de bevolking, waardoor zij beter in staat zijn
de behoeften te peilen. Het beleid spreekt zich dan ook - zij het voorzichtig - uit voor
een sterkere decentralisatie210, waarvoor het opbouwwerk van groot belang geacht
wordt211. Met deze decentralisatiegedachte, die in de loop der zestiger jaren steeds
veelvuldiger in de beleidsstukken is terug te vinden, anticipeert het departement al
op een opbouwwerk-beleid in de stedelijke gebieden. Tot nu toe lag het zwaartepunt
in de landelijke gebieden, die ‘bewerkt’ werden
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door provinciale opbouworganen en regionale welzijnsstichtingen. Maar het
consequent doorvoeren van de decentralisatiegedachte leidt onvermijdelijk tot het
aanvatten van opbouwerk in stedelijke gebieden. Wel is daar het opbouwwerk
moeilijker omdat - zo is de redenering - stedelijke samenlevingen gecompliceerder
zijn. Alleen in het wijk- en buurtwerk is op dat niveau enige ervaring met het
opbouwwerk opgedaan. Toch zal het ministerie dit werk verder gaan stimuleren; in
Delfzijl is al een begin gemaakt met stedelijk opbouwwerk212.
De decentralisatie naar lager bestuurlijke niveaus hangt ook samen met de
omstandigheid dat het beleid verschuift van een gerichtheid op speciale groepen en
gebieden naar één op de hele Nederlandse samenleving. Verder speelt een rol dat de
bevolking in het tot nu toe gevoerde beleid nauwelijks van enige interesse blijk heeft
gegeven. Het stedelijk opbouwwerk wil relevant zijn voor de gehele stedelijke
samenleving en niet slechts voor sociaal perifere, meestal oudere, buurten of wijken.
Het opbouwwerk zou in het bijzonder een bijdrage kunnen leveren aan de bouw van
een sociale infrastructuur in de zich als een olievlek over ons land uitbreidende
nieuwe stadswijken213. Het accent zal meer moeten liggen op de samenwerking tussen
de verschillende verzuilde particuliere organisaties i.p.v. op de samenwerking binnen
die organisaties. In dit verband wordt ook de steun aan de provinciale opbouworganen
uitgebreid214.
Door het opbouwwerk een centrale plaats te geven in het kader van de
maatschappelijke ontwikkeling, begint het zich definitief los te koppelen van het
maatschappelijk werk. De naamgeving van het ministerie - al een oud discussiepunt215
- wordt zo langzamerhand misleidend. Namen als ministerie voor Maatschappelijk
Welzijn of Maatschappelijke Zaken worden genoemd216.
In de jaren 1962-1965 zien we een verdere uitbreiding van activiteiten die onder
opbouwwerk vallen. Van belang is hierbij, op te
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merken dat - na een kortstondige verzelfstandiging - het opbouwwerk een plaats
begint te krijgen in het zich ontwikkelend welzijnsbeleid, een term die steeds meer
gaat vallen.
Het welzijnsbeleid wil ‘ten principale’ het maatschappelijk welzijn van allen
dienen217. In lijn hiermee gaat het opbouwwerk zich verder verbreden, in het kader
van wat wordt genoemd: de samenlevingsopbouw.
Voor de grote steden - met meer dan 75.000 inwoners - komt in de periode
1965-1970 het instituut van de sociale raadsman van de grond, met financiële steun
van het ministerie. Eind 1967 komt hiervoor een subsidieregeling tot stand waarbij
de rijksoverheid 40% van de kosten voor haar rekening neemt. Sociale raadslieden
zijn functionarissen die hulp en voorlichting geven aan mensen, die in de complexe,
bureaucratische samenleving hun weg niet kunnen vinden naar instellingen en
voorzieningen - b.v. die op het terrein van de welzijnszorg - die zij nodig hebben218.
Veel belangrijker voor de ontwikkeling op stedelijk niveau is dat het ministerie na in de behandeling n.a.v. de begroting voor het dienstjaar 1964 dit slechts te hebben
overwogen - de totstandkoming van stedelijke opbouworganen daadwerkelijk gaat
bevorderen219. Op een ontwikkeling in die richting had het beleid al geanticipeerd en
niet zonder reden. Want met de totstandkoming van de ABW - de opvolger van de
Armenwet (1912) - kwam de rechtsgrond voor het bestaan van de Sociale Raden,
die in een groot aantal steden aanwezig waren, te vervallen. Deze raden waren vooral
overkoepelingsorganen van het particulier initiatief, volgens sommigen de ‘bolwerken’
van het particulier initiatief ter plaatse. De ‘gaten’ de door het wegvallen van deze
raden in het gecoördineerde welzijnsbeleid dreigden te vallen, konden nu opgevuld
worden met de stedelijke opbouworganen, waarin overheid en particulier initiatief
zouden samenwerken. De noodzaak deze stedelijke opbouworganen op te zetten was
overigens niet zo evident, omdat in over-
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eenstemming met de decentralisatiegedachte de uitvoering van de ABW in handen
van de gemeentelijke overheid werd gelegd.
Het ministerie gaat echter onverdroten voort. Er wordt voor een proefperiode van
drie jaar (vanaf 1 januari 1965) een rijksbijdrageregeling geïntroduceerd, die
gemeenten die in dergelijke organen geïnteresseerd zijn, in staat stelt de stedelijke
opbouw aan te vatten220. Het verschil tussen een subsidieregeling en een
rijksbijdrageregeling is dat in het laatste geval niet de rijksoverheid maar de
gemeentelijke overheid subsidieert en een deel van de subsidie - meestal 50% - weer
via het Gemeentefonds van de rijksoverheid vergoed krijgt. Dit verklaart ook waarom
de gemeenten een belangrijke formele en feitelijke stem hebben in deze organen en
zij formeel het initiatief tot de oprichting ervan nemen. Het eerste stedelijke
opbouworgaan wordt op 17 december 1964 in Nijmegen geinstalleerd221.
De rijksbijdrageregeling geldt voor gemeenten met 75.000 of meer inwoners222.
In staat gesteld door deze regeling, die in 1968 wordt verlengd, neemt het aantal
stedelijke opbouworganen in de periode 1965-1970 gestaag toe. In 1968 wordt aan
7 van de 25 daarvoor in aanmerking komende gemeenten een rijksbijdrage toegekend,
in 1969 zijn dat er 14 en medio 1970 is het aantal van 17 bereikt223. Meer definitieve
regelingen, zowel voor de inmiddels tot provinciale r.o.a.'s omgevormde provinciale
opbouworganen als de plaatselijke r.o.a.'s, komen in 1970/1971 gereed224. Daaraan
is een - bijna permanent - proces van herstructurering voorafgegaan, dat als resultaat
heeft gehad dat deze r.o.a.'s vooral de zgn. generale functies gaan vervullen. Dat wil
zeggen dat zij zich concentreren op de beleidsvoorbereidende taken, zoals sociaal
onderzoek, sociale planning, voorlichting, documentatie, opbouwwerk e.d.
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t.b.v. het plaatselijke sociaal-culturele beleid225. Zij vervullen deze functies voor de
particuliere organisaties en de betreffende gemeentelijke overheid. Naast de gemeente
en enkele onafhankelijke deskundigen zijn in de r.o.a. de particuliere organisaties,
werkzaam op de verschillende welzijnsterreinen, vertegenwoordigd. De particuliere
organisaties vormen - als dat enigszins mogelijk is - per beleidssector zgn. functionele
raden (sport, recreatie, maatschappelijke dienstverlening, samenlevingsopbouw,
kunst en cultuur e.d.). Op deze wijze georganiseerd dienen de r.o.a.'s hun
doelstellingen, nl. ‘het op grondslag van gezamenlijk overleg tussen overheid en
particulier initiatief voorbereiden en bevorderen van een op de ontwikkelingen in de
samenleving afgestemd samenhangend welzijns- beleid, het bijdragen tot de
ontwikkeling van de afzonderhjke welzijnssectoren en het bevorderen van de
noodzakelijke samenhang daartussen’226 te realiseren.
Vanaf 1969 is het tevens mogelijk voor gemeenten tussen 50 en 75 duizend
inwoners, waarvan verwacht mag worden dat zij snel de 75.000 inwoners zullen
bereiken, een beroep te doen op de rijksregeling227. De kleinere gemeenten dienen
‘aan te haken’ bij de provinciale opbouworganen, die voor deze gemeenten vooral
een service-functie hebben. Ook het wijkopbouwwerk krijgt aan het eind van de
zestiger jaren een krachtiger ondersteuning, terwijl tevens speciale regelingen het
opbouwwerk in oude stadswijken (veelal saneringswijken) - aangeduid met de term
bijzonder opbouwwerk - mogelijk maken228. Tenslotte wordt in een aantal nieuwe
stadswijken experimenteel opbouwwerk gestart, dat zijn experimentele karakter
ontleent aan experimenten met nieuwe organisatievormen en de evaluatie van het
werk229.
In 1971 komt de definitieve Raamregeling Samenlevingsopbouw tot stand, een
rijkssubsidieregeling, die betrekking heeft op buurtwerk, wijkopbouw, regionaal
opbouwwerk (regionale welzijnsstichtingen), oude stadswijken, maatschappelijk
zwakke milieu's,
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1968: CV, II, U 112.
1971: MvT, 25.
1969: MvT, 18.
1968: CV, II, U 118; 1969: MvT, 16; 1971: MvT, 26.
1970: MvT, 18.
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categoriaal opbouwwerk (Ambonezen, buitenlandse werknemers e.d.), sociale
informatie (sociale raadslieden) en sociale voorlichting230. De subsidiëring van
stedelijke en provinciale r.o.a.'s is in een andere regeling ondergebracht231.
Het regionale welzijnsbeleid in de probleemgebieden - die inmiddels (1964) de
‘zachtere’ naam stimuleringsgebieden hebben gekregen232 - wordt in de zestiger jaren
voortgezet. In het voetspoor van het regionaal-economische beleid en de tweede nota
over de ruimtelijke ordening, worden de welzijnsvoorzieningen geconcentreerd in
een aantal ontwikkelingskernen. Het speciale beleid t.a.v. de omringende
plattelandsgebieden wordt - al lijkt het een aflopende zaak te zijn - in ieder geval
voortgezet tot 1972233. Eind 1968 worden de Interdepartementale Commissie voor
de Stimuleringsgebieden en de BSV (dus bijzondere structuurveranderingen),
samengevoegd tot één interdepartementale commissie: Bijzonder Regionaal
Welzijnsbeleid (BRW). Onder deze commissie vallen:
- de stimuleringsgebieden (waarin de centrumgemeenten liggen);
- gebieden buiten de stimuleringsgebieden die een maatschappelijke achterstand
hebben (waarin b.v. grote ruilverkavelingen plaats hebben);
- herstructureringsgebied Zuid-Limburg;
- nieuwe wijken in vier grote en middelgrote steden (Amsterdam, Rotterdam,
Enschede, Apeldoorn)234, een wat merkwaardige categorie in deze reeks.
Sinds het beleid in de ontwikkelingsgebieden rond 1953/54 startte, is tot 1970 voor
ongeveer 250 miljoen gulden in investeringspro-
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De subsidiecategorie Sociale actie, die in de conceptsubsidieregeling (september 1969) is
opgenomen (VI C), is niet meer in de definitieve versie (juni 1971) terug te vinden.
Participatiebevordering kent natuurlijk ook haar grenzen! Zie ook de bijdrage van Anton
Hendriks, in: Attak, 1ste jrg., okt. 1971, blz. 18 e.v. Attak is de opvolger van het tijdschrift
De Schalm.
1971: MvT, 4; de rijkssubsidieregeling Samenlevingsopbouw is van 28 april 1971 (zie
Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van 4 juni 1971, nr. 105).
Van Tienen/Zwanikken, o.c., blz. 38.
1968: CV, II, U 110; 1969: MvT, 16, 17.
1970: MvT, 18; zie hierover ook: G. Hendriks, Social welfare planning in the Netherlands,
uitgave CRM, 1969, blz. 38-46.
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jecten gestoken. Dit geld is opgebracht door de centrale en lagere overheden,
particuliere organisaties en de bevolking en besteed aan voorzieningen t.b.v.
jeugdwerk, buurtwerk, algemeen maatschappelijk werk, lectuurvoorziening,
amateuristische kunstbeoefening, sociaal-pedagogische zorg e.d.235.
Rond 1970 zijn in de verschillende territoriale kaders opbouwwerkvoorzieningen
en -organen tot stand gekomen. We kennen provinciale opbouworganen (provinciale
r.o.a.'s), regionale opbouworganen of welzijnsstichtingen, stedelijke opbouworganen
of welzijnsraden (stedelijke r.o.a.'s) en opbouwwerk op het niveau van wijk en buurt.
Ondanks (of beter: dankzij) de krachtige steun die het ministerie aan het opbouwwerk
op stedelijk niveau heeft gegeven, kan niet worden gezegd dat deze steun altijd in
dank door de gemeenten is afgenomen. Aanvankelijk bestond er grote
terughoudendheid bij de gemeenten t.a.v. de ministeriële bemoeizucht. Al is de
belangstelling de laatste jaren toegenomen236, er blijven de nodige structurele
spanningen tussen departement en gemeenten bestaan op het vlak van de
bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het welzijnsbeleid237. Wie is b.v.
verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het werk: de centrale overheid, de
gemeentelijke overheid of het particulier initiatief? In de evaluatie kom ik hier
uitvoeriger op terug.
Veel meer steun heeft de centrale overheid gekregen van de provinciale overheden.
En voorzover men tot intergemeentelijke samenwerking kon komen, geldt dit eveneens
voor vele kleine plattelandsgemeenten. Dit is begrijpelijk wanneer men bedenkt dat
zowel voor provincie als regio de opbouwwerk-activiteiten geheel nieuwe
beleidsterreinen betroffen; deze taakuitbreiding willen zij - met forse financiële steun
van de centrale overheid - graag op zich ne-
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1971: MvT, 23.
Een begin daarvan is het congres (1963) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG), met als thema: Hedendaags gemeentelijk sociaal beleid; zie verder 1963: CV, II,
3029; 1964: MvA, I, 4; 1965: MvT, 5.
Aanwijzingen in 1963: MvT, 16; 1967: MvT, 20; 1968: MvT, 3; 1968: H, I, 474, 477, 478;
1970: H, II, 1491; 1970: VV, 1; 1970: H, I, 488; de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
staat afwijzend tegenover het Memorandum; zie de betreffende nota van januari 1971.
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men. De gemeenten hadden op dit terrein - zij het onder een andere naam - al een
geschiedenis achter de rug; zij konden zich derhalve minder gemakkelijk voegen in
de kaders die door het ministerie waren uitgezet.
Een algemeen maatschappelijke ontwikkeling, die het beleidsterrein van het
ministerie (en dus ook het opbouwwerk) de wind in de zeilen heeft gegeven, is, in
de periode sinds 1965, de toenemende belangstelling voor welzijnsvraagstukken.
We zien een verzelfstandiging van de welzijnsbeleving optreden. Alles wat niet
meetbaar is in geld, in economische groei, wordt op de noemer van welzijn gebracht.
Daaronder vallen dan zulke verschillende zaken als milieubederf, democratisering,
zelfwerkzaamheid, ontplooiing e.d. Gezegd moet worden dat het ministerie - zonder
deze zaken nu diepgaand te analyseren - goed gebruik heeft gemaakt van en zelfs
gedeeltelijk heeft geanticipeerd op deze toegenomen belangstelling. Met deze dekking
in de rug heeft het beleid de welzijnsvoorzieningen en -activiteiten verder uitgebreid.
De verwijzingen, b.v. in de memories van toelichting van de laatste jaren, naar deze
grote maatschappelijke vraagstukken zijn niet van de lucht. Het streven naar het zgn.
zich welbevinden wordt een centrale beleidsdoelsteling. ‘Men voelt zich als privé
persoon en als lid van de samenleving als weggecijferd in een wereld die men niet
begrijpt’238, merkt de minister een tikkeltje dramatisch op.
Als laatste belangrijke beleidsdaad van het ministerie moet het Memorandum
voorbereiding Wetgeving Maatschappelijk en Cultureel Welzijn genoemd worden239.
Dit in 1970 als discussiestuk gepresenteerde geschrift wil het totaal aan
welzijnsvoorzieningen en -organen in een wettelijke raamregeling onderbrengen.
Het wil de samenhang tussen de verschillende terreinen van maatschappelijk en
cultureel welzijn bevorderen en de groeiende structuur van territoriale en functionele
organisaties en voorzieningen verder vervolmaken. Voor een wettelijke regeling
komen in aanmerking: jeugd- en jongerenwerk, kunst en cultuur, maatschappelijke
dienstverlening, recreatie, samenlevingsopbouw, sport en lichamelijke
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vorming, en vorming en ontwikkeling van de burgers. De in deze sectoren opererende
organisaties vormen functionele raden, die zowel op gemeentelijk, intergemeentelijk
als provinciaal niveau - tezamen met de betreffende overheden - de bouwstenen
vormen van de raden voor overleg en advies. Deze laatste organen vormen de
kristallisatiepunten van al deze organen en organisaties. Zij geven advies, zich
baserend op het streven naar een zo evenwichtig en systematisch mogelijk geheel
van welzijnsvoorzieningen in de gemeente, regio en provincie. Naar de samenstellende
organisaties toe dienen zij de coördinatie te bevorderen en vervullen zij tevens de
zgn. generale functies.

3.3 Politieke partijen
Uit het beleid dat sinds 1952 door de het ministerie is gevoerd, kan men - kijkend
naar de politieke partijen - opmaken dat zij zich in grote trekken met dat beleid
hebben verenigd. Dat zegt uiteraard wel iets, maar nog niet genoeg over de mate van
actieve steun die zij aan het beleid hebben gegeven. Men kan zich b.v. voorstellen
dat bij een grotere steun van de politieke partijen de activiteiten van het ministerie
omvangrijker zouden zijn geweest. Of minder bij geringe steun of veel tegenwerking
van die kant. Zijn de politieke partijen in de vorige paragraaf al impliciet enigszins
ter sprake gebracht, toch is nog enige aandacht nodig voor de ontvangst van dit beleid
bij die partijen. Hieruit kan tevens blijken in hoeverre men aan de andere kant van
de regeringstafel de sterke ‘push’ van het ministerie, die hierboven is geconstateerd,
heeft ervaren.
Zoals eerder opgemerkt stond de Kamer in het begin kritisch tegenover het
bestaansrecht van het ministerie. De Kamer voelt zich verder in die eerste jaren - en
dat zal tot op de dag van vandaag zo blijven - nogal overrompeld door de grote
activiteit die het departement ontplooit. Herhaaldelijk klinkt het verwijt dat het
ministerie de zaken forceert. De Kamer vindt dat het werk voortijdig wordt vastgelegd
in (subsidie) regelingen, terwijl het nog geenszins duidelijk is waar we met het werk
naar toe willen. De Kamer wil het werk niet overhaasten, omdat het maatschappelijk
werk/opbouwwerk nog weinig doordacht is.
Indicatief voor de sterke steun die het ministerie in de beginjaren
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geeft, is, zoals in de Kamer wordt opgemerkt, het feit dat het aan vele maatschappelijk
werk-organisaties bekend is dat het ministerie nogal gul is met het geven van
subsidies. Dat blijkt ook uit het feit dat in vele gevallen de ramingen voor de begroting
aanmerkelijk hoger blijken te liggen dan de feitelijke uitgaven. Het ministerie is een ander bezwaar - in de ontwikkelingsgebieden bezig te veel over de hoofden van
de locale besturen - de bevolking komt er al nauwelijks aan te pas - heen te plannen.
Daarnaast maken de kamerleden bezwaar tegen de te wetenschappelijk georiënteerde
beleidsstukken, zoals memories van toelichting en antwoord, die meer op
wetenschappelijke verhandelingen lijken dan op beleidsnota's. Vooral Amerikaans
vakjargon doorspekt deze stukken240.
Omdat met het optreden van het ministerie, dat het beleidsinstrument subsidiëring
stevig in handen heeft, de centrale overheid zich direct of indirect met een terrein
gaat bezighouden waarop het particulier initiatief een monopoliepositie bezit, ontstaan
hierover in de Kamer meer dan uitvoerige discussies. Ook deze zijn tot op de dag
van vandaag nog niet verstomd. De verhouding particulier initiatief-overheid ligt in
die tijd bijzonder moeilijk. De verantwoordelijkheid voor het werk wordt in principe
bij het particulier initiatief gelegd, een situatie die door de meeste partijen (vooral
confessionele) sterk wordt ondersteund. Het particulier initiatief en de politieke
partijen (KVP, CHU, ARP) zijn sterk met elkaar verbonden. Genoemde politieke
partijen bewaken in de Kamer de belangen van het particulier initiatief, dat immers
op zijn beurt weer een bijdrage levert tot de instandhouding van de verzuilde
maatschappelijke structuur. Men vond dat de overheid op het terrein van
maatschappelijk werk slechts een aanvullende en ondersteunende taak had, en dat
vond de overheid toen ook241. Van uitvoering van het werk door de overheid kon
geen sprake zijn. Enige kritiek komt van socialistische zijde, van welke kant
voortdurend het bezwaar naar voren wordt gebracht dat - nota bene tegen de
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werkelijke geest van samenwerking van het opbouwwerk in - het ministerie de
verzuiling bevorderde. Het opbouwwerk werd immers grotendeels binnen de zuilen
bedreven.
Sinds ongeveer 1960 zien we een zekere vermindering van de vijandige houding
tegenover overheidsbemoeienis. De samenwerking tussen particulier initiatief en
overheid neemt toe. Dit werd natuurlijk in de hand gewerkt door de steeds grotere
financiële afhankelijkheid van het particulier initiatief van de overheid; de laatste
jaren worden de stemmen luider die pleiten voor 100% subsidiëring door de
overheid242. Uit eigen kring neemt - stellig relatief - de bijdrage voor dit zich zo sterk
expanderende werk af243. Tenslotte wint, met de opkomst van de welvaartstaat, het
inzicht veld dat de overheid op dit terrein een eigen verantwoordelijkheid heeft244.
In de Kamer krijgt het, in de begroting voor het dienstjaar 1959 voor het eerst
uitgebreid aan de orde gestelde, opbouwwerk in het algemeen een gunstig onthaal.
Er wordt in de Kamer veel aandacht aan besteed. Wel klagen de kamerleden over de
geringe terminologische duidelijkheid, terwijl er verder nog geen goed zicht bestaat
op wat het opbouwwerk wil en kan. Ten aanzien van het beleid in de
ontwikkelingsgebieden wordt opgemerkt dat dat te veel in het kielzog van
Economische Zaken vaart; er wordt aangedrongen op een verzelfstandiging van het
sociaal beleid. De welwillende houding van de Kamer t.o.v. het opbouwwerk draagt
overigens ook de kenmerken van vrijblijvendheid. De meest gereserveerde houding
vinden we - en nog steeds - bij de liberalen245.
In de periode 1960-1970 vindt in het algemeen een toenemende erkenning plaats
van het belang van opbouwwerk. Daarbij moet wel aangetekend worden dat de steun
- door de grote onduidelijkheid die nog steeds bestaat over de werkelijke betekenis
van het opbouwerk - niet altijd gegeven wordt uit volle overtuiging. Men
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B.v. 1970: H, I, 499, 500; 1971: H, II, 1024.
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van F.R. Böhtlingk, De rechtsstaat Nederland, 1958.
B.v. 1959: VV, II, 1 e.v.; 1960: H, II, 3358, 3359; 1960: VV, I, 3; 1964: CV, II, 390; 1969:
H, II, 2177; 1970: H, II, 1468, 1471; 1971: H, II, 1013.

Bram Peper, Vorming van welzijnsbeleid

123
krijgt de sterke indruk dat het merendeel van de Kamer wel het gevoel heeft dat het
belangrijk werk is, zonder nu aan te kunnen geven waarom246. De deskundigheid van
de kamerleden, die vooral in de beginperiode bijzonder gering was247, vormt hiervoor
mede een verklaringsgrond.
De Kamer pleit ervoor het opbouwwerk een bredere steun te geven door ook andere
groeperingen (zoals vak- en standsorganisaties) voor dit werk te interesseren. Tevens
zou de bevolking veel meer moeten worden gehoord248.
Een punt dat gedurende de gehele beleidsperiode sterke kritiek uit de Kamer
ondervindt is het gebrek aan wetgevende activiteit van het ministerie249. Dit typische
subsidie-departement voert een beleid waarop de Kamer nauwelijks invloed kan
uitoefenen omdat niets in wetten wordt vastgelegd. Alle subsidieregelingen zijn
ministeriële beschikkingen, die zich aan de controle van de Kamer onttrekken. Het
departement holt maar voort, over de hoofden van de particuliere organisaties en de
Kamer heen, zo luidt het algemene bezwaar. Niemand twijfelt - vooral in de jaren
sinds 1965 - aan de noodzaak van een welzijnsbeleid, maar vele kamerleden zien
zelfs de contouren van een beleid niet. Het beleid wordt gekenmerkt
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Nog in 1967 vinden we nauwelijks iets terug van opbouwwerk (of samenlevingsopbouw) in
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MvA, I, 3; 1956: H, I, 3062; 1957: VV, II, 3; 1958: VV, II, 1; 1959: H, II, 3307; 1960: H, I,
3330; 1960: MvA, I, 3; 1960: H, I, 3315; 1961: H, II, 3255; 1965: CV, II, 435; 1968: H, I,
433; 1970: H, II, 1470, 1491; 1970: H, I, 480; 1971: H, II, 1013.

Bram Peper, Vorming van welzijnsbeleid

124
door improvisatie, door een onoverzienbaar aantal subsidieregelingen met evenzovele
verschillende inhouden. De normen zijn onduidelijk, de salarissen verschillen voor
dezelfde soort functionaris per subsidieregeling, waardoor de rechtszekerheid in het
gedrang komt. Onduidelijkheid blijft er bestaan over de functie van het opbouwwerk,
ook al omdat de bevolking er veelal niet aan te pas komt.
Pas in 1970 zegt de minister de Kamer vooroverleg toe over de inhoud van nieuwe
subsidieregelingen250, opdat de Kamer van te voren enige invloed kan uitoefenen op
de inhoud ervan en niet slechts kennis hoeft te nemen van reeds ingevoerde regelingen.
Het Memorandum, dat een aanzet wil zijn voor wetgeving, krijgt bijna unaniem een
slechte ontvangst in de Kamer251. De bezwaren zijn velerlei. In de eerste plaats komt
er van decentralisatie van het welzijnsbeleid - dat toch het richtsnoer is van het
departement - weinig, nu er een uniforme radenstructuur wordt opgedrongen. In de
tweede plaats zien vele kamerleden niet hoe in die structuur de verantwoordelijkheid
van de bevolking op bevredigende wijze tot zijn recht kan komen. In de derde plaats
ligt het in de bedoeling het Memorandum bij algemene maatregel van bestuur te
instrumenteren, waardoor alweer de Kamer buiten spel komt te staan252. Op deze
manier wordt geen einde gemaakt aan de pseudo-wetgeving. die met de
subsidieregelingen - als machtig instrument van het departement - is geïntroduceerd.
Sommige kamerleden houden een pleidooi voor subsidiewetgeving253, die niet - als
het Memorandum - een organisatorisch raamwerk van raden oplegt.
Concluderend kan het volgende over de steun van de politieke partijen opgemerkt
worden. In het algemeen bestaat er tot 1960 een zekere aarzeling om aan de
opbouwwerk-activiteiten veel steun te geven. Daarna zien we de ondersteuning
toenemen. Daarbij past dan
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wel de kanttekening dat van een actieve steunverlening nauwelijks gesproken kan
worden, behalve dan in vage termen van de noodzaak van een welzijnsbeleid. Twee
factoren spelen hierbij een rol. In de eerste plaats lijken de meeste kamerleden zich
geen duidelijke voorstelling te kunnen maken van wat het opbouwwerk inhoudt. Zo
maakt de KVP-er Engels - nu minister van CRM - de intrigerende opmerking: ‘gezien
het min of meer tijdelijke karakter, dat het opbouwwerk, naar wij allen hopen, zal
hebben’ (...)254. Dit belet een zich werkelijk actief inzetten voor datgene dat onder
deze noemer door het beleid wordt voorgesteld. In de tweede plaats heeft het beleid
een dermate grote voorsprong in mankracht en kennis, dat de Kamer op zijn best
achterhoedegevechten kan leveren. Dit al meermalen geconstateerde feit doet zich
ook bij het beleid van CRM voor255. De Kamer wordt bijna volkomen ‘overruled’
door het apparaat van de uitvoerende macht. Ten aanzien van bijna alle door het
departement geëntameerde activiteiten - en dat geldt stellig voor het opbouwwerk is het initiatief uitgegaan van het ministerie. De Kamer sputtert somtijds wat tegen,
ventileert de nodige kritiek, en het beleid gaat rustig voort op de ingeslagen weg. De
principiële uitgangspunten van het beleid, het waarom ervan, staan niet wezenlijk
ter discussie. Als ze al, een enkele keer, worden aangeroerd dan is dat nog geen
aanleiding ze in te brengen in de besluitvorming van de Kamer. Zo is er, zoals reeds
is opgemerkt, gedurende de gehele beleidsperiode door de Kamer geklaagd over de
geringe wetgevende activiteiten van het departement, over de uitholling van de
parlementaire verantwoordelijkheid door de pseudowetgeving der subsidieregelingen
e.d.; een initiatief om daar paal en perk aan te stellen zoekt men tevergeefs.
Tenslotte moet nog genoemd worden de grote kennis van zaken van de minister,
die jarenlang het ministerie heeft geleid, Dr.
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1968: CV, II, U 119.
Zie hierover b.v.R. Crince le Roy, De Vierde macht, 1969, en J. Wessel, Burger contra
administratie, 1969. Het Kamerlid Vonhoff (VVD) - nu staatssecretaris van CRM - brengt
iets van dat gevoel van onmacht tegenover het apparaat tot uitdrukking, wanneer hij - zich
niet zo gelukkig voelend met de constructie CRM - zegt dat CRM ‘kwalachtig’ en ‘glibberig’
is, dat het groeit en tentakels heeft (1969: H, II, 2177).
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Marga Klompé. Op grond van deze kennis beschikte zij - nog gesteund door wat
men pleegt aan te duiden met: persoonlijkheid - over een natuurlijk overwicht in de
Kamer; ook buiten de Kamer mocht zij zich in een grote populariteit verheugen. Het
duidelijkst kwam dit alles naar voren in haar laatste beleidsperiode (1967-1971) in
het kabinet-De Jong, waarvan zij zelf zei dat zij in dit kabinet een ‘goede zit’ had.

3.4 Particulier initiatief
De nauwe bindingen van het particulier initiatief met de meeste politieke partijen
verklaren dat hun stellingname t.a.v. het beleidsterrein niet zo sterk verschilt. Dat
geldt stellig tot ongeveer 1960.
Voorzover het het opbouwwerk betreft, heeft het particulier initiatief - dat
voornamelijk in de sfeer van het maatschappelijk werk opereerde - nogal afwachtend,
vreemd en weinig stimulerend gestaan tegenover dit terrein. De oorzaak was dat het
opbouwwerk werd gezien als een primair door de overheid geëntameerde activiteit,
ook al was daarin een belangrijke plaats ingeruimd voor het particulier initiatief256.
Deze achtergrond hield toch potentieel een bedreiging in van de monopoliepositie
die het particulier initiatief in de maatschappelijke zorg had verworven. Vooral de
in het opbouwwerk aanwezige idee van samenwerking over de zuilen heen maakte
het particulier initiatief - in de jaren na het mandement! - nogal huiverig voor deze
nieuwlichterij. Het opbouwwerk bood immers in opzet een nieuw samenwerkingskader
aan, dat niet in de eerste plaats in de eigen identiteit van de verzuilde organisaties
zijn basis vond, maar in de samenwerking tussen de zuilen én - niet te vergeten tussen deze en op andere belangen georganiseerde personen. Het particulier initiatief
had op dit nieuwe terrein nauwelijks enige geschiedenis, wat de huiver en weerstand
slechts vergrootte. De dynamiek van het ministerie ging het particulier initiatief veel
te snel. Om die redenen werd door het particulier initiatief ook de eis gesteld de
activiteiten in de ontwikkelingsgebieden onder de eigen hoge vlag van de speciale
gecommitteerden te brengen.
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Veel activiteiten worden door de overheid gestart, zonder overleg met het particulier initiatief,
zie 1960: H, II, 3363; 1960: H, I, 3316.
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Van samenwerking kwam daardoor niet veel bij de uitvoering van het sociaal beleid.
Van de kant van het departement moet de instelling van gecommitteerden - een niet
te vermijden concessie aan de verzuilde organisaties - mede gezien worden als een
poging het particulier initiatief toch voor opbouwwerk te interesseren257. De steun
van het particulier initiatief kan in de periode 1953-1960 bepaald niet groot genoemd
worden; eerder kan van desinteresse en tegenwerking worden gesproken.
Pas na 1960 begint de belangstelling te groeien. De spanningsverhouding met de
overheid, waarvan het particulier initiatief steeds afhankelijker werd, begon, zo niet
verbaal dan toch feitelijk, af te nemen. Mede door de stimulansen vanuit de overheid
onderging het particulier initiatief nl. een terreinverbreding258. Ook begint de
overkoepelende organisatie van het particulier initiatief, de Nederlandse Verenging
(sinds 1956: Nationale Raad) voor Maatschappelijk Werk259, te ontdekken dat het
wel móet inspringen op het nieuwe terrein wil de uitvoering niet mede door de
overheid ter hand worden genomen.
De grotere belangstelling blijkt o.m. uit de publicatie: Community organization
in de Nederlandse samenleving (1962) en een congres over opbouwwerk in 1963.
De naamsverandering in Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn (NRMW) 20 februari 1967 - duidt ook op een terreinverbreding, die parallel loopt met de
uitbreiding van activiteiten van het ministerie. Naast maatschappelijke dienstverlening
vormt de NRMW tevens een sectie opbouwwerk260. De laatste jaren neemt de steun
voor opbouwerk toe, omdat de NRMW, als elke organisatie, niet afwijzend staat
tegenover expansie, en het opbouwwerk een groeisector is261. Daarnaast is de NRMW
- als gesprekspartner van de overheid - de laatste jaren wat meer de kant van de
belangenbehartiging van organisaties en werkers opgegaan, die van overheidssteun
afhankelijk zijn. Ver-
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1955: H, II, 3523; 1956: VV, II, 7; 1958: MvA, II, 11.
1962: MvT, 5.
1957: MvA, II, 2.
1968: MvT, 16.
Er werken ruim 20.000 beroepskrachten in de gehele welzijnssector (1970: H, II, 1470).
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worven posities worden bewaakt. In dat opzicht blijft ook van het opbouwwerk een
bedreigende invloed uitgaan. Als belangenorganisatie is zij verder geïnteresseerd in
een versterking van de welzijnssector. Toch heeft de NRMW zich onlangs bijzonder
kritisch uitgelaten over het Memorandum en het opbouwwerk262. Daarover merkt zij
op: ‘Als niet duidelijk wordt omschreven wat de betekenis van de functie
“samenlevingsopbouw” is (in het Memorandum gebeurt dit in elk geval niet) is het
haast onmogelijk zicht te krijgen op de implicaties ten deze van de wetgeving’263. Zo
keert de NRMW zich - in goede particulier initiatief-traditie - tegen de grotere
overheidsbemoeienis die het Memorandum impliceert264. Daarmee stelt zij zich op
tegen de opvatting van het beleid dat waar het particulier initiatief in gebreke blijft
de overheid moet inschieten265.

3.5 De bevolking
Eén van de belangrijkste, zo niet de centrale doelstelling van het opbouwwerk is het
bevorderen van de participatie van de bevolking. Zowel van de kant van het Ministerie
en de Kamer als uit de practijk van het werk wordt erkend - en dat geldt voor de
gehele beleidsperiode - dat de bevolking moeilijk ‘warm’ te krijgen is voor het
opbouwwerk. Al in het beleid m.b.t. de ontwikkelingsgebieden - wat men het eerste
grote opbouwwerk-project van het beleid zou kunnen noemen - komt de bevolking
er nauwelijks aan te pas. Daarover zeggen Van Tienen en Zwanikken: ‘Echte
deelneming
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In: Commentaar op het Memorandum voorbereiding wetgeving maatschappelijk en cultureel
welzijn, uitgave NRMW, 1971.
Idem, o.c., blz. 36.
Idem, o.c., vooral blz. 15-19.
De overheid blijft het primaat erkennen van de particuliere instellingen bij de uitvoering van
het sociaal en cultureel welzijnsbeleid. Doch wel met de belangrijke restrictie dat de
noodzakelijk geachte voorzieningen tot stand gebracht moeten worden, ‘ook wanneer geen
particuliere instellingen aanwezig zijn of daarvoor in het leven geroepen kunnen worden.
De ondergetekenden menen, dat in dit geval de gemeentelijke of provinciate overheid de
uitvoering ter hand dient te nemen’ (Memorandum, o.c., blz. 16). Dit is een belangrijk verschil
met de vroegere situatie.
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van de bevolking is bijna steeds een fictie gebleven. De provinciale plancommissies,
evenals de locale overheden, wilden de financiële voordelen voor de
ontwikkelingsgebieden niet afhankelijk stellen van een moeizaam op gang te brengen
proces van medewerking van de bevolking. De zogenoemde representatieve
commissies uit de bevolking werden er dan ook zelden gedragen door de plaatselijke
of regionale bevolking, maar in het leven geroepen door de plaatselijke overheden’266.
Zelfs verkeerde een aanvankelijk belangstellende houding er in één van afkeer, met
name door het destijds veelvuldige gebruik van de techniek van het ‘community self
survey’267, waarbij de bevolking werd uitgenodigd haar wensen kenbaar te maken.
Wanneer deze wensen na enige tijd geen honorering kregen, wendde men zich af
van het met zoveel goede bedoelingen opgetuigde beleid.
De minimumvoorwaarde, nl. op zijn minst bekend te zijn met de term opbouwerk,
is nauwelijks vervuld. Uit een onderzoek naar kennis en beeld van de sociale
dienstverlening komt dit duidelijk naar voren. Daar wordt gesteld: ‘De term
“maatschappelijk opbouwwerk” blijkt, in tegenstelling tot de term “maatschappelijk
werk”, de meeste ondervraagden (62%) in het geheel niets te zeggen. De minderheid
die op de gestelde vraag (...) wel een antwoord gaf, maakte zich de meest
uiteenlopende voorstellingen. Deze voorstellingen varieerden van het symbolische
“morele opbouw van de maatschappij” tot het tastbare “bouwen van ziekenhuizen,
bejaardentehuizen en kerken”268. Vooral de mensen met middelbare of hogere
opleidingen (de hogere inkomensgroepen) denken bij opbouwwerk aan hulpverlening
aan a-socialen269. Deze resultaten inspireren het ministerie meer te gaan doen aan
sociale voorlichting, want ‘men kan het ontbreken van kennis of een negatieve
houding inzake door de Nederlandse samenleving als geheel
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Van Tienen/Zwanikken, o.c., blz. 38; ook 1959: H, II, 3380.
Uitgebreider over die techniek de publicatie van MaWe: Wat is community self-survey, 1960;
en J.C.C. van der Lest, Community self-survey, 1963.
Kennis en beeld van de sociale dienstverlening, uitgave CRM, 1967, deel I, blz. 3.
Idem, o.c., deel II, blz. 3-5.
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betaalde en voortgebrachte vormen van Sociale Dienstverlening zien als een barrière,
die een optimaal functioneren van dit apparaat in de weg staat’270, aldus de minister.
Wel lijkt het waarschijnlijk dat de bekendheid met de concrete activiteiten - die
onder het hoofd opbouwwerk voorkomen - groter is. Deze is de laatste jaren wellicht
verder toegenomen - de gegevens ontbreken om daar een precies antwoord op te
geven - doordat de term opbouwwerk de laatste tijd veelvuldiger voorkomt in
advertenties, in dag- en weekbladpers, in wijkbladen e.d. Maar nog steeds blijft de
bevolking het zorgenkind van het ministerie271. De representatie in de
‘bevolkings’-organen blijft gebrekkig geregeld. We zien verder een toeneming van
initiatieven, die een beroep doen op de subsidieregelingen. Maar een scherp
waarnemer als Houttuyn Pieper, zelf vele jaren werkzaam in het opbouwwerk, zegt
hierover: ‘Bij het gebruik van de benaming maatschappelijk opbouwwerk is niet
zelden een belangrijk motief het verkrijgen van subsidie van het Ministerie voor
Maatschappelijk Werk ten behoeve van het aanstellen van betaalde krachten272. (...)
De pogingen welke bij het m.o.w. gedaan worden om de bevolking te brengen tot
het nemen van initiatieven, tot het uitoefenen van meet medezeggenschap en tot meer
zelfwerkzaamheid met betrekking tot de door de overheid gewenste verbetering van
het leefmilieu zijn slechts in geringe mate geslaagd. De Amerikaanse community
organization literatuur heeft in dit opzicht te hoge verwachtingen gewekt’273.
Uit het onderzoek van de Amerikaanse socioloog Ralph Kramer, in 1968 gehouden
onder opbouwwerkers, blijkt eveneens een geringe bereidheid van de bevolking in
het opbouwwerk te participeren274. Dat er nochtans de laatste 5 à 6 jaar een
indrukwekkende toeneming is van acties, actiegroepen en zelfwerkzaamheid, zal
later op zijn betekenis voor het opbouwwerk worden geëvalueerd. Voor-
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Kennis en beeld etc., deel I, o.c., Ten Geleide.
1967: MvT, 2, 20; dit is ook de reden dat er steeds meer aan voorlichting wordt (zal worden)
gedaan; zie b.v. 1967: MvT, 2.
Houttuyn Pieper, o.c., blz. 122.
Idem, o.c., blz. 131.
Uitvoerig bewijsmateriaal bij Kramer, o.c., vooral blz. 87-105.
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lopig kan nog niet gesproken worden van een enigermate relevante steun voor het
aanbod dat CRM in de vorm van opbouwwerk aan de bevolking doet.

3.6 Samenvatting en evaluatie van de maatschappelijke steun: discordante
groei
Het is niet moeilijk tot enige conclusies over de ontwikkeling van de maatschappelijke
steun voor het opbouwwerk te komen. Nemen we de steunverlenende
groeperingen/instellingen bij elkaar - overheid, politieke partijen, particulier initiatief
en bevolking - dan valt geen andere conclusie te trekken dan dat in totaal de
maatschappelijke steun is toegenomen. Derhalve is - gemeten aan dit criterium - ook
de institutionaliseringsgraad toegenomen. Differentiëren we verder dan is het duidelijk
geworden dat de intensiteit van de steun verreweg het grootst is geweest bij de
overheid en dan met name de centrale overheid. Het ministerie is tempozetter geweest
in het proces. De grenzen die door belangrijke steunverlenende en legitimerende
groeperingen als de politieke partijen en het particulier initiatief werden getrokken,
heeft het centrale beleid steeds verlegd.
De politieke partijen, die aanvankelijk erg terughoudend, soms zelfs negatief
stonden t.o.v. het opbouwwerk, hebben zich in de loop der tijd wat positiever
opgesteld. Nochtans zonder dat men in die kringen een aanwijsbaar enthousiasme
kan onderkennen. Men krijgt bij bestudering het gevoel, dat de politieke partijen het
wel ‘goed werk’ vinden, doch bij gebrek aan een enigermate klare voorstelling van
wat opbouwwerk nu inhoudt en uithaalt, blijft die toegenomen steun in essentie een
vrijblijvend karakter houden. Het is een vage goedkeuring van een vaag beleid. Wel
deelt het opbouwwerk in de toenemende belangstelling voor en erkenning van de
betekenis van welzijnsvraagstukken. Het opbouwwerk, dat in de beginfase via het
gevestigde en bekende maatschappelijk werk een institutioneel ‘opstapje’ kreeg,
blijft echter nog steeds een perifere plaats in de belangstelling van politieke partijen
innemen. De beleidsinitiatie komt van het ministerie, de Kamer holt daar waarschijnlijk mede omdat het opbouwwerk in het totaal aan overheidsuitgaven een
bescheiden plaats inneemt - hijgerig achteraan. Om
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vervolgens altijd te laat te komen.
Het particulier initiatief, dat in het begin meer afwijzend dan positief stond
tegenover het opbouwwerk, is zich later meer gaan interesseren voor het opbouwwerk.
Deze vergroting van de belangstelling moet echter eerder gezien worden als een
reactie op de uitbreiding van opbouwwerk-activiteiten door het departement dan als
een zelfstandige keuze voor het opbouwwerk. De laatste jaren is het particulier
initiatief - vooral door het groeiend aantal mensen dat werkzaam is in de
welzijnssector - zich uitdrukkelijker gaan opstellen als belangenbehartiger van díe
belangen. Dat betekent dat het opbouwwerk vanuit deze stellingname meer steun
van het particulier initiatief heeft gekregen.
Last, but not least is er de bevolking - slechts zeer gedeeltelijk vertegenwoordigd
in en door het particulier initiatief -, die van het opbouwwerk weinig weet heeft.
Voorzover zij zich inzet voor welzijnsvraagstukken, komt deze steun maar op
minimale wijze de vorm waarin het opbouwwerk van officiële zijde wordt aangeboden
ten goede. Het merkwaardige feit doet zich dus voor dat de ‘raison d'être’ van het
opbouwwerk, de ‘grass roots’, zichzelf nauwelijks herkennen in het opbouwwerk.
Daar waar het opbouwwerk in de practijk zijn belangrijkste steunpunten voor verdere
ontwikkeling zou moeten vinden, zien we de geringste belangstelling. Misschien
met een zekere uitzondering van het oude buurt- en club-huiswerk, dat echter pas
recentelijk als ‘echt’ opbouwwerk is ontdekt. De geringe belangstelling en steun
voor het werk vanuit de bevolking, hebben natuurlijk de toeneming van de
institutionalisering die ik - alles bij elkaar genomen - in het begin constateerde,
belemmerd. Vooral omdat het opbouwwerk uitdrukkelijk wil steunen op en verwijzen
naar (legitimatie) daadwerkelijke deelneming door de bevolking in de door het beleid
aangeboden opbouwwerkactiviteiten. Men zou het ook zo kunnen formuleren: het
feit dat het opbouwwerk voor de bevolking een weinig herkenbare activiteit is,
betekent potentieel een voortdurende bedreiging van de tot nu toe bereikte
institutionaliseringsgraad. Dit verklaart waarschijnlijk ook waarom het opbouwwerk
- ik kom daar bij de evaluatie uitvoeriger op terug - zich een wisselende
legitimatiebasis (maatschappelijk werk, welzijn) heeft aangemeten.
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Beschrijving en analyse in deze paragraaf (II.3) rechtvaardigen de conclusie dat we
het proces van institutionalisering van het opbouwwerk kunnen karakteriseren als
anticiperende institutionalisering. Dat wil zeggen dat het initiatief tot het opzetten
en uitbreiden van opbouwwerk-activiteiten in hoofdzaak in een bepaald
machtscentrum - in dit geval het ministerie - is genomen. Weliswaar was er wel een
bepaalde voedingsbodem (en een zekere geschiedenis op dit terrein), maar de ‘push’
is van de centrale overheid uitgegaan. De institutionalisering is niet het resultaat van
een, naar invloed, gelijkwaardig samenspel tussen overheid en maatschappelijke
groeperingen/stromingen. De anticipatie heeft maar weinig participatie kunnen
ontlokken. De gedachten kwamen van (of werden verder uitgedragen door) het
ministerie. De belangrijkste institutionele partner - het particulier initiatief - volgde
slechts moeizaam.
In het volgende onderdeel zullen we nagaan wat - in termen van voorzieningen,
mankracht e.d. - het resultaat is van het totaal aan maatschappelijke steun, dat aan
het opbouwwerk is gegeven.
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4 Middelen
4.1 Inleiding
De ontwikkeling en aard van de maatschappelijke steun vinden hun materiële neerslag
in allerlei voorzieningen (middelen) die ervoor zorgen dat een zekere mate van
continuïteit in en standaardisering van activiteiten ten dienste van de doelstellingen
wordt gewaarborgd. Nemen omvang en intensiteit van de maatschappelijke steun
toe, dan moeten wij dat terug kunnen vinden in een uitgebreider middelenpakket en
in een grotere mate van maatschappelijke herkenbaarheid van de doelstellingen. De
middelen, zoals regelingen, voorzieningen en inzet van mankracht, hebben tevens
een sociale controle-functie, omdat zij instrumenten zijn van bepaalde
waarden/doelstellingen. Zij zorgen ervoor dat de doelstellingen worden bewaakt
(eventueel toegelicht) en verdedigd tegen aanvallen die erop worden ondernomen.
Die controle-functie heeft de neiging zich te verzelfstandigen: ook los van de
doelstellingen proberen eenmaal gemaakte constructies zichzelf te continueren. De
belangrijkste reden hiervoor is wel dat in het middelenpakket belangen van mensen
en groeperingen zijn geïnvesteerd. Daarom verloopt desinstitutionalisering - ook al
zijn er in de verste verte geen maatschappelijke functies meer te herkennen - meestal
veel moeizamer dan institutionalisering. In de woorden van Selznick275: ‘Whether it
be a group or practice, a social form becomes institutionalized as, through a process
of social growth and adaptation, it takes on a distinctive character,
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Philip Selznick, Law, society and industrial justice, 1969, blz. 44, 45.
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competence, or function, and becomes charged with meaning as a vehicle of group
identity or a receptacle of vested interest. (...) It endures because persons, groups, or
communities have a stake in its continued existence. (...) If institutions are outcomes
of historical growth and represent, as it were, congealed commitment, they inevitably
have lives of their own’.
Daarom is het nodig te peilen welke de belangrijkste voorzieningen zijn en hoe
groot hun omvang is. Zij zijn niet alleen een indicatie voor de ontwikkeling - in
historisch perspectief - van de institutionaliseringsgraad, zij geven ook een aanwijzing
voor de mogelijkheden tot verandering. Hoe groter immers het middelenpakket, hoe
moeilijker het is, indien nodig, op korte termijn dit arsenaal in te zetten voor andere
of gewijzigde doelstellingen. De flexibiliteit van het apparaat is in sterke mate
afhankelijk van zijn omvang.
Gezien de aard van de maatschappelijke steun, zal het niet verbazen dat de
belangrijkste middelen zijn aangedragen uit de overheidssfeer. Van het algemene
naar het bijzondere werkend, verdient het instituut van de subsidieverlening eerst
aandacht, omdat het het belangrijkste beleidsinstrument is en is geweest. Daarnaast
zullen in een globaal overzicht de uitgaven voor opbouwwerk en het aantal instellingen
waartoe deze hebben geleid, aan de orde komen.

4.2 De subsidieregelingen
Zonder op deze plaats uitvoerig op de verschillende subsidieregelingen in te gaan,
is uit het voorgaande duidelijk geworden dat de subsidieregelingen naar aantal en
reikwijdte zijn toegenomen. Het aantal activiteiten dat voor subsidiëring in aanmerking
komt is gegroeid. Evenzo zijn de subsidiepercentages voortdurend opgetrokken.
Maar wat is nu eigenlijk het karakter en de feitelijke werking van een
subsidieregeling?
Onder subsidiëring versta ik hier het geven van materiële steun door de overheid
voor activiteiten die door particulieren of particuliere organisaties worden uitgevoerd.
Deze subsidies dienen ter verwezenlijking van doelstellingen van het overheidsbeleid.
De overheid is echter van mening dat de doelstellingen het best gerealiseerd kunnen
worden door de uitvoering ervan op te dragen
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aan uit de bevolking voortgekomen organisaties (het particulier initiatief). Middels
allerlei voorwaarden wordt de subsidie-ontvanger verplicht binnen het kader van de
door de overheid uitgestippelde politiek te blijven. De overheid zou het nastreven
van die doelstellingen natuurlijk ook zelf ter hand kunnen nemen. In het algemeen
is het beleid in de welzijnssector erop gericht dit zoveel mogelijk te vermijden, hoewel
die mogelijkheid - zie het Memorandum - niet wordt uitgesloten. Zo is in de materiële
sfeer, als bekend, de uitvoering van de Algemene Bijstandswet opgedragen aan de
overheid.
In een rapport over overheidssubsidies in de sectoren van het maatschappelijk
werk en de volksgezondheid, wordt in dit verband terecht opgemerkt276: ‘Zo blijkt
het departement van CRM in de subsidiëring van meet af aan een beleidsinstrument
te hebben gezien, d.w.z. een middel tot het langs indirecte weg tot stand brengen van
voorzieningen, die anders zouden ontbreken of niet in de vereiste mate of vorm
aanwezig zouden zijn. Men zou de subsidieregelingen van dit departement in dit
verband het beste kunnen karakteriseren als een tot de particuliere sector gericht
“openbaar aanbod”. Dit betekent, dat menige regeling tot stand is gebracht in de
verwachting, dat het particulier initiatief metterdaad de voorzieningen zal treffen,
welke door de regelingen worden beoogd’277.
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Zie Overheidssubsidies aan particuliere instellingen op het gebied van de volksgezondheid
en het maatschappelijk werk, eerste deel, uitgave van het Instituut voor
Bestuurswetenschappen, 1967 (rapporteurs: E.H.A. Kocken en J.H. Boone), blz. 21. In dit
rapport (o.c., blz. 6-26) zijn ook belangrijke beschouwingen te vinden over het karakter van
subsidies; zie ook: J.A. Bakker, Overheidssubsidie als beleidsinstrument, in: Maatschappelijk
Welzijn, 21ste jrg., 1969, blz. 214-218; dezelfde auteur, Overheidssubsidie als beleidsinstituut,
in: Maatschappelijk Welzijn, o.c., blz. 239-244.
In een voetnoot bij het rapport van het Instituut voor Bestuurswetenschappen (o.c., blz. 21)
wordt Dr Blankensteijn geciteerd die in het Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk (1962,
blz. 145 e.v.) de volgende interessante opmerking maakt: ‘Niet geheel onbekend is het
verschijnsel, dat organisaties werden opgericht en beroepskrachten werden aangetrokken
omdat subsidies te krijgen waren’. Het institutionaliserende karakter van subsidieregelingen
moge nog blijken uit het feit, dat na aanvankelijke rechtstreekse subsidiëring door de centrale
overheid, sommige subsidieregelingen omgezet worden in rijksbijdrageregelingen
(financiering via het Gemeentefonds) die, zoals de minister heeft gesteld, meer bedoeld zijn
voor activiteiten die al ingeburgerd zijn (1971: H, II, 1029).

Bram Peper, Vorming van welzijnsbeleid

137
In kringen van juristen is de laatste tien jaar een discussie ontstaan over de
wenselijkheid en rechtvaardigheid van een dergelijke vorm van beleidsvoering. Ik
roep hierbij in herinnering dat subsidieregelingen ministeriële beschikkingen zijn,
die niet de goedkeuring van het parlement behoeven. Het zijn regelingen die niet op
de wet berusten - als we even afzien van het wettelijke karakter van een begroting waarvoor de minister dus geen verantwoording schuldig is aan de wetgevende macht.
Vandaar dat subsidiëring van deze aard aanleiding is geweest voor het gebruik van
de aanduiding: pseudo-wetgeving. De staatsrechtjurist Van der Burg, zegt hierover278:
‘De Normenhonger van de welvaartsstaat kan door de wetgeving en de gedelegeerde
wetgeving niet volledig gestild worden; een pseudo-legaal aanvullingsrantsoen is
klaarblijkelijk onontbeerlijk. Het staatsrecht is evenwel nog steeds sterk doortrokken
van de gedachte dat de wet het werk van de uitvoerende macht beheerst. De afstand
tussen de staatsrechtelijke uitgangspunten en de practijk is zo groot, dat deze
problematiek voorlopig alleen met theoretische lapmiddelen kan worden aangepakt’.
Het bestaan van subsidieregelingen wekt verwachtingen bij degenen die aan de
voorwaarden van die regelingen voldoen en nog geen subsidie hebben ontvangen.
Beleidsoverwegingen - b.v. gebrek aan financiën - kunnen er de oorzaak van zijn
dat die verwachtingen niet worden gehonoreerd. Regels van behoorlijk bestuur en
de toepassing van het gelijkheidsbeginsel kunnen hierbij in het gedrang komen.
Sociologisch gezien hebben subsidieregelingen verschillende functies. In de eerste
plaats brengen zij - met hun, zij het vaak wisselende, voorwaarden - een zekere
ordening in de relatie tussen groeperingen, instellingen en personen die onder de
subsidieregelingen vallen. De overgang van incidentele bijdragen naar een systeem
van steunverlening, zoals we bij het opbouwwerk hebben

278

F.H. van der Burg, Toezeggingen en pseudo-wetgeving in het administratieve recht (preadvies),
uitgave no. 3 van de Nederlandse vereniging voor rechtsvergelijking, 1969, blz. 41 (citaat),
38-44, 49-51.
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kunnen constateran, geeft aan het beleidsveld een zekere structuur (vastigheid) en
voorspelbaarheid. Er ontstaan bepaalde handelingspatronen, m.a.w. er vindt
institutionalisering plaats; de institutionaliseringsgraad neemt toe. In de tweede plaats
zijn subsidieregelingen verwachtingssystemen, die activiteiten bestendigen of
oproepen. In de voorwaarden, die liggen op het terrein van de doelstellingen, de aan
te brengen voorzieningen en de kwaliteit van het personeel, wordt een
patroonbestendigheid in de activiteiten opgebouwd. De voorwaarden ‘produceren’
bij voortduring in de richting van een herkenbaar institutioneel kader. In de derde
plaats wordt patroonbestendiging bevorderd door de loutere aanwezigheid van
middelen, zeker wanneer die, zoals dat wel heel duidelijk bij opbouwwerk het geval
is, hun ontstaan danken aan een door de overheid gedaan aanbod279. Aan de overheid
worden hoge eisen (rechtvaardigheid, behoorlijk bestuur e.d.) gesteld.
Het is om die redenen dat subsidies ‘naar hun aard een sterk conserverend element
in zich bergen. Zij tenderen tot stilstand, tot het vestigen van een status quo (...)
weliswaar worden subsidies van jaar tot jaar gegeven, feitelijk hebben zij echter een
sterk continu karakter en houdt de verlening van een eerste subsidie vaak de
stilzwijgende belofte van voortgezette subsidiëring in. Is door een subsidiërende
overheid eenmaal de motivering voor een bepaalde subsidie aanvaard, dan moet de
subsidiërende partij bijzonder sterke argumenten in het veld brengen om zonder
kleerscheuren de subsidie te beëindigen’280. Subsidies hebben materieel - het woord
pseudo-wetgeving wijst daar al op - vaak de status van een wet. De rechtspositie van
de in dienst zijnde functionarissen is al jaren onderwerp van gesprek en
onderhandeling tussen overheid en particuliere organisaties. Duidelijk is daaruit
dat-het moeilijk is voor de overheid eenmaal gedane en gecontinueerde toezeggingen
ongedaan te maken. Het bestendige gedrag van de overheid heeft een

279

280

In het rapport van het Instituut voor Bestuurswetenschappen wordt gesproken van de
‘institutionalisering van de erkenning’ (o.c., blz. 39. ‘Door de status van “erkende” instelling
is het vermoeden gewettigd, dat de instelling, bijzondere omstandigheden daargelaten, jaarlijks
voor subsidie in aanmerking komt’ (idem, o.c., blz. 40).
Mr. W.G. Verkruisen, in: Uitzicht, o.c., blz. 18, 19.
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verwachtingen- en verplichtingensysteem in het leven geroepen, dat aan het
welzijnswerk - en dus ook het opbouwwerk - een vrij sterk geïnstitutionaliseerd
karakter heeft meegegeven. Er heeft o.m. door de opvallende toeneming van de
overheidssteun aan de particuliere organisaties en de groeiende overeenkomst tussen
de salarisschalen (arbeidsvoorwaarden) van het personeel van die organisaties en die
van het overheidspersoneel281 - een ‘ontparticulisering’ van het particulier initiatief
plaatsgevonden.
Ter illustratie een voorbeeld van de stabiliserende en prolifererende functies van
subsidieregelingen, nl. de regeling voor instellingen voor uitvoerend (algemeen)
maatschappelijk werk. Deze instellingen zijn voortgekomen uit initiatieven - veelal
decennia geleden genomen - van de plaatselijke burgerij. Zij hebben iets met op-

Tabel 1: Aantal instellingen ingedeeld naar aantal aanwezige functionarissen
in het algemeen maatschappelijk werk in gemeenten met meer dan 20.000
inwoners (1-1-1968) 282
aantal functionarissen
0*

aantal instellingen
33

1

130

2

57

3

24

4

15

5

18

6

6

7

8

8

5

9

3

10

2

11 en meer

19

281
282
*

Hoewel dat zeker niet in alle gevallen is gerealiseerd. Uitvoeriger hierover het genoemde
rapport van het Instituut voor Bestuurswetenschappen, o.c., blz. 53-61.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens, vermeld in een tabel in Bijlage 2 (blz.
15) van de Begroting voor het dienstjaar 1969.
De instelling is in principe subsidiabel gesteld; er is evenwel geen subsidiabele functionaris
in dienst.
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bouwwerk te maken - ik kom er later op terug - inzoverre de zgn.
samenwerkingsorganen, die geacht worden het werk van deze instellingen te
coördineren, in het kader van het opbouwwerk worden gefïnancierd. De honderden
initiatieven die her en der zijn genomen tot oprichting van instellingen voor uitvoerend
maatschappelijk werk, zijn royaal gehonoreerd door de betreffende subsidieregeling.
Dit heeft er o.m. toe geleid dat ruim 600 instellingen (1968) op dit terrein subsidiabel
zijn gesteld. 77 van deze instellingen zijn wel subsidiabel gesteld, doch werken niet
bij gebrek aan een functionaris! 77 initiatiefjes van - laten we zeggen - dorpsdominees
of -pastoors zijn voldoende om van deze papieren organisaties weer feitelijk
functionerende instellingen te maken, althans instellingen die een functionaris in
dienst hebben. De meeste instellingen zijn te klein om een adequate hulpverlening
te garanderen. De tabellen 1 en 2 geven hiervan een duidelijk beeld.

Tabel 2: Aantal instellingen ingedeeld naar aantal aanwezige functionarissen
in het algemeen maatschappelijk werk in gemeenten met minder dan 20.000
inwoners (1-1-1968) 283
aantal functionarissen
0

aantal instellingen
40

1

179

2

52

3

12

4

3

5

1

6 en meer

-

*

Uitbreiding, uniformering en harmonisering van de subsidieregelingen in de
welzijnssector, die de laatste jaren zijn op te merken, alsook het streven naar een
wetgeving (Memorandum) op dit terrein, tonen aan dat in dit opzicht de
institutionaliseringsgraad onmiskenbaar is toegenomen. Dit geldt uiteraard evenzeer
voor het

283
*

Idem, o.c.
De instelling is in principe subsidiabel gesteld; er is evenwel geen subsidiabele functionaris
in dienst.
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onderdeel opbouwwerk. Een illustratie daarvan is de groei in het aanbod van
organisaties, personeel en financiën. Daarover meer in de volgende paragraaf.

4.3 Financiën, organisaties en personeel
In dit overzicht moet volstaan worden met het vermelden van een aantal globale
gegevens. Niet omdat ik niet wat gedetailleerder materiaal had willen presenteren,
maar omdat in veel gevallen gedetailleerder gegevens óf geheel ontbreken óf in
geaggregeerde vorm niet aanwezig zijn. Het is één van de kenmerken van de
welzijnssector dat er weinig statistisch materiaal voorhanden is. In een beschouwing
over de financieel-economische aspecten van het sociaal-culturele welzijnsbeleid,
merkt de econome Zandstra-Andela op dat er ‘weinig cijfermateriaal beschikbaar’284
is. Veel gegevens zijn niet recent of ontbreken; er treden verschillende instellingen
als geldgevers op, zoals de centrale overheid, de gemeenten, de provincies en de
particuliere instellingen.
Ik beperk mij tot de uitgaven van de centrale overheid. Daaraan moet - grosso
modo - zeker nog een bedrag van dezelfde omvang worden toegevoegd, afkomstig
van de andere financierende instellingen. Deze beperking is, hoe jammer ook, voor
de bewijsvoering hi deze studie van ondergeschikt belang. In de eerste plaats omdat
veel subsidies van de rijksoverheid pas gegeven worden wanneer ook de lagere
overheden bereid zijn een bepaald percentage van de subsidiabele kosten (vaak 40
of 50%) voor hun rekening te nemen285. Er is dus een zekere parallelliteit in de
ontwikkeling van de uitgaven. In de tweede plaats is de groei van de uitgaven,
personeel en organisaties in de loop der tijd te evident om een nadere detaillering en
precisering noodzakelijk te maken286.

284

285
286

B.G. Zandstra-Andela, Financieel-economische aspecten van het sociaal-culturele
welzijnsbeleid, in: Bij leven en welzijn, deel 1, o.c., blz. 61. In dit artikel zijn interessante
cijfers te vinden over de relatieve toeneming van de uitgaven voor CRM in het totaal van de
rijksbestedingen (o.c., blz. 61-72).
Zie het overzicht in het rapport van het Instituut voor Bestuurswetenschappen, o.c., Bijlagen
I en V.
Hoewel men voor de gerealiseerde uitgaven de Rekeningen moet raadplegen, heb ik, - na
enig onderzoek - besloten de ramingen als uitgangspunt te nemen. Daarbij realiseer ik mij
goed dat ramingen en rekeningen, niet in het minst bij CRM (vooral in het begin), een heel
stuk uit elkaar kunnen lopen. Ik ben over dit bezwaar heengestapt omdat de ramingen
voldoende zijn om de lijnen van ontwikkeling aan te geven, terwijl zij -boven de rekeningen
- het voordeel hebben eerder beschikbaar te zijn. Recente tendenties konden daarom in de
beschouwing worden betrokken.
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Financiën. De uitgaven van de rijksoverheid voor het opbouwwerk geven de volgende
ontwikkeling te zien:

Tabel 3: Uitgaven van de centrale overheid t.b.v. het opbouwwerk 1
jaar

raming (in glds)

1953

740.000

raming als % v.d. bron raming
rijksuitgaven2
0,019
1953: OvW, 2

1954

1.714.000

0,040

1954: OvW, 2

1955

3.165.000

0,060

1955: NvW, II, 23

1956

2.827.500

0,055

1956: OvW, 2

1957

4.026.000

0,075

1957: OvW, 2

1958

3.068.000

0,058

1958: OvW, 2

1959

3.045.000

0,062

1959: OvW, 2

1960

4.059.000

0,075

1960: OvW, 2

1961

9.609.000

0,150

1961: OvW, 2

1962

11.317.000

0,180

1962: OvW, 2

1963

12.307.000

0,185

1963: OvW, 2

1964

13.934.000

0,180

1964: OvW, 2

1965

18.410.000

0,213

1965: OvW, 2

1966

26.417.000

0,278

1966: OvW, 7

1967

32.828.000

0,300

1967: OvW, 7

1968

39.347.000

0,327

1968: OvW, 6

1969

44.123.000

0,321

1969: OvW, 6

1970

52.778.000

-4

1970: OvW, 6

1971

72.157.000

-

1971: OvW, 6

Uit deze tabel zien we dat de periode 1953-1960 een zeer langzame groei in de
uitgaven vertoont. Veeleer dan groei is het kenmerk: stabiliteit. De vergrote
belangstelling van overheidszijde voor opbouwwerk die we, al eerder, rond 1960
1

2

3
4

Dit zijn de posten genoemd onder het hoofd onderzoek en maatschappelijk opbouwwerk.
Later genaamd: samenlevingsopbouw. De posten zijn nauwelijks gewijzigd, op zijn hoogst
uitgebreid. De post onderzoek is slechts een heel bescheiden onderdeel van het totaal aan
uitgaven.
Exclusief betalingen aan overige publiekrechtelijke lichamen. Zie Rijksbegroting voor het
dienstjaar 1958, Bijlage 12, 140 en de Rijksbegroting voor het dienstjaar 1971, Bijlage 15,
169.
NvW: Nota van Wijziging.
Nog niet bekend.
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Nieuwe en betere subsidieregelingen leveren hiervoor de verklaring. Eenzelfde
sprongsgewijze groei zien we vanaf 1965 optreden. Ook hier zijn het - naast de
normale inflatie en welvaartsgroei - de verbeterde subsidieregelingen en vooral de
rijksbijdrageregeling voor stedelijk opbouwwerk die deze groei verklaren.
Nemen we als basis het jaar 1960, dan groeien de uitgaven (tegen netto
marktprijzen) voor opbouwwerk in de periode 1960-1969 met een factor 11. De
uitgaven van de centrale overheid nemen in diezelfde periode met een factor 2,5 toe,
terwijl het nationale inkomen ruim twee keer zo groot wordt287. Deze cijfers
rechtvaardigen de conclusie dat het opbouwwerk een steeds belangrijker plaats in
het beleid van de overheid heeft verworven.

Organisatie en personeel.
Voorzover het weinig gesystematiseerde en geaggregeerde cijfermateriaal het toelaat,
krijgen we het volgende beeld.
Te beginnen bij de provinciale opbouworganen, weten we288 dat zij bijna alle na
de oorlog zijn ontstaan. In 1952 kende elke provincie een dergelijk orgaan. Dankzij
overheidssteun - in den beginne als jaarlijks terugkerende ‘losse’ post op de begroting,
later in de vorm van een subsidieregeling - zijn deze organen tot verdere ontwikkeling
gekomen.
Hoewel ook al vóór het bestaan van het ministerie regionale welzijnsstichtingen
- of streekwelzijnsstichtingen - bekend waren289,

287
288
289

Voor het basismateriaal, zie Rijksbegroting voor het jaar 1971, Bijlage 15, blz. 169.
Tjeenk Willink/Treurniet, o.c., blz. 337.
Zie het verdienstelijke rapport van B.H.W. Oonk, Regionale welzijnsstichtingen in het
zoeklicht, 1970, deel Bijlagen, blz. 46. Ook hij wijst in zijn rapport op de slechte registratie
en derhalve de gebrekkige informatie die beschikbaar is over deze organen voor opbouwwerk
(Oonk, o.c., blz. 3, 4, 6).
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zijn zij vooral weer door overheidssteun in omvang en aantal gegroeid. In het
voetspoor van het regionale welzijnsbeleid en de betreffende subsidieregelingen
(recentelijk - 1971 - die voor samenlevingsopbouw) ontstonden er in 1955-1956 vijf
stichtingen, in 1959-1960 zes, in 1963-1964 zes, in 1967-1968 zeven290. Niet alle
worden gesubsidieerd. In 1959 wordt gesproken van het bestaan van acht regionale
welzijnsstichtingen, in 1962 is dat aantal opgelopen tot 34, waarvan er twaalf worden
gesubsidieerd. In 1964 zijn dat er 16, in 1965 18, terwijl in 1969 24 stichtingen in
de subsidieregeling vallen291. In totaal bestaan nu 38292 stichtingen waarvan er medio
1970 32 worden gesubsidieerd, daarbij meegerekend de stichtingen die in oprichting
zijn en in termen van de subsidieregeling vallen293. In de agrarisch-sociale voorlichting,
die sinds 1956 tezamen met het ministerie van Landbouw wordt gesubsidieerd, zijn
in 1957 zes voorlichters werkzaam, in 1966 22 en in 1971 is dat aantal gegroeid tot
63, bij in totaal zes instellingen294.
Op het stedelijk niveau heeft de rijksbijdrageregeling (1965) voor plaatselijke
organen voor overleg en advies (r.o.a.) in de periode 1964-1970 de oprichting van
deze instellingen (in gemeenten met meer dan 75.000 inwoners) sterk gestimuleerd.
Het aantal personeelsleden bedraagt in 1970 ongeveer 55, in 1971 is dit aantal reeds
gegroeid tot 174 (stafmedewerkers).
Te verwachten valt dat in de nabije toekomst nog meer van deze raden zullen ontstaan
nu de subsidieregelingen samenlevingsopbouw (1971) de totstandkoming ervan
bevorderen. Niet alleen de 25 gemeenten met meer dan 75.000 inwoners, maar ook
de snel-

290
291
292
293
294

Oonk, o.c., blz. 16.
Zie resp. 1959: H, I, 3159, 3160; 1962: MvA, I, 4; 1964: MvA, 1, 4; 1965: MvA, I, 11; 1969:
MvA, 7.
Oonk, o.c., blz. 3.
Zie NIMO-stencil no. 4 (herziene uitgave), Overzicht van Instellingen voor
Samenlevingsopbouw in Nederland, z.j.
1957: MvA, I, 13; 1962: MvA, I, 8; zie ook de Informatienota die het ministerie t.b.v. de
kabinetsformatie 1971 heeft samengesteld, blz. 16; voor personeelsgegevens (1971) over de
stedelijke welzijnsraden, zie: NIMO bulletin, 5e jrg., nr. 7/8, december 1971, blz. 289-291.
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Tabel 4: Stedelijke welzijnsraden (r.o.a.) 295
jaar

in oprichting in

1964

3

met werkzaamheden
begonnen in
1

1965

2

2

1966

2

2

1967

3

2

1968

5

3

1969

0

3

1970

1

2

totaal

16

15

groeiende gemeenten die dit aantal gauw zullen bereiken komen in principe voor
subsidiëring in aanmerking. In de stedelijke sfeer zien we verder de laatste jaren ook
een opvallende groei in het aantal sociale raadsmannen. In 1967 waren dat er ongeveer
20, in 1968 is dat aantal gegroeid tot 35296. Verder worden in 1968 18 instellingen
voor sociale wijkopbouw en 84 instellingen voor buurtwerk gesubsidieerd.
In totaal zijn er in dat jaar 157 instellingen welke ‘als stichtingen gesubsidieerd
door het Ministerie van CRM, opbouwwerk bedrijven. (...) Meer dan 500
functionarissen zijn aan die instellingen als beroepskracht verbonden’297. Medio 1970
is het aantal instellingen gegroeid tot 195. De stand van zaken is dan, zoals in tabel
5 wordt weergegeven.
Wat betreft de samenwerkingsorganen (officieel: organen van samenwerking en
overleg op levensbeschouwelijke en algemene grondslag), die dus geacht werden
opbouwwerk te bedrijven binnen de eigen zuil, zien we vooral in de beginperiode
(tot het begin van de jaren zestig) een zeer sterke groei. Dit opbouwwerk was - naast

295

296
297

Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens vermeld in het rapport Welzijnsbevordering
in de Gemeente 's-Gravenhage (auteur: Th. F.B. Terhorst), Bijlage 2, waarin doelstellingen,
activiteiten, samenstelling van bestuur, personeelsbezetting e.d. kort worden weergegeven.
1968: Nota n.a.v. het Eindverslag van de Vaste Commissie (29-2-1968), blz. 14.
Zie De Kok, in: Bij leven en welzijn, deel 2, o.c., blz. 35.
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Tabel 5: Overzicht van de gesubsidieerde instellingen voor
samenlevingsopbouw (incl. die welke in oprichting zijn) 298
provincie Groningen Friesland

Drenthe

Overijssel Gelderland Utrecht

provinciale 1
opbouworganisaties

1

1

1

1

1

regionale 4
welzijnsstichtingen

2

-

3

3

-

stedelijke 1
r.o.a.

-

-

2

3

1

wijkopbouw- 3
organisaties

-

1

-

-

1

buurtwerk 3

7

11

5

3

1

totaal

10

13

11

10

4

12

provincie Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland

Noord-Brabant Limburg

totaal

provinciale 1
opbouworganisaties

1

1

1

1

11

regionale 6
welzijnsstichtingen

2

4

3

5

32

stedelijke 3
r.o.a.

2

1

2

1

16

wijkopbouw- 6
organisaties

10

1

6

1

29

buurtwerk 24

9

-

40

4

107

totaal

24

7

52

12

195

40

de speciale voorzieningen voor de ontwikkelingsgebieden - toen het belangrijkste
bestanddeel van het opbouwwerk. Later zien we een zekere stagnatie en teruggang
optreden.

298

Samengesteld op basis van gegevens uit het NIMO-stencil, o.c. De oorspronkelijke bedoeling
van het NIMO om ook personeels- en opleidingsgegevens te verzamelen, kon niet gerealiseerd
worden.
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Tabel 6: Gesubsidieerde organen van samenwerking 299
jaar
1954

landelijk provinciaalregionaal stedelijk
6
1
-

totaal
7

functionarissen
1

1955

6

23

1

-

30

91

1956

6

34

1

-

41

127

1957

6

41

3

13

63

193

1958

6

44

5

19

74

224

1959

6

42

5

22

75

243

1960

7

46

4

22

79

270

1961

7

51

2

22

82

286

1962

7

53

2

21

83

320

299

Samengesteld uit tabellen die vermeld staan in 1962: MvA, I, 3. Het aantal functionarissen
voor 1961 en 1962 betreft een raming.
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We zien een concentratie van deze organen - en derhalve ook van personeel - op het
landelijke, provinciale en, later ook, stedelijke niveau. In 1969 zijn er 90
samenwerkingsorganen, waarvan 7 landelijk, 40 provinciaal, 15 grootstedelijk en 28
plaatselijk c.q. regionaal. Daaraan zijn in totaal 258 functionarissen verbonden. Van
die 90 organen zijn 39 Rooms-Katholiek, 18 Hervormd, 15 Gereformeerd, 13
buitenkerkelijk (m.n. Humanistisch) en 5 diversen (o.a. Joods)300. Van de
functionarissen bestaat, afgezien van de administratieve krachten, het overgrote deel
uit maatschappelijk werk(st)ers. Slechts een bescheiden deel werkt als
opbouwconsulent.
In een recent geschrift van het ministerie wordt een overzicht gegeven van de
belangrijkste gegevens over opbouwwerk d.d. 1971.

Tabel 7: Overzicht belangrijkste gegevens samenlevingsopbauw (1971) 301
werksoort

gesubsidieerde instellingengesubsidieerde
functionarissen

I territoriale opbouw
a buurtwerk

118

300

b wijkopbouw

23

41

c bijzonder opbouwwerk

166

899

d raadslieden

-

59

e regionaal opbouwwerk

26

71

f stedelijk r.o.a.

17

80

g provinciaal r.o.a.

11

134

h organen van
samenwerking

90

269

i agrarisch-sociale
voorlichting

6

63

totaal I

457

1.916

9

15

II categoriale opbouw
a Surinamers/Antillianen

b buitenlandse werknemers 21

126

c woonwagen bewoners

23

104

d Molukkers

1

4

totaal II

54

249

totaal I en II

511

2.165

300
301

Mededelingen van het ministerie van CRM.
Samengesteld uit tabellen genoemd in de Informatienota, o.c., blz. 16.
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In het kader van het sinds 1954 gevoerde beleid in wat nu de stimuleringsgebieden
worden genoemd is tot en met 1970 door de rijksoverheid aan subsidies voor
investeringsprojecten - inclusief die in stagnerende gebieden met ruilverkaveling en
het herstructureringsgebied Zuid-Limburg - een bedrag van in totaal ruim 70 miljoen
gulden ter beschikking gesteld302. Dit bedrag is dus besteed aan materiële
voorzieningen; de meer permanente personele bezetting vinden we in hoofdzaak
terug onder het hoofd buurtwerk en wijkopbouw.

Tabel 8: Samenvattend overzicht van tot en met 1970 gesubsidieerde
investeringsprojecten t.b.v. het regionaal welzijnsbeleid 303
voorzieningen aantal in SG1
a dorps- en
187
gemeenschapshuizen

MSGR2
7

HZL3
4

totaal

b kruisgeb./
195
gezondheidscentra

11

1

207

c sport179
accommodaties

23

3

205

d zwembaden

86

11

6

103

e sociale
werkplaatsen

22

-

1

23

f culturele
centra

12

-

1

13

g buurthuizen

19

1

-

20

h diverse
projecten

35

4

3

42

57

19

811

totaal aan
735
voorzieningen

198

Tenslotte komt de groeiende betekenis van het opbouwerk nog tot uitdrukking in
de stijging van de personele bezetting op het ministerie. Begonnen als afdeling met
een paar ambtenaren zijn nu op de Directie Samenlevingsopbouw - de status van
directie dateert van 1967 - 125 ambtenaren werkzaam304.
Niet slechts de hoeveelheid personeel, maar ook de kwaliteit ervan is een
aanwijzing voor de mate van institutionalisering. Wanneer
302
303
3
2
1
304

Idem, o.c., blz. 12, 13.
Samengesteld uit tabellen vermeld in de Informatienota, o.c., blz. 12, 13.
Herstructureringsgebied Zuid-Limburg.
Maatschappelijk stagnerende gebieden (met ruilverkaveling).
Stimuleringsgebieden.
1970; MvT, Bijlage I, 4. In 1969 87 ambtenaren bij de Directie Samenlevingsopbouw; in
1970 125.
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de samenleving bereid is een specifieke beroepsopleiding voor een bepaald veld in
te richten, dan wordt daarmee aangegeven dat het veld in kwestie de moeite van een
permanente en speciale aandacht waard is. Er bestaat derhalve een positieve relatie
tussen de duur van de opleiding en de mate van institutionalisering. Wat het
professionele gehalte van het personeel betreft kan - gemeten aan specifieke
opleidingen voor het opbouwerk - niet anders geconcludeerd worden dan dat het laag
is. Er bestaat al jarenlang overleg over een universitaire opleiding voor dit werk; tot
op dit moment heeft dat geen resultaten opgeleverd305. Wel zijn aan enkele
universiteiten - zoals de Vrije Universiteit (Amsterdam), de universiteiten van Utrecht,
Groningen en Nijmegen - mogelijkheden aanwezig zich in het ruime veld van de
welzijnszorg te specialiseren. Sociale academies bieden in de studierichting cultureel
werk de mogelijkheid tot een zekere specialisatie in het opbouwwerk. Het aantal
studenten is te verwaarlozen. Wel bestaat er al enige jaren de gelegenheid in
Rotterdam (Sociale Academie) en recentelijk (1969) in Nijmegen (Voortgezette
Sociaal-paedagogische opleidingen) een twee-jarige cursus opbouwwerk te volgen,
speciaal voor mensen die al enige tijd in het opbouwwerk werkzaam zijn zonder
daarvoor een speciale opleiding te hebben genoten. Deze zgn. kadercursussen zijn
bedoeld voor de hogere functies in het opbouwwerk. Daarnaast zijn er onlangs zes
oriënteringscursussen opgezet (of in voorbereiding), waaraan een 90-tal cursisten
deelnemen.
Hoewel er dus op dit terrein enige beweging valt te constateren, is de
professionalisering nog nauwelijks op gang gekomen. Het overgrote deel van de
mensen die in het opbouwwerk werkzaam zijn, heeft voor dit werk - behalve dan
een of andere ‘sociale’ opleiding (sociale academie, sociale wetenschappen universitair
e.d.) - geen specifieke training gevolgd. Gemeten aan dit criterium is de
institutionaliseringsgraad bijzonder laag306.

305
306

Hierover 1961: VV, II, 7; 1963: VV, I, 365; 1966: MvT, 2, 11; 1966: MvA, II, 25; 1968: H,
I, 462; 1970: MvT, 17, 18; 1971: MvT, 26.
In de publicatie Raming van de behoefte aan gediplomeerden van de Sociale Academie,
uitgave CRM, 1969, wordt gezegd dat de studierichting opbouwwerk nauwelijks verder is
dan ‘in statu concipiendi’ (blz. 3).
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4.4 Samenvatting
Conclusies zijn niet moeilijk te trekken. Uit het voorgaande, globale overzicht is
gebleken dat het opbouwwerk wat de middelen betreft een niet onaanzienlijke groei
te zien heeft gegeven. Beginnend op provinciaal niveau is het via het regionale niveau
ook tot de stedelijke sfeer doorgedrongsn. Het aantal organen voor opbouwwerk
heeft zich in overeenstemming daarmee sterk uitgebreid. Er is een omvangrijk
organisatorisch gebouw opgetrokken waarbinnen dit werk plaatsvindt. Omdat de
middelentoewijzing in hoofdzaak door de overheid is gebeurd - met alle specifieke
verplichtingen die daaruit voor de overheid voortvloeien - kenmerkt het
organisationele en personele aanbod van opbouwwerk zich door een grote stabiliteit.
In die zin is het opbouwwerk vrij sterk geïnstitutionaliseerd; de
institutionaliseringsgraad is in ieder geval in de loop der tijd aanzienlijk toegenomen.
En gezien de toezeggingen, die in de subsidieregelingen liggen opgeslagen, lijkt de
verwachting gewettigd dat de institutionaliseringsgraad verder zal toenemen.
Daarnaast moet nog gewezen worden op het feit dat het aanbod van middelen nog
is toegenomen, omdat het ministerie recentelijk het buurtwerk als opbouwwerk heeft
‘ontdekt’ en derhalve aan het arsenaal van middelen heeft toegevoegd.
Een opvallend verschijnsel is echter dat de institutionalisering zoals die in de
middelen tot uitdrukking komt, een belangrijke onevenwichtigheid vertoont. Deze
ligt in het lage professionele gehalte van de werkers die opbouwwerkprocessen
begeleiden of entameren. Een specifieke scholing voor dit werk missen de meesten.
Het aanbod van ‘echt’ opbouwwerk is dus bijzonder mager. De organisationele
proliferatie is niet gevolgd door een professionele verdieping. Wat daarvan de
oorzaken zijn, zal ik in het volgende deel (III) bespreken.
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5 Slotbeschouwing: opnieuw institutionalisering
5.1 Inleiding
Aan het slot van paragraaf II.1.3 stelde ik mij de vraag in hoeverre een presentatie
van het beleidsproces in termen van institutionalisering de krachten die voor de
beleidsontwikkeling van wezenlijk belang zijn duidelijker bloot zou leggen dan met
een ander interpretatiekader het geval zou zijn. Met de eerder genoemde beperkingen
die aan elk interpretatiekader kleven en met de wetenschap dat we nu pas halverwege
de analyse zijn - een beoordeling van de ‘eigenlijke’ inhoud van het
opbouwwerkbeleid is nog nauwelijks begonnen - is het toch zinvol deze vraag al te
stellen.
De belangrijkste reden hiervoor is wel dat de analyse nu reeds - op de dimensies
die ik heb onderscheiden - een zekere afronding heeft gekregen. Er is een beeld
ontstaan van de ontwikkeling en stand van het institutionaliseringsproces. Dat beeld
is verkregen door op een vrij ‘statistische’, descriptieve wijze met behulp van de
onderscheiden dimensies (criteria) het institutionaliseringsproces vast te leggen.
Maar daaruit is wel duidelijk geworden hoe dit proces voor een belangrijk deel is
‘gemaakt’, gestuurd.
In dit verband herinner ik nog even aan de twee richtingen (tradities) die ik in het
denken over institutionalisering binnen de sociologie heb onderscheiden. De ene
richting - de klassiek-sociologische/cultureel-anthropologische - legt de nadruk op
het fundamentele karakter van institutionalisering, welke zich dan ook op min of
meer natuurlijke wijze voltrekt rond een aantal centrale functies in het samenleven
(‘basic needs’ - economie, orde, huwelijk e.d.). Naast deze ‘fundamentalistische’
optiek is meer recent
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aandacht besteed aan het verschijnsel van institutionalisering van ‘nieuwe’ activiteiten,
activiteiten die op zijn minst niet direct zijn afgeleid van fundamentele
behoeften/vereisten van een sociaal systeem.
In deze moderne richting is alle ruimte gegeven aan het voluntaristische element
in het sociale handelen. Mensen, groeperingen en instellingen proberen in die visie
bewust veranderingen en structuur aan te brengen in hun sociale omgeving. Hiervan
is het beleid bijna een schoolvoorbeeld, omdat het zich - naar intentie - uitdrukkelijk
als bewuste sociale actie presenteert en als zodanig wil wordert opgevat. Ik heb
getracht - lijnen en aanduidingen van auteurs als Galtung, Zollschan, Perrucci, Etzioni,
Van Doorn en Lammers doortrekkend - het opbouwwerkbeleid in de geest van deze
richting te analyseren. Deze nieuwe benadering van het
institutionaliseringsverschijnsel - institutionalisering als bewuste sociale actie - biedt
m.i. sociologische perspectieven voor een analyse van gestuurde sociale processen,
op zijn minst naast die in termen van het bekende doel-middelen-schema. Het begrip
institutionalisering wordt daarmee tevens uit de wat erg theoretische sfeer gehaald,
waar het figureert ter aanduiding van verduurzamingsprocessen in de hele samenleving
of op micro-sociaal niveau. In deze studie wordt geprobeerd het begrip te testen op
zijn bruikbaarheid voor de verklaring van sociale processen in een concreet
maatschappelijk veld. Het in dit deel opgetrokken beeld van de institutionalisering
van het opbouwwerk-beleid, zal daarom worden afgesloten met een beknopte
beschouwing waarin dit beleid, samenvattend, wordt gepresenteerd als voorbeeld
van deze benadering van institutionaliseringsprocessen.

5.2 Institutionalisering als bewuste sociale actie
Welke omschrijving of definitie van institutionalisering men er ook op naslaat, in
alle gevallen gaat het bij institutionalisering om het ontstaan van sociale
handelingspatronen, die hun rechtvaardiging of zingeving overigens aan heel
verschillende factoren kunnen ontlenen. Twee processen staan bij institutionalisering,
naar mijn opvatting, centraal, nl.:
1 - het proces van structurering (systematisering, organisering);
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institutionaliseren betekent dat er een zekere structuur of orde ontstaat;
activiteiten worden op deze wijze op elkaar afgestemd, worden tot op zekere
hoogte voorspelbaar; structurering verwijst naar het aanbrengen van een zekere
ordening in de sociale ruimte;
2 - het proces van stabilisering (continuering, verduurzaming); hiermee wordt
aangegeven dat elke ontstane structuur, elk patroon van activiteiten,
voorzieningen heeft ‘ingebouwd’ die ervoor zorgen dat het patroon in stand
blijft en wordt bewaakt; stabilisering verwijst naar de (sociale) tijdsdimensie
van het institutionaliseringsproces.
Als verbindende schakel tussen deze twee processen, ja als noodzakelijke voorwaarde
voor het optreden ervan, fungeren omstandigheden/waarden/houdingen/doelstellingen
etc. die de bron vormen waaruit de dynamiek van het institutionaliseringsproces
wordt gevoed. Veranderingen daarin kunnen belangrijke consequenties hebben: van
verhoging van de institutionalisering (uitbreiding, precisering van het sociale patroon)
tot processen van desinstitutionalisering, die het activiteitenpatroon doen verdwijnen.
Treden in elk institutionaliseringsproces structurering en stabilisering van sociale
handelingen op, bij beleid zou men kunnen zeggen dat het speciaal gericht is op
structuur en stabiliteit in het beleidsveld aan te brengen. Beleid is een vorm van
bewust structureren, vastleggen, standaardiseren, e.d. Beleidsinstanties streven ernaar
- zoals in feite elke grotere organisatie - het aantal onzekerheden op het beleidsterrein
(inclusief de beleidsinstantie) te minimaliseren307. De institutionalisering van bepaalde
activiteiten dient te worden bevorderd volgens de lijnen door het beleid getrokken;
er dient zo weinig mogelijk onbeheerst te verlopen. Wat schematisch uitgedrukt:
institutionalisering is opdracht van beleid. En in versterkte mate geldt dit voor
overheidsbeleid, dat zich naar verschillende zijden dient te legitimeren.
Toegepast op het opbouwwerk-beleid vinden we in de bovenstaande indeling de
dimensies terug die ik bij de analyse van de ontwikkeling van het beleid heb
onderscheiden. Structurering en

307

Hierover uitvoeriger de stimulerende studie van Niklas Luhmann, Theorie der
Verwaltungswissenschaft, 1966, vooral blz. 63 e.v.
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stabilisering herkennen we in de organisatie en vastlegging, vooral door het beleid,
van de maatschappelijke steun, en in het verlengde daarvan, de middelen. De
doelstellingen - met daaraan gekoppelde verwijzingen naar bepaalde maatschappelijke
situaties - vormen de noodzakelijke ‘overkoepeling’, met verschillende functies.
Hieronder zal het beleid, dat in het algemeen een toeneming van de
institutionaliseringsgraad van het opbouwwerk te zien heeft gegeven, geïnterpreteerd
worden in termen van de elementen (gezichtspunten) die kenmerkend zijn voor onze
benadering van institutionaliseringsverschijnselen.

Doelstellingen.
Elke bewuste sociale actie geeft, per definitie, aan waarom het nodig of nuttig is
bepaalde activiteiten te ontplooien. De noodzaak spreekt temeer waar het een
(betrekkelijk) nieuwe activiteit betreft. In het geval van het opbouwwerk was hiervan
tot op grote hoogte sprake. We zien hier in de loop der tijd een enigszins
samenhangend stelsel van opvattingen ontstaan, die het karakter aannemen van
doctrines (ideologieën)308. Er is een tweetal te onderscheiden, die beide zowel
verwijzen naar concrete maatschappelijke situaties (of - al of niet vermeende behoeften) als naar, daar verder vanaf staande, (pseudo-) theorieën. Aan de ene kant
het leerstuk van de aanpassing, waarmee het achterblijven van de sociale ontwikkeling
bij de technisch-economische ontwikkeling wordt aangeduid. Aan de andere kant is
er het leerstuk van de participatie, waarin de noodzaak van een grotere betrokkenheid
van de burgers bij hun sociale omgeving wordt uitgedrukt.
Bij het opbouwerk-beleid was een doctrine of ideologie objectief nodig, omdat
het zich als nieuwe activiteit moest legitimeren tegenover, vooral, de politieke
organen; in veel mindere mate gold dit de publieke opinie, zeker in het begin. Nu
hoeft niet elke beleidsactiviteit opgetuigd te worden met ideologieën (of iets dat
daarop lijkt) om zich te legitimeren. Dat het bij het opbouwwerk-beleid wel die
richting is uitgegaan, is gestimuleerd door een aantal factoren:

308

Ideologiën, opgevat in de betekenis die Van Doorn en Lammers (o.c., blz. 195-197) daaraan
geven.
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- Het opbouwwerk richt zich op doelstellingen (m.n. participatie) waarvan de
realisering moeilijk meetbaar is. Het zijn doelstellingen met een ingebouwde
onmeetbaarheid, omdat zich steeds weer andere interpretaties en wenselijkheden
kunnen aandienen. Wat b.v. voor de één voldoende participatie is, is voor de
ander slechts een begin. Er zit een enorme ‘rek’ in de doelstellingen. De ideologie
functioneert niet alleen als richtpunt voor het handelen, maar geeft het handelen
ook een plaats en daarmee enige zekerheid. Toch is de ideologie ook voor het
opbouwwerk te ruim gebleken, gezien het feit dat zij zich heeft verspreid over
andere terreinen van het beleid van CRM en in feite de rechtvaardiging is
geworden van bijna het gehele welzijnsbeleid. Er wordt in de verbale sfeer
gerefereerd aan algemene idealen van een democratische samenlevingsvorm,
die iedereen, zeker wanneer het tot weinig verplicht, graag bereid is te
onderschrijven.
- De onzekerheid waarmee de intrede van het opbouwwerk gepaard is gegaan en waardoor het eerst nog onderdak zocht bij het maatschappelijk werk - schept
het klimaat voor het ontwikkelen van rechtvaardigingssystemen.
- Het feit dat de beleidsontwikkeling en -initiatie voor een belangrijk deel in
handen was gelegd van - in niet minder onzekerheid werkende sociaal-wetenschappelijk geschoolde of beïnvloede top-ambtenaren, heeft de
ideologie-vorming versterkt. We hebben nl. te maken met een groep
voortrekkers, die aan hun beleid een ‘visie’ ten grondslag willen leggen. Het
opbouwerk-beleid is een fraai voorbeeld van een sterk door de ‘vierde macht’,
de ‘technocratie’ ontwikkeld beleid.
Naast de oorzaken, dienen we tegelijk te letten op de functies van de doctrine-vorming
voor het institutionaliseringsproces.
- In de eerste plaats verschaft de doctrine - ik noemde het al even - enige zekerheid
in een onzeker veld. Beleidsinstanties en werkers ‘in het veld’ kunnen er een,
zij het vrij vage, identiteit aan ontlenen. Men kan een zingeving aan het werk
verbinden en zich wapenen tegen aanvallen ‘van buiten’.
- In de tweede plaats legt de doctrine de basis voor een (verdere)
professionalisering van het werk. Wie relevante groeperingen weet te overtuigen
van de noodzaak van opbouwwerk, zal voor dit werk
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goed geschoolde vrijgestelden (professionals) willen inzetten. We hebban
overigens geconstateerd dat tot op heden nog nauwelijks gesproken kan worden
van een beroepsopleiding voor het opbouwwerk. Niet beroepen zijn ingezet
voor het opbouwwerk, maar organisaties.
- In de derde plaats heeft de doctrine-vorming op hoog, voornamelijk ambtelijk
niveau plaatsgevonden. Er is daardoor een grote afstand ontstaan tussen de
patroonvorming aan de top (ideologie) met nadruk op de ‘comprehensive’
benadering en het zeer verbrokkelde terrein van de feitelijke bemoeienis.
Pretentie en werkveld zijn uit elkaar gegroeid. Dat het beleid bij de bevolking,
die met zoveel woorden als begin- en eindpunt van het opbouwwerk-beleid
wordt genoemd, nauwelijks overkomt, bewijst de distantie. In het beleid is
voorrang gegeven aan uitbreiding van de middelen, die het gemakkelijkst
toepasbaar en beheersbaar zijn, nl. organisaties. Doctrine-vorming aan de top
vindt aldus haar neerslag in organisationele patroonvorming. Er is weinig aan
gedaan om de afstand tussen ideologie en feitelijke activiteiten te overbruggen.
Twee aanvullende indicaties zijn te noemen. In de eerste plaats is aan de
opleiding voor het opbouwwerk weinig aandacht besteed. Er heerst bij
functionarissen die als opbouwwerker werkzaam zijn een grote verwarring en
onzekerheid. Zij kunnen geen identiteit ontlenen aan een bepaald, enigszins
duidelijk omschreven probleemveld en/of een bepaalde discipline. Het hoeft
daarom niet te verwonderen dat de kritiek op het opbouwwerk in deze kring de
laatste jaren bijzonder fel is. In de tweede plaats heeft het beleid de confrontatie
met het feitelijke werkterrein vermeden, gegeven de omstandigheid dat het
onderzoek op dit terrein nauwelijks van de grond is gekomen. En dat terwijl
men bepaald wel over de middelen beschikt om regelmatig evaluatiestudies te
laten verrichten. Het is veelbetekenend dat hiervoor een particulier initiatief
van een Amerikaanse hoogleraar uit Berkeley (Ralph Kramer) nodig is. Zijn
studie is de beste publicatie over het Nederlandse opbouwwerk309.

309

Zie Ralph M. Kramer, Community development in Israel and The Netherlands, 1970; van
Nederlandse zijde verdient eervolle vermelding het, in het kader van Kramer's studie, verrichte
onderzoek van M. Traas, Verkenningen t.a.v. opbouwwerk in Nederland (dactoraalscriptie
voor de studie andragogiek te Utrecht o.l.v. het hoofd van die studierichting, Drs. E. Lopes
Cardozo), 1969; voorts de al genoemde beschouwing van Houttuyn Pieper (1966) en het
uitstekende artikel van Van den Berg, De wisselwerking tussen sociologie en sociale arbeid
in de Verenigde Staten, in: Mens en Maatschappij, 42ste jrg., sept./okt. 1967, m.n. blz. 411
e.v.
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Structurering.
Een ander kenmerk van institutionalisering is structurering. Er ontstaan voorzieningen
en regelingen die een zekere orde in het beleidsveld introduceren. Het resultaat is,
dat er een apparaat beschikbaar komt dat zich toelegt op de realisering van de
doelstellingen. De beschikbaarheid van een apparaat, zo men wil: de organisatie van
de inspanningen, levert een bijdrage aan het institutionaliseringsproces, omdat we
hier te maken krijgen met de zelfstandige invloed van min of meer vastgelegde
belangen en loyaliteiten van de organisaties en mensen die in het veld werkzaam
zijn. Men zou dit de sociale dimensie van het institutionaliseringsproces kunnen
noemen. Hier stuiten we op het veelbesproken dialectische moment in de
institutionalisering, dat nog pregnanter tot uitdrukking komt bij institutionalisering
als bewuste sociale actie. Het beleid objectiveert zich a.h.w. in bepaalde instellingen,
die tot op zekere hoogte als zelfstandige eenheden in het beleidsveld kunnen gaan
optreden. Aan de ene kant zullen zij proberen de verworven posities te bewaken, aan
de andere kant kunnen zij mede de doelstellingen van het beleid gaan beïnvloeden,
c.q. eigen doelstellingen introduceren. Daarmee wordt tezelfder tijd de speelruimte
(‘discretion’) van het beleid door deze middelen van het beleid ingeperkt. De
instellingen kunnen niet ‘zonder meer’ dienstbaar gemaakt worden aan de
doelstellingen; zij verliezen gedeeltelijk hun instrumentele karakter, omdat zij eigen
doelstellingen (kunnen) inbrengen.
Bij het opbouwwerk zien we deze verschijnselen dan ook optreden. Het ruime
mandaat dat de doelstellingen van het opbouwwerk aan instellingen en mensen
meegeeft, versterkt de tendens naar het zoeken van eigen wegen. We zien - om maar
een enkel voorbeeld te noemen - b.v. dat opbouwwerkers, met verwijzing naar de
democratiseringsdoelstelling van het opbouwwerk, op eigen kracht of met
vertegenwoordigers van de bevolking activiteiten gaan ont-
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plooien tegen bepaalde gemeentebesturen of het ministerie. Opbouwwerkers worden
dan als ‘lastig’ gedefinieerd door het beleid, omdat zij een ‘vulling’ aan de
doelstellingen gaan geven, die daarin wel ligt opgesloten, maar die door het beleid
niet is bedoeld. Dit is b.v. herhaaldelijk voorgekomen in zgn. saneringsbuurten. Ook
kunnen instellingen, zonder misschien nu direct het beleid ‘voor de voeten te lopen’,
eigen doelstellingen of interpretaties aan hun werk geven. Dat kan b.v. zijn het ondanks de veelgeprezen en gepostuleerde onafhankelijkheid van de
opbouwwerkinstellingen - bijna volledig in de pas lopen met de doelstellingen van
het gemeentelijk sociaal beleid (Rotterdam) of het aanpakken van problemen die
grotendeels door de opbouwinstelling zelf zijn uitgezocht (Amsterdam). Ik kom
hierop in deel III uitvoeriger terug.
Krjken we naar het structureringsaspect van de institutionalisering, dan valt het
niet moeilijk vast te stellen dat de institutionalisering is toegenomen. Een aantal
bewijzen, al eerder ter sprake gebracht, hiervoor zijn:
- in de loop der tijd is het aantal opbouwwerk-organisaties sterk gegroeid;
- in het voetspoor daarvan is het aantal personeelsleden toegenomen;
- de organisaties zijn bijna alle omgezet van verenigingen in stichtingen (of meteen
al opgezet als stichtingen), wat de stabiliteit van de werkzaamheden heeft
bevorderd; zeker van beleidsstandpunt bekeken, geven stichtingen een vastere
structuur aan het beleidsveld dan b.v. verenigingen;
- de arbeidsvoorwaarden van het personeel zijn ‘verambtelijkt’, wat het werk een
vastere basis heeft gegeven;
- ontstaan (en vervolmaking) van een op vier territoriale niveaus (provincie, regio,
stad, wijk) geënte radenstructuur;
- last but not least, hebben beroepskrachten in de loop der tijd steeds meer de
plaats ingenomen van vrijwilligers; de professionals vormen het vaste kader
waarbinnen het opbouwwerk, met inschakeling van vrijwilligers, plaatsvindt.
Al deze factoren hebben ertoe bijgedragen de onzekerheid van de beleidsactiviteit
opbouwwerk te verminderen. Omvang en ordening van het apparaat hebben het
opbouwwerk een structureel vrij
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sterke positie gegeven in het totaal van welszijnsactiviteiten. Wel levert het bestaan
van een omvangrijk apparaat (een potentieel aan maatschappelijke energie) problemen
op voor het beleid, omdat de besturing van dit apparaat wordt ingeperkt door de
(eventuele) zelfstandige doelstellingsbepaling van de instellingen. Voor het beleid
ligt hier, naast de onzekerheid die de in dit opzicht weinig gestructureerde bevolking
oplevert, nog een bron van onzekerheid.

Stabiliteit.
De mate van institutionalisering drukt zich ook uit in - overigens met het voorgaande
direct samenhangende - voorzieningen die er in de eerste plaats op gericht zijn de
continuïteit (stabiliteit) te bewaken en te versterken. Daarvoor zijn verschillende
indicaties. De belangrijkste hiervan zijn:
(a) Het ontstaan van een apart ministerie voor maatschappelijke zorg en
ontwikkeling. De samenvoeging van onderdelen van verschillende departementen
tot één departement heeft de mogelijkheid tot het ontwikkelen van een eigen
beleidsterrein doen ontstaan, die met beide handen is aangegrepen. Alleen het bestaan
al heeft in het begin de verantwoordelijke politieke organen genoodzaakt het nodige
geld in die richting te besteden, om het bestaan van een apart ministerie - door velen
als volstrekt onnodig ervaren - te rechtvaardigen.
Voor de institutionalisering is vooral van belang dat met het bestaan van een apart
ministerie een zelfstandig (autonoom) opererend beleidsorgaan is gegeven, dat een
eerste belangrijke garantie vormt voor de continuïteit van het werk, inclusief het
opbouwwerk, dat van Sociale Zaken was overgenomen. Bovendien werkt de
ambtelijke top in dit ‘sociale’ departement in een politiek onzekere en vage situatie,
die - gegeven de aanwezige geldmiddelen, de geringe deskundigheid en het bijna
geheel ontbreken van tegenspel - de mogelijkheid biedt bepaalde ‘sociale’
beleidsdoelstellingen te initiëren. De top beschikt over nogal wat speelruimte en kan
daardoor als ‘technocratische’, niet-politieke elite bepaalde beleidsobjecten aandragen,
c.q. ‘doordouwen’. Rekening houdend met de politiek-maatschappelijke verhoudingen,
is de ambtelijke top er in de gehele beleidsperiode in geslaagd het initiatief tot
beleidsinitiatie en -uitbreiding te behouden. Aard en structuur van de
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welzijnsvoorzieningen zijn in hoge mate bepaald door deze ‘vierde macht’. Het heeft
tot november 1971 geduurd, alvorens het beleid van CRM expliciet als politieke
categorie in de publieke discussie is gebracht310.
(b) De overgang van een ad hoc steun aan individuele projecten naar een continue
steun aan bepaalde, omschreven activiteiten. We hebben gezien dat de aanvankelijk
projectsgewijze aanpak (ontwikkelingsgebieden) en de jaarlijks vast te stellen
bijdragen aan instellingen plaatsmaken voor subsidieregelingen, die in de loop der
tijd naar werkingsgebied toenemen en naar inhoud steeds meer een pseudo-wettelijk
karakter aannemen. De regelingen worden verder meer op elkaar afgestemd
(harmonisatie), naar werkgebied bij elkaar gebracht (b.v. één subsidieregeling
samenlevingsopbouw, idem jeugd- en jongerenwerk) en naar arbeidsvoorwaarden
voor het personeel meer en meer gelijkgeschakeld met ambtelijke voorschriften. De
subsidie krijgt het karakter van een recht, dat bijna louter formeel elk jaar moet
worden verworven. Voorlopig eindstadium hierin is het Memorandum, waarin een
omvattende wettelijke regeling op het terrein van maatschappelijk en cultureel welzijn
wordt voorgesteld.
Met de groei van de subsidieregelingen is aldus een groot deel van de onzekerheid
op het beleidsterrein weggenomen. Er is een stevige basis voor continuïteit gelegd.
De organisaties die in de termen van de subsidieregelingen vallen, weten tot op grote
hoogte hun bestaan verzekerd, ook al omdat er nauwelijks evaluatie plaatsvindt van
hun werkzaamheden. De relatie tussen het beleid en de organisaties die gesubsidieerd
worden (de ‘omgeving’ van het beleid) is in sterke mate onderhevig aan de
‘voorbewerking’ van het beleid. Het beleid heeft b.v. de subsidie-aanvrage
gestandaardiseerd, evenals de verslaggeving van verrichte werkzaamheden, die
slechts op administratieve wijze wordt gecontroleerd.

310

Ik herinner aan de bezuinigingen welke het kabinet-Biesheuvel in de CRM-begroting heeft
aangebracht en het protest daartegen van o.m. welzijnswerkers, die zich voor de behandeling
van de begroting hadden verenigd in het Anti-CRM-Bezuinigingsfront. Tijdschriften en
kranten hebben er de eerste twee weken van november (1971) vol van gestaan; zie b.v. het
blad Jeugdwerk Nu, 3de jrg., nr. 20, 15 november 1971.
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Toch blijft er - zolang nog geen formele wetgeving op dit terrein is gerealiseerd een mate van onzekerheid bestaan, die de continuïteit enigermate kan bedreigen. De
bezuinigingen van de regering Biesheuvel (1971) hebben hiervan een aantal
voorbeelden gegeven. Ondanks de permanente aandrang uit de Kamer om tot
wettelijke (deel)voorzieningen te komen, heeft het beleid de wettelijke regeling
voortdurend uitgesteld, weliswaar met de plichtmatige toevoeging dat ‘er aan gewerkt
werd’. Hieruit blijkt, weer op een andere wijze, heel duidelijk dat het beleid, en dan
weer in het bijzonder de met veel discretie toegeruste ambtelijke top, aan de expansie
van het beleidsterrein prioriteit heeft gegeven. De minutieuze vastlegging van rechten
en plichten in een wettelijke regeling zou een voortijdige inperking en controle (door
het parlement) betekenen van een terrein, waarvan de expansiemogelijkheden door
het beleid nog onvoldoende waren onderzocht en beproefd311. De beleidsdynamiek
won het - het Memorandum (1970!) is maar een eerste aanzet - van de wettelijke
vastlegging. De pseudowettelijke subsidieregelingen werkten immers goed; met
daarnaast de voor de beleidsvoering plezierige omstandigheid dat subsidieregelingen
geheel in haar machtsbereik liggen. Het parlement staat erbuiten. Dat het parlement
zelf geen initiatieven tot wettelijke regeling heeft ontplooid, geeft aan dat het het
beleid nooit

311

De minister merkt in 1968 - als antwoord op de welhaast rituele kritiek uit de Kamer op dit
punt - op dat het maar goed is dat de welzijnsvoorzieningen niet eerder in een wettelijke
regeling zijn vastgelegd. Het veld heeft zo'n ontwikkeling mee gemaakt dat vroegtijdige
vastlegging eerder belemmerend dan stimulerend op die ontwikkeling zou hebben ingespeeld
(1968: H, I, 459). Deze argumentatie doet wat merkwaardig aan, omdat niet te verwachten
valt dat die ontwikkelingen zullen ophouden wanneer het werk eenmaal wettelijk is geregeld.
De veranderingen die zich de laatste jaren voltrekken binnen het welzijnswerk pleiten - als
men de ministeriële redenering aanhoudt - eerder voor niet-wettelijke regeling dan ertegen
(Memorandum!). Maar nog afgezien daarvan, is het staatsrechtelijk een vreemde figuur om
- met verwijzing naar de dynamiek - maar af te zien van wettelijke regeling. Het grootste
deel van alle wetgevende arbeid zou in die visie dan zinloos worden (zie ook: Bram Peper,
De honorering van maatschappelijk initiatief, in: DUX, jrg. 37, november 1970, m.n. blz.
541-543.
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als erg belangrijk heef gedefinieerd, waardoor het mandaat van de beleidsinstanties
alleen maar aan zwaarte kon winnen.

5.3 Conclusie
Een opvatting over het institutionaliseringsverschijnsel, zoals hier is verdedigd, biedt
naar mijn inzicht goede mogelijkheden om processen in het spanningsveld tussen
sociale stabiliteit en sociale dynamiek te analyseren. Vooral bewuste sociale actie hoewel het zich daartoe niet behoeft te beperken - leent zich, omdat zij gericht is én
op vastlegging én op verandering (vormgeving aan nieuwe activiteiten), in het
bijzonder voor de hier bepleite benadering. De voordelen hiervan zijn in het kort:
- er wordt expliciet ruimte gegeven aan de dynamiek van het
institutionaliseringsproces, omdat de aandacht gericht is op de determinanten
van de dynamiek (doelstellingen, maatschappelijke steun);
- door hel zoeken naar en vastleggen van de determinanten wordt het proces
onderzoekbaar; daarmee wordt het begrip institutionalisering uit de min of meer
‘fundamentalistische’ en ‘theoretische’ sfeer gehaald en onderzocht op zijn
bruikbaarheid voor het onderzoek van concrete maatschappelijke processen;
deze studie wil een bijdrage in die richting zijn;
- anders dan bij een analyse van beleid die in hoofdzaak uitgaat van het voor de
hand liggende doel-middelen-schema, dwingt een onderzoek in termen van
institutionalisering ons tot het zoeken naar alle factoren die voor de ontwikkeling
van beleid van belang zijn; zeker bij beleidsonderzoek loopt men bij hantering
van het doel-middelen-schema het gevaar processen, instellingen en factoren
die in het formele beleidsschema niet zijn opgenomen, uit het oog te verliezen;
bij gebruik van het begrip institutionalisering krijgt het beleidsveld op voorhand
een ruimere definiëring mee; het veld, de maatschappelijke omgeving waarin
het beleid moet werken wordt vanaf het begin expliciet in de analyse betrokken
en gewogen op haar betekenis voor de realisering van beleidsdoelstellingen.
Betrokken op de ontwikkelingen in het opbouwwerk, kan concluderend worden
gesteld dat er - als we de hele periode overzien -
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sprake is van toenemende institutionalisering. Dit proces is niet gelijkmatig verlopen.
Aanvankelijk (1953-1960) liep het heel traag. Sinds 1961 heeft een versnelling
plaatsgevonden. Daarnaast wordt het proces gekenmerkt door grote
onevenwichtigheden. Gemeten aan de doelstellingen is er weinig voortgang gemaakt.
Nog steeds weten weinigen wat opbouwwerk is, wat het wil e.d.; er heerst, niet in
het minst bij professionals, een bijna babylonische spraakverwarring. De terminologie
heeft in de loop der tijd voortdurend aan wijzigingen blootgestaan: van een vorm
van maatschappelijk werk, via maatschappelijk opbouwwerk, opbouwwerk,
maatschappelijke opbouw tot samenlevingsopbouw. Het opbouwwerk heeft als
aanduiding van een conglomeraat van activiteiten en doelstellingen meer bekendheid
gekregen bij organisaties die meenden (of: menen) voor subsidie op die titel in
aanmerking te komen dan bij de categorie waarvoor het in de eerste plaats relevant
wil zijn: de bevolking. Dit past in de hoofdzakelijk bureaucratische stimulering die
het opbouwwerk heeft gekregen. Bij de ‘grass roots’ is wel een heel magere
voedingsbodem te constateren. De maatschappelijke steun is - als we even afzien
van het ministerie - voornamelijk gekomen van het merendeel der politieke partijen
die het werk, zonder het werkelijk serieus te nemen, wel goed werk vinden. Daarnaast
van de organisaties voor opbouwwerk, die op grond van eigen belang, resultaten en
idealistische overwegingen op voortzetting van het werk aandringen. De verruiming
van de doelstellingen die we hebben geconstateerd, met daarin een steeds prominentere
plaats voor de ‘oude’ doelstellingen: participatie, e.d., heeft:
- aantal en omvang van de relevante sociale systemen zo vergroot, dat de conclusie
gerechtvaardigd is om op dit punt van een stagnatie in de institutionalisering
van het opbouwwerk te spreken;
- de toch al vage identiteit van het opbouwwerk nog verder vergruisd;
opbouwwerkdoelstellingen zijn voor een belangrijk deel opgegaan in de
doelstellingen van een welzijnsbeleid.
Toch heeft de overheidssteun ervoor zorg gedragen dat - gemeten aan de middelen
- het opbouwwerk een stevige organisatorische basis heeft. Deze sector heeft daardoor
een zekere institutionele ‘hardheid’ gekregen; eventueel noodzakelijke veranderingen
zullen zich daarom niet zo gemakkelijk doorzetten312. Het feit echter dat

312

Hierop wijst ook - in theoretische zin - Niklas Luhmann, die opmerkt dat zij die veranderingen
- d.w.z. afwijkingen van het bestaande - voorstellen ‘die Last der Initiative’ met zich
meetorsen. Zie zijn: Funktionen und Folgen formaler Organisation, 1964, m.n. blz. 58, 68;
een aanwijzing voor de op het ministerie verwachte uitbreiding is de raming van
opbouwwerkers, nodig in 1975, die ligt op 500 (mediaal); zie: Raming van de behoeften aan
gediplomeerden van de Sociale Academies in 1975, uitgave van CRM, 1969, blz. 28.
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doelstellingen en vorm van het opbouwwerk nog onvoldoende zijn aangeslagen,
maakt aan de andere kant veranderingen wel waarschijnlijk. In de inhoudelijke
evaluatie in het volgende deel (III) worden o.m. de resultaten en mogelijkheden van
het opbouwwerk verder onderzocht.
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III De realisering van een beleid
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1 Inleiding
Het evalueren van het beleid is natuurlijk een essentiële functie van het
departement
(Dr. M.A.M. Klompé, 1969: H, II, 2297)
In het vorige deel hebben we gezien hoe het opbouwwerk een bepaalde plaats in de
samenleving heeft gekregen en welke krachten daarbij een rol hebben gespeeld. De
mate van institutionalisering van deze activiteiten is bij benadering vastgesteld. De
vraag naar de relatie tussen de inhoud van het opbouwwerk en de mate van
institutionalisering verdient aparte aandacht. Waarom is het opbouwwerk b.v. niet
belangrijker of onbelangrijker dan het nu is, hoe ‘werkt’ het eigenlijk, waarom is het
in het ene sociale verband beter ‘aangeslagen’ dan in het andere e.d. Belangrijke
elementen voor de beantwoording van deze vragen zijn natuurlijk al in het vorige
deel aangedragen. De scheiding tussen beide delen heeft uiteraard iets kunstmatigs.
Toch ligt een belangrijke complementaire verklaringsgrond voor de mate van
institutionalisering van een beleid in het onderzoek naar de inhoud van de
beleidsdoelstellingen, naar de inhoud en autonomie van de middelen en naar de
inhoud van de sociale kaders waarin die doelstellingen hun realisering trachten te
vinden.
Vragen naar de mate van realisering van een beleid impliceert beoordeling
(evaluatie) ervan. Een dergelijke evaluatie is op verschillende wijzen aan te vatten.
Men kan b.v. vooral letten op de effecten van een bepaald beleid, zonder dat men
zich erg verdiept in het waarom van juist dié effecten. De persoonlijke voorkeur van
de onderzoeker, zijn kwaliteiten en de beschikbare tijd leiden er dikwijls toe dat
bepaalde onderdelen van het beleid in de evaluatie meer uitwerking krijgen dan
andere. Soms is ook op bepaalde terreinen van het beleidsgebeuren meer materiaal
beschikbaar dan op
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andere. Men kan de evaluatie ook afzetten tegen een door de onderzoeker
geconstrueerd schema, dat hij heeft opgesteld op basis van de elementen en
uitgangspunten van waaruit het beleid opereert.
Een goed uitgangspunt is het schema dat Kruijer heeft ontworpen1. Hij heeft het
evaluatie-onderzoek in vijf onderdelen uiteengelegd.
(1) Het beoordelen van de perceptie van de situatie. Men zou dit - in ons geval ook kunnen omschrijven als: de definiëring door het beleid van de
maatschappelijke situatie. Op grond daarvan wordt nl. actie wenselijk geacht.
In de definiëring van de maatschappelijke situatie ligt een mogelijkheid voor
de onderzoeker om na te gaan in hoeverre die definiëring juist is. Zijn er b.v.
niet belangrijke kenmerken van die situatie over het hoofd gezien. Eenvoudig
gesteld is het natuurlijk zo dat wanneer de definitie van de maatschappelijke
situatie onjuist of onvolledig is, de aangewende middelen niet of slechts
gedeeltelijk effect zullen sorteren; aangenomen dat er tijdens het beleidsproces
- op grond van teleurstellende ervaringen - geen correcties worden aangebracht.
Van belang is tevens na te gaan - en dat ligt in het verlengde van het voorgaande
- welk rechtvaardigingssysteem (en/of theorie) wordt gehanteerd om het beleid
te legitimeren. Soms ligt dit erg eenvoudig, nl. in die gevallen waarin iedereen
ervan overtuigd is dat bepaalde recht-toe-recht-aan materiële voorzieningen
hoogst noodzakelijk zijn. In andere gevallen, wanneer de beleidsdoelstellingen
moeilijk meetbaar zijn, is een verwijzing naar ‘hogere’ waarden noodzakelijk
en/of dient een soort theorie over de toestand van de samenleving ontworpen
te worden.
(2) Het beoordelen van de doeleinden. In dit geval dient men zich o.m. af te vragen
in hoeverre de doeleinden- gegeven een beoordeling van de sociale structuur
waarin zij gerealiseerd moeten worden - wel enige aansluiting hebben bij de
waarden van het sociale systeem. Zijn er eigenlijk wel mogelijkheden ze te
verwerkelijken? Verder dient men zich af te vragen op welk niveau in het sociale
systeem de doeleinden betrekking hebben. Zijn ze abstract of concreet, zijn ze,
indien abstract, te concretiseren in acties, die op aan-

1

G.J. Kruijer, Organiseren en evalueren, 1969, blz. 200-254.
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vaardbare wijze in verband gebracht kunnen worden met het abstracte niveau?
Of heeft er inmiddels een ‘displacement of goals’ plaatsgevonden?
(3) Het onderzoek der middelen. Hier is o.m. de vraag welke middelen gekozen
werden, welke beschikbaar waren en de hoeveelheid middelen. De realisering
van beleidsdoelstellingen kan illusoir worden door het gebruik van de verkeerde
middelen, het niet aanwezig zijn van de juiste middelen of door een gebrek aan
middelen. Ook spelen de middelen een rol in zoverre zij door hun bestaan een
doel op zichzelf worden zonder duidelijke relatie met de doelstellingen. De
bekende verspringing van doel op middel door het ‘eigen gewicht’ dat middelen
gaan krijgen. De middelen kunnen dan zelf doeleinden gaan ontwerpen.
(4) Het beoordelen van de uitvoering van het programma. Hier gaat het om een
evaluatie van de wijze waarop de middelen worden gehanteerd. Worden b.v.
de gelden juist aangewend?, wordt het geld wel op de juiste plaats ingezet?, is
de vorm van voorlichting wel adequaat?, is het soort organisaties dat met de
taken wordt belast wel geschikt? e.d.
(5) Het onderzoek naar de gevolgen. Hiermee raken we een moeilijk probleem,
omdat in sociale actie-programma's zelden exact kan worden aangegeven, wat
het effect ervan is. Toch wordt dit argument naar mijn opvatting teveel als
excuus gebruikt om niet tot een uitspraak over het beleid te hoeven komen. In
een onderzoek naar de vier hierboven genoemde elementen van het beleidsproces
worden nl. de bouwstenen aangedragen voor een verantwoorde beoordeling van
de gevolgen ervan. Met elkaar geven zij het raamwerk waarbinnen het
beleidsproces zich moet voltrekken. Zelfs kan een beoordeling van één van de
factoren al voldoende zijn om tot een verantwoorde schatting van de gevolgen
te komen. Wie b.v. meent dat Nederland een land is, waar het gemakkelijk is
de (klein)handel in drugs te bestrijden, heeft een verkeerde perceptie van de
situatie. Wie b.v. de auto van de Nederlandse wegen wil bannen, introduceert
daarmee - op korte termijn althans - een doelstelling die niet te realiseren valt.
Wie b.v. de armoede in de Derde Wereld wil oplossen door het houden van
inzamelingen, hanteert een machteloos middel. Wie b.v. denkt dat financiering
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van ruilverkavelingen het probleem van de kleine boerenbedrijven oplost, zet
de middelen op de verkeerde plaats in.
Uit deze wat extreme voorbeelden moge nochtans blijken dat de beoordeling van de
perceptie, de doeleinden, de middelen en het gebruik van die middelen de benadering
is, die het mogelijk maakt de uiteindelijke resultaten van een beleid zo goed mogelijk
te bepalen. Sterker: studie van deze onderdelen van een beleidsproces geeft ons de
werktuigen in handen die het mogeijk maken het verloop van het beleidsproces tot
op grote hoogte te voorspellen. Verder worden wij uitgenodigd niet alleen binnen
het beleidskader, maar ook op grond van eigen preferenties, het beleid te beoordelen.
Over het laatste wil ik opmerken dat naar mijn opvatting het welzijnsbeleid gericht
dient te zijn op een zo gedecentraliseerd mogelijke vormgeving, waarin
maatschappelijk initiatief van de burgers optimale kansen voor honorering krijgt.
Met onderstreping van de wenselijkheid de betrekkelijke autonomie van de categorie
welzijn te relativeren door te streven naar een permanente uitwisseling van informatie
en inzichten met andere, voor het welzijn veel wezenlijker, sectoren van de
maatschappij. Ik zal trachten dit proces in zijn eigen dynamiek en (in)consistenties
te schetsen. Het gaat mij in de eerste plaats om een beoordeling, niet om een
veroordeling, hoewel menige beoordeling elementen van veroordeling in zich draagt
of als zodanig wordt opgevat. Hierover merkt Kruijer - met een voorbeeld ontleend
aan de ‘community development’ - op, dat velen gevoelsbezwaren hebben ‘tegen
het evalueren van zaken waarin men van ganser harte gelooft of wenst te geloven’.
De onzekerheid die de evaluatie voor de betrokkenen met zich meebrengt, roept
sterke weerstanden op tegen een dergelijk onderzoek, vooral bij diegenen, ‘die zichzelf
als “mensen van de practijk” beschouwen’2. Dat valt niet te vermijden en is ook nuttig
omdat beleidsevaluatie per definitie de functies heeft:
- correcties aan te brengen op de onderdelen van het beleidsgebeuren opdat de
doelstellingen beter worden gerealiseerd.
- een meer fundamentele kritiek op doelstellingen en uitwerking

2

Kruijer, o.c., blz. 203-204.
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van het beleid te leveren.
Beleidsevaluatie is - als we letten op de onderdelen die Kruijer hierbij terecht heeft
onderscheiden - een omvangrijke taak. Vooral als het gaat, zoals in dit geval, om een
vrij ruim gebied, dat over een periode van ongeveer 20 jaar tot een zekere
ontwikkeling is gekomen. Dat dwingt het moeilijke midden te houden tussen de al
te grove schets en de al te grote detaillering. De indeling van Kruijer kan daarbij
nuttige diensten bewijzen, omdat zij de belangrijkste dimensies van het beleidsproces
onder de aandacht brengt. Die dimensies zullen - overigens niet alle even uitgebreid
- ook in deze evaluatie zijn terug te vinden, zonder dat de analyse precies de indeling
van Kruijer aanhoudt. In het feitelijke beleidsproces lopen de verschillende onderdelen
door elkaar heen, iets waar Kruijer ook op wijst. Dat neemt niet weg dat er toch een
indeling moet worden gemaakt, met alle arbitraire kanten en onvermijdelijke
overlappingen daaraan verbonden.
Kort weergegeven valt mijn analyse in de volgende onderdelen uiteen:
1 - in de eerste plaats besteed ik enige aandacht aan de theorie van het
opbouwwerk, mede geplaatst tegen de achtergrond van de sociaal-politieke
context waarin deze tot ontwikkeling is gekomen, ook internationaal gezien;
wat zijn inhoudelijk de uitgangspunten van het opbouwwerk, wat wil het en op
welke manier? Hierop volgt een eerste beoordeling;
2 - vervolgens toets ik, meer toegespitst, het concrete beleid aan zijn definiëring
van de maatschappelijke situatie, zijn theoretische veronderstellingen, zijn
doeleinden en middelen (zowel omvang als soort); aangevuld met een
beoordeling van deze elementen van het beleid op basis van
sociaal-wetenschappelijke inzichten, die niet of nauwelijks een rol speelden bij
de beleidsvoering, doch die daarvoor van groot belang zijn; de beleidsonderdelen
worden verdeeld over de, eerder onderscheiden, twee leerstukken nl. die van
de participatie en de aanpassing, welke het beleid hebben geïnspireerd;
3 - tenslotte zal ik, nog verder toegespitst, nagaan in welke maatschappelijke
kaders het beleid zich wilde realiseren en in hoeverre het opbouwwerk, gegeven
de (mogelijke) functies van die kaders, een eigen bijdrage kan leveren; m.a.w.:
verzorgt het opbouwwerk
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een herkenbare maatschappelijke functie, en is het opbouwwerk voldoende in
staat, ook in de toekomst, functionele autonomie te verwerven?
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2 De theorie van het opbouwwerk
2.1 Inleiding
Bij de beschrijving van de beleidsdoelstellingen in het vorige deel is al vrij uitvoerig
ingegaan op achtergronden en doelstellingen van het opbouwwerk. In deze paragraaf
wordt meer expliciet ingegaan op de relatie tussen inhoud/theorie van het opbouwwerk
en de maatschappelijke omstandigheden. Dit lijkt mij nodig omdat de
beleidsdoelstellingen mede hun oorsprong vinden in een meer algemene beweging,
die zich zowel internationaal als nationaal heeft gemanifesteerd. Beleidsdoelstellingen
zijn ingebed in een algemene maatschappelijke problematiek, hebben daar op zijn
minst verbindingen mee of vinden in het bestaan van die algemene problematiek een
legitimeringsgrond.
Meer algemeen gesteld kan men het opbouwwerk zien als een crisissymptoom in
een samenleving waarin onvrede heerst over de bestaande welzijnssituatie. Het
opbouwwerk is maar één van de vele symptomen. In actietermen vertaald is het
opbouwwerk daarnaast een poging om, met een zo groot mogelijke inschakeling van
de bevolking en meestal onder leiding van enigerlei overheid, geplande sociale
veranderingen te begeleiden, c.q. te introduceren. Het woord opbouwwerk - of
woorden van gelijke strekking als: samenlevingsopbouw, maatschappelijke opbouw,
‘community organization’, ‘community development’, ‘social work’, e.d. - verwijst
wisselend of tegelijk naar een proces in de samenleving, een methode, een programma,
een sociale beweging, een filosofie of een
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professie3. Ik heb er geen behoefte aan de zoveelste onderscheiding of pseudo-theorie
te introduceren; waar het om gaat is in essentie de relatie aan te geven tussen de
maatschappelijke activiteit opbouwwerk en het sociaal-politieke klimaat waarin zij
heeft kunnen ontstaan. Dat is belangrijker dan het weergeven van geloofsbelijdenissen
of een stoet van definities, die meestal variaties zijn op hetzelfde thema. Terecht
verzucht Peter Hodge dat de ‘literature on community development is extensive yet
frequently verbose and turgid, and rarely trenchant. Practitioners and exponents tend
to be zealots and purists, particularly with their own interpretation of community
development. (...) Their common fault is an inability to explain what they do and
what are their skills. Knowledge is acquired from them seemingly by osmosis, and
competence in practice by the laying-on-of-hands, as it were in apostolic succession,
rather than by a planned scheme of training’4. De verwarring is groot, maar wel
begrijpelijk tegen de achtergrond van de maatschappelijke opdracht die het
opbouwwerk hier en elders heeft meegekregen.

2.2 Sociaal klimaat, doelstellingen en methoden
Sociaal klimaat.
Al klinkt het wat zwaarwichtig, het opbouwwerk dankt zijn ontstaan in belangrijke
mate aan de perceptie in leidende kring (politici, bestuurders) van een zekere
crisistoestand in de maatschappij. Men kan daarbij - als we wat teruggaan in de
geschiedenis5 - wijzen op de problemen van de grote steden in de Verenigde Staten
in de twintiger jaren. De integratie van arme immigranten in de Amerikaanse
samenleving, die zich in de slums aan de periferie van de samenleving bevonden,
stuitte op steeds grotere

3

4
5

Ralph M. Kramer, Community development in Israel and the Netherlands, 1970, blz. 1; zie
ook de eerder geciteerd literatuur, zoals b.v. Boer (1968), Van Tienen/Zwanikken (1969) en
Ross/Lappin (1967).
Peter Hodge, The future of community development, in: William A. Robson en Bernard
Crick (eds.), The future of the social services, 1970, blz. 66, zie ook blz. 66-79.
Verder teruggaand komt men terecht bij schrijvers als De Tocqueville en Veblen; zie daarover
in het kort de opstellen in: H.P.M. Goddijn e.a., Geschiedenis van de sociologie, 1971, blz.
77-92, 178-188.
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moeilijkheden. Misdaad en armoede concentreerden zich in deze arme woonwijken.
De New Deal van Roosevelt kan gezien worden als een poging vooral de categorieën
van de bevolking die het hardst door de crisis werden getroffen, weer zinvol in de
Amerikaanse ‘community’ met haar idealen van gelijke kansen, vrijheid en
gerechtigheid te laten participeren. De overheid, door de crisis gedwongen tot
ingrijpen in het sociaal-economische bestel, stelde met programma's voor huizenbouw,
sanering en onderwijs, middelen hiervoor ter beschikking. Voor de arme landelijke
gebieden werden streekontwikkelingsplannen gemaakt, die het voorzieningenniveau
en de bestaansmogelijkheden op een hoger plan moesten brengen6. Beroemd is in
dit verband het project voor de ontwikkeling van de Tennessee Valley, opgedragen
aan een planningsorgaan (T.V. Authority)7. Steun, inzet en verantwoordelijkheid van
de overheid, gevoegd bij een poging de bevolking bij deze planning te betrekken,
vormden een nieuw element in de voorheen door liberale principes beheerste politiek.
Een eerste aanzet tot de ‘welfare state’.
Daarnaast is er een andere lijn in de ‘community development’, die haar beginpunt
vindt in de vroegere koloniale gebieden. De sociale en economische veranderingen
die zich in het begin van deze eeuw als gevolg van de ingrijpende westerse penetratie
in die gebieden voordoen, vereisen ontwikkelingsactiviteiten. Plannen voor de
ontwikkeling van bepaalde streken en hun bevolking worden gezien ‘as a vehicle
for the progressive evolution of the peoples to self-government in the context of
economic and social change’8. Een begin van nationalisme wordt zichtbaar, een
nationalisme dat o.m. door onderwijsmaatregelen positief kan worden aangewend
in de richting van integratie van koloniaal belang en bevolkingsbelang.

6

7
8

Over deze periode Paul K. Conkin, The new deal, 1968, vooral blz. 45-52, 58-61, 104; een
interessante - meer algemene - analyse van de Amerikaanse situatie bij A. Meister,
Associations volontaires et développement des collectivités aux U.S.A., in: International
Review of Community Development, 1959, blz. 63-105.
Daarover de klassieke studie van Philip Selznick, TV A and the grass roots (1949),
geraadpleegd in de Harper Torchbooks edition, 1966.
Peter Hodge, o.c., blz. 66, 67.
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Opvoeding in democratische idealen houdt de koloniale volkeren binnen de
werkingssfeer van de westerse maatschappij. Een geleidelijke opvoeding tot een
zekere mate van zelfbestuur is hiervoor een eerste vereiste. Onze eigen ethische
politiek (1900-1930) in het voormalige Ncderlands-Indië past in deze stroming9.
Na de oorlog is deze lijn, met steun en onder supervisie van de V.S. en de UNO,
doorgetrokken in de programma's voor ‘community development’, waarvan die in
India de bekendste zijn geworden. Deze programma's willen door een actieve
inschakeling van de bevolking, in vooral landelijke gebieden (Ghandi), bepaalde
streken tot ontwikkeling brengen. Onderwijs, irrigatie, voorlichting,
geboortebeperking, e.d. moeten ertoe bijdragen de bevolking in staat te stellen verder
op eigen kracht aan de ontwikkeling van hun streek te werken. De ‘community
development’-programma's zijn te beschouwen als een poging om een vorm van
westerse ‘democracy’ in die landen wortel te laten schieten10. Het zijn middelen om
de koude oorlog op vreedzame wijze uit te vechten. Radicalisering in communistische
zin van de verpauperde agrarische bevolking dient te worden tegengegaan. De V.S.
en de UNO zijn nog steeds druk doende met deze ontwikkelingsprogramma's.
Voor wat Nederland betreft heb ik eerder11 gewezen op de relatie tussen
steunverlening aan en culturele ‘verheffing’ van een deel van het stedelijke proletariaat
én het opbouwwerk. Voor het platteland kan gedacht worden aan het opbouwwerk
(streekontwikkelingswerk) dat in de crisisjaren in Drenthe enigszins op gang komt.
In ruimer verband heeft de opkomst van het fascisme een rol gespeeld bij de
ontwikkeling van denkbeelden die men in het opbouwwerk terugvindt. Belangrijke
invloed is hierbij uitgegaan van Karl Mannheim12 die, o.i.v. dictatorial ontwikkelingen
in de dertiger jaren,

9
10

11
12

W.F. Wertheim, Social change in Java, 1900-1930, in zijn bundel: East-West Parallels, 1964,
blz. 211-237.
Hierover b.v. E.W. Hommes, Over de evaluatie van plattelandsplanning in India, 1970, blz.
73-90, 208-246; zie ook M.S. Gore, Social work and social work education, 1965, blz.
111-129.
Deel II.
Zie zijn in Leiden (1935) verschenen Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus,
geraadpleegd in de veranderde Engelse vorm, getiteld Man and society in an Age of
Reconstruction, 19609.
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een pleidooi houdt voor versterking van de democratie. De spanningsverhouding
tussen de noodzakelijke planning van de maatschappij mét behoud van de
democratische rechten van de burger - ‘planning for freedom’ - staat in zijn denken
centraal. Hoe zijn noodzaak en ideaal te combineren?; hoe is de planner, hij die de
stuurmechanismen van de samenleving bedient, te controleren (‘who plans the
planner’)? Mannheim zag als belangrijkste voorwaarde voor het tegengaan van de
afglijding naar dictatuur en technocratie de verbreding en verbetering van onderwijs
en opvoeding. Door opvoeding in democratische spelregels, door het bijbrengen van
een zeker minimumniveau aan kennis en inzicht aan de grote massa van de bevolking
wordt een basis gelegd die een redelijke garantie biedt voor resistentie tegen
dictatoriale ontsporingen, die elke maatschappij bedreigen. Onder de indruk van het
gebeuren in Duitsland - voorbeeld van wat Scheler ‘Stimmungsdemokratie’ heeft
genoemd - pleit hij voor de opbouw (‘Umbau’, ‘reconstruction’) van een meer
planmatige samenleving, die door het ontwikkelingsniveau van de bevolking verzekerd
is van krachtig tegenspel in het geval dat de toplaag zelfstandig de doeleinden wil
gaan bepalen. De bevolking dient in zijn opvatting zó ontwikkeld te worden dat zij
zicht heeft op de belangrijkste elementen die een democratische samenlevingsvorm
kenmerken.
Deze gedachte heeft ook in Nederland - en niet alleen daar - de nodige aanhangers
gevonden. In het Plan van de Arbeid, dat in 1935 van socialistische zijde werd
gepubliceerd, vinden we opvattingen als die van Mannheim terug. Trouwens, in deze
crisisjaren, die noodzaken tot een ingrijpen van de overheid in het sociaal-economisch
bestel, neemt de interesse voor maatschappelijke ordeningsvraagstukken toe13. De
crisis heeft een maatschappelijk ontregelingsproces veroorzaakt, dat het klimaat
schept om in termen van opbouw, reconstructie en verandering te denken. De
oorlogsjaren betekenen in dit opzicht geen breuk. Het denken over een nieuwe
maatschappij in Nederland ná de oorlog is gedurende deze periode met verve
beoefend. Dat liep van de opbouw van een corporatieve staat tot de vestiging van
een socialistische maat-

13

Hierover P. Kuin, Ordering als maatschappelijk verschijnsel, 1938.
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schappij. In ieder geval waren velen vervuld van de idee een of andere ‘nieuwe
maatschappij’ op te bouwen, die de verkrachting van de democratie die men net had
beleefd definitief zou moeten voorkomen. De feitelijke noodzaak om in enigerlei
vorm de wederopbouw van Nederland na de oorlog ter hand te nemen, maakte dat
velen zich actief inzetten voor de ‘reconstructie’. In de sociaal-economische sfeer
kreeg de, al vóór de oorlog voorbereide, p.b.o.-gedachte gestalte in de
Sociaal-Economische Raad en allerlei publiekrechtelijke bedrijfsorganen. In die visie
vond men het noodzakelijk aan de decentralisatie vorm te geven door aan de
verschillende bedrijfstakken regelende bevoegdheden toe te kennen14. De
belangstelling voor ordening en opbouw komt ook tot uitdrukking in een congres
over maatschappelijke planning dat in 1947 wordt gehouden15. Kort na de oorlog
wordt het Centraal Planbureau opgericht. En zo zijn nog vele voorbeelden te noemen,
die alle aangeven dat op desintegratie in de samenleving met ordening, planning en
opbouw werd gereageerd.
In wat wij nu de welzijnssector noemen heeft o.m. Volksherstel zich ingezet voor
de wederopbouw van instellingen voor maatschappelijke zorg, die nodig was om
b.v. de zgn. ‘verwilderde jeugd’ en de uit de oorlog terugkerende landgenoten op te
vangen. Later - nadat dat herstel voltooid was - richt men zich op enkele sociaal,
cultured en economisch achtergebleven gebieden in ons land, die o.m. ernstige
werkloosheidsproblemen kennen. Terwijl tevens de (vermeende) ontwrichtende
werking van de industrialisering op het sociaal-religieuze leven - trouwens op de
samenlevingsverbanden in het algemeen - om sociale begeleiding vragen. Dat geldt
niet alleen voor het platteland; ook in het denken over de stad ontdekken wij een
zekere afkeer van het industrialisme, reden waarom de al voor de oorlog ontwikkelde
opvattingen over tuinsteden, waar nog een stuk ‘gemeenschap’ mogelijk is, aanhangers
krijgen. In het-

14
15

Een kort overzicht bij A.A. van Rhijn, Arbeider of medewerker?, 1969, vooral blz. 24-40.
Pre-adviezen en verslagen zijn - als overdrukken uit De Economist (nrs. 7, 8 en 12, 1947) verschenen als twee aparte boekjes. Het congres was georganiseerd door het ISONEVO en
handelde over economische, sociale en ruimtelijke planning.
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zelfde vlak ligt het streven de wijk als sociale eenheid te versterken (de zgn.
wijkgedachte)16.
In de zestiger jaren zijn het ‘de crisis in de democratie’, de
democratiseringsbeweging (wijkcomité's, actiegroepen, studentenrevolte), en het
afscheid van de ‘welfare state’ die een stimulans geven aan denkbeelden die gaan in
de richting van het bevorderen van de democratie, fundamentele democratisering,
zelfwerkzaamheid, participatie e.d. De mensen voelen zich onvoldoende betrokken
bij wat er gebeurt, zij kunnen de gecompliceerde technische samenleving niet meer
overzien, er wordt over hun hoofden heen beslist, de afstand tussen bestuurden en
bestuurders is te groot; dit noopt - b.v. in de vorm van opbouwwerk - tot een actieve
inzet, opdat de mensen meester worden over hun eigen leefmilieu. De samenleving
als zodanig wordt problematisch, zij heeft onvoldoende gelijke tred kunnen houden
met de technisch-economische ontwikkeling. Mensen vereenzamen, sociale
relatiepatronen eroderen zonder dat er nieuwe voor in de plaats komen, sommigen
herkennen in déze samenleving hún samenleving niet of onvoldoende. Naast welvaart
- de materiële uitrusting - dient het welzijn - het zich welbevinden in de samenleving
- opgebouwd te worden. Het woord welzijn begint in allerlei publicaties het woord
welvaart te verdringen. Het primaat van de economische groei wordt ter discussie
gesteld. De negatieve effecten ervan (‘diseconomies’, ongeprijsde schaarste), zoals
milieuvervuiling, het achterblijven van collectieve voorzieningen (b.v. in de
welzijnssfeer) en ontsolidarisering van menselijke relaties door concurrentiezucht,
krijgen steeds meer aandacht van het publiek.
Zonder op deze plaats al iets te zeggen over het realiteitsgehalte van hogergenoemde
kwalificaties, is hier slechts van belang te constateren dat het opbouwwerk een - zij
het bescheiden - tak is van een algemeen maatschappelijke stroming, waarin een
zekere crisiservaring omgezet wordt in acties die de opbouw van een democratische

16

Hierover de bekende beschouwing van J.A.A. van Doorn (uit 1955) over Wijk en stad: reële
integratiekaders, laatstelijk opgenomen in: Sj. Groenman en H. de Jager (red.), Staalkaart
der Nederlandse sociologie, 1970, blz. 231-253.
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samenleving - naar het model van de westerse ‘democracies’17 - ten doel hebben.
Tegen deze achtergronden moeten pogingen gezien worden om althans een deel van
deze acties onder te brengen in een zelfstandig institutioneel kader, dat met termen
als samenlevingsopbouw, opbouwwerk, ‘community development’ en ‘community
organization’ wordt aangeduid.
In de recente publicatie van Van Tienen en Zwanikken, staat18:
‘1. Samenlevingsopbouw moet gezien worden tegen de achtergrond van de zich
veranderende moderne maatschappij.
2. Deze verandering is aan een zestal facetten gesignaleerd: de bevolkingsgroei,
toename van de technische kennis, industrialisatie en groei van de dienstensector,
urbanisatie, stijging van de welvaart, wijzigingen in waarden en normen.
3. De resultalen op het gebied van de welvaart zijn de deelnemers aan de
maatschappij met genoeg: men wil meer, men wil een welzijnsmaatschappij en
niet alleen een maatschappij waar de welvaart hoog ontwikkeld is.
4. Alom valt dit verlangen te canstateren. Er is een onbehagen over het huidige
functioneren van de maatschappij, men voelt dat de samenleving veranderbaar
is. Er is een verlangen naar fundamentele democratisering. De nieuwe uitdaging
aan de huidige maatschappij is: hoe kan langs zo democratisch mogelijke weg
een zo hoog mogelijke graad van welzijn bereikt worden.
5. Welzijn is een toestand waarin de leden van een collectiviteit of sociale categorie
(buurt, gezin, wijk, gemeente, land, streek, bevolkingsgroep, etc.) voldoening
ervaren in het geheel van de belangrijke individuele en gezamenlijke aspecten
van het leven’.

Doelstellingen.
Over de doelstellingen kan ik kort zijn. Recente literatuur en activiteiten overziende,
komen ze neer op een streven naar versterking van de democratie. Al zegt dat niet
zoveel, veel meer is er niet over te zeggen. Het gaat om versterking van de
betrokkenheid bij het samenlevingsgebeuren, een betrokkenheid die om allerlei
redenen onvoldoende kan zijn en als zodanig een gevaar kan vormen voor het
evenwichtig functioneren van de samenleving. Opbouwwerk is derhalve gericht op
integratie. Daarbij zijn - in grote trekken - twee invalshoeken te onderscheiden.

17
18

Voor een karakterisering en theoretische discussie: Arend Lijphart, Pacificatie en kentering
in de Nederlandse politiek, 1968, blz. 181-219.
O.c., blz. 32, 33.
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1 - Het opbouwwerk probeert groeperingen en gebieden die sterk zijn
achtergebleven, c.q. een geheel eigen problematiek vertegenwoordigen waardoor
aansluiting op de ‘normale’ samenleving zonder begeleiding op grote
moeilijkheid stuit, via voorzieningen en stimulering van activiteiten op een
niveau te brengen dat een volwaardig meedoen aan de samenleving mogelijk
maakt. Men zou hier kunnen spreken van de emancipatie-functie van het
opbouwwerk. Dat kan, zowel hier als elders, betrekking hebben op
achtergebleven landelijke gebieden, maar ook op achtergebleven stedelijke
gebieden (saneringswijken, slums) of speciale groeperingen (b.v. Ambonezen).
Men pleegt - vooral in ontwikkelingslanden - projecten die de
sociaal-economische ontwikkeling van een bepaalde streek ten doel hebben wel
aan te duiden met ‘community development’. Wanneer een basisniveau aan
voorzieningen en welvaart is bereikt, is het in die redenering pas mogelijk
processen van ‘community organization’ op gang te brengen. Kenmerkend voor
deze ‘community development’-aanpak is in ieder geval dat hij meerdere
aspecten omvat (‘comprehensive’) en zich niet slechts beperkt tot de
sociaal-culturele voorzieningen. Een dergelijke bedoeling hebben in ons land
de zgn. regionale welzijnsstichtingen (streekontwikkelingsorganen), een vorm
van territoriaal opbouwwerk. Deze variant van het opbouwwerk opereert sterk
vanuit het leerstuk van de aanpassing. Het achterblijven bij de algemene
maatschappelijke ontwikkeling, overigens niet alleen op cultureel, maar ook op
sociaal en economisch terrein, dient te worden opgeheven. Aanpassing en
emancipate staan hier centraal.
2 - Het opbouwwerk probeert de totale bevolking te interesseren voor een actieve
inzet in alle mogelijke vraagstukken die het leefen woonmilieu betreffen. Hier
staat voorop de versterking van de democratie als zodanig, het stimuleren van
de participatie, die voorwaarde is voor een bevredigend functioneren van de
maatschappij. Men zou hier kunnen spreken van de mobilisatie-functie van het
opbouwwerk. Opbouwwerk is relevant voor de gehele bevolking, doet een
beroep op haar actieve belangstelling voor samenlevingsvraagstukken. In deze
variant-in Nederland wel aangeduid als de generale functie van het
opbouwwerk-wil het opbouwwerk de bevolking stimuleren tot verandering. In
ieder geval wil het de
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mensen het besef bijbrengen dat door participate de samenleving te veranderen
is in de richting die zij willen. Opvoeding tot burgers van - om Etzioni te citeren
- een ‘active society’. Niet de dingen over je been laten komen, maar daar actief
en creatief op reageren. De ratio van het opbouwwerk ligt dan in het stimuleren
van mensen om zichzelf te redden (‘helping to help yourself’). De grootste
noden (zie 1) zijn opgelost, het gaat er nu om alert te zijn t.a.v. de nieuwe
ontwikkelingen die zich voortdurend aandienen, om daarop zelfstandig invloed
uit te oefenen.
Genoemde varianten stemmen in zoverre met elkaar overeen, dat zij beide de
bevolking willen inschakelen. In de eerste variant is het doel: welvaartverhoging; de
bevolking is hierin meer instrument (object) dan doel op zich. De doeleinden worden
elders bepaald, meestal door een of andere overheid. Maar planning - in dit verband
ook wel sociale planning genoemd19 - geschiedt immers beter wanneer men vertrouwd
is met de doeleinden en daardoor bereid is bepaalde maatregelen te aanvaarden. In
de tweede variant wordt de democratiebeleving als zodanig centraal gesteld. De
bevolking verschuift van een object-positie naar een subjectpositie. De participatie
wordt bevorderd om aldus de mensen te stimuleren op eigen kracht te zoeken naar
een optimale welzijnsbeleving. Maar ook in deze laatste variant - de overgangen
tussen beide zijn vloeiend - wordt het initiatief meestal elders genomen.
Het opbouwwerk streeft ook in beide gevallen naar bevordering van samenwerking
tussen groeperingen, omdat slechts door een zo breed mogelijke samenwerking
gemeenschappelijke vraagstukken kunnen worden aangepakt. Vandaar dat, in het
organisationele vlak althans, samenwerkingsbevordering tussen verschillende
organisaties op het terrein van de welzijnszorg - in de Angelsaksische landen ‘social
welfare administration’ genoemd - altijd één van de taken van het opbouwwerk is
geweest. In de meest recente departementale omschrijving heet het dat
samenlevingsopbouw is: ‘het met en door de bevolking bevorderen van het op
maatschappelijk

19

Over sociale planning o.m. L.H. Bouma in: Bij leven en welzijn, deel 2, o.c., blz. 39-49; en
Sociale planning, een instrument van welzijnsbeleid, publ. nr. 37 van de NRMW, 1966.
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en cultureel welzijn gerichte functioneren van de samenleving als zodanig, door het
scheppen van omstandigheden, structuren en relaties die daartoe bijdragen’20.

Methoden.
De methoden weerspiegelen de breedte van de doelstellingen21. Zij kunnen lopen van
het voorbereiden van een totaal ontwikkelingsplan - met de daarbij behorende
technische, economische en sociale planningsprocessen - tot het opzetten van een
groepsgesprek. Wat zij gemeen hebben is de gerichtheid op groepsverbanden. Of
negatief gesteld: met individuele hulpverlening - het terrein van het maatschappelijk
werk - houdt het opbouwwerk zich niet bezig. Er is één principe dat de methodiek
beheerst, nl. de nondirective benadering. Met deze aan de psycho-therapeutische
hulpverleningstheorie van Carl Rogers ontleende term wordt bedoeld dat men - b.v.
de opbouwwerker of opbouwinstantie - de groepering of bevolking (ook wel
cliëntsysteem genoemd) in haar waarde laat, niets opdringt, doch in overleg bevordert
dat de eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid gestalte krijgt. Heeft de
bevolking geen zin in opbouwwerk, dan komt er geen methodisch opbouwwerk tot
stand. Opvattingen en waarden die in de bevolking leven dienen gerespecteerd te
worden. Wanneer er ingrijpen van buiten plaatsvindt zonder de betreffende
groeperingen daarvoor hun uitdrukkelijke toestemming, ja liefst instemming, hebben
gegeven, dan kan men dat geen methodisch opbouwwerk noemen. Ingrijpen staat
haaks op de doelstelling van het opbouwwerk, dat, gezien als methode, ‘een principiële
bijdrage levert tot fundamentele democratisering van cliënt-systemen’22. Dus
‘manipuleren is een methodische hoofdzonde in het opbouwwerk’23.
Kijken we verder naar de methodieken dan is het de opdracht van het opbouwwerk
eerst een verkenning en diagnose van het cliëntsysteem te ondernemen. Dat kan afhankelijk van de omvang van de groepering - zijn: sociaal onderzoek, het leggen
van contacten

20
21
22
23

Rijkssubsidieregeling Samenlevingsopbouw, o.c., blz. 3.
Over de methoden b.v. Van Tienen/Zwanikken, o.c., blz. 63-119; Peter Hodge, o.c., blz. 78.
Van Tienen/Zwanikken, o.c., blz. 68.
Idem, o.c., blz. 68.
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met vertegenwoordigers van de bevolking, participerend observeren, het organiseren
van bijeenkomsten (b.v. heatings), het achterhalen van de behoeften (‘needs’) via
‘self surveys’, het entameren van een groepsgesprek, e.d. Vervolgens worden d.m.v.
voorlichting via pers, huis-aan-huis-blaadjes etc. en het beleggen van vergaderingen
de problemen verder geïnventariseerd, de behoeften gepeild, en vooral de motivering
en stimulering ter hand genomen. Dan wordt - in de volgende fase - in overleg met
en gedragen door de bevolking en haar vertegenwoordigers gewerkt aan de
programmering en organisatie. De problemen zijn bekend, de activiteiten om deze
op te losssen kunnen een aanvang nemen. Tijdens dit proces dient voortdurend, zowel
door bevolking als opbouwinstantie, geëvalueerd te worden, opdat tijdig kan worden
bijgestuurd en fouten zoveel mogelijk kunnen worden vermeden. Als de problemen
op bevredigende wijze zijn opgelost, trekt de opbouwinstantie zich terug om een
meer bewuste en tot grotere zelfwerkzaamheid ‘opgeleide’ bevolking achter te laten.
Het opbouwwerk op macro-schaal - hele streken of steden, of een heel land - is
moeilijk te realiseren, omdat het op deze schaal moeilijk is de bevolking te betrekken
bij de plannen. De inspraak is moeilijker organiseerbaar. Daar zal vooral met
vertegenwoordigers van grote organisaties van de bevolking gewerkt moeten worden.
Publicaties en actieve voorlichting kunnen hier als middelen fungeren om de
belangstelling bij de bevolking te vergroten. Op mesoschaal - b.v. dorp of wijk - is
het al een stuk eenvoudiger omdat het sociale verband beter is te overzien, de
problemen ‘dichter bij huis liggen’ en een actieve participate realiseerbaar is. Hoewel
ook hier het werken met vertegenwoordigers (intergroepswerk), die hun achterban
motiveren en mobiliseren, de hoofdmoot van het methodisch opbouwwerk uitmaakt.
Op micro-schaal - allerlei kleine groepen, een buurt etc. - kan het opbouwwerk zich
direct richten tot de gehele bevolking met de opdracht iedereen te stimuleren tot
participatie in het proces. Groepswerk is hier de geschikte techniek. De centrale rol
van het opbouwwerk is - volgens Van Tienen en Zwanikken24 - op macro-schaal:
democratisering van het welzijns-

24

O.c., blz. 134.

Bram Peper, Vorming van welzijnsbeleid

185
beleid, op meso-schaal: communicatiebevordering, en op microniveau:
participatiebevordering.
De ongrijpbaarheid van het macro- en, deels ook, mesoniveau heeft ertoe geleid
dat de methodiek van het opbouwwerk de laatste jaren steeds meer is gaan ontlenen
aan ervaringen en inzichten die uit het werk met kleine groepen naar voren zijn
gekomen. Dit verklaart ook waarom nieuwe academische vakken als de sociale agogie
en andragologie, die sterk beïnvloed zijn door de Amerikaanse ‘planned
change’-theorieën, zich voelen aangetrokken tot het opbouwwerk, en andersom25.
Het denken en werken in micro-sociale kaders vallen hier samen, ook al pretenderen
deze nieuwe vakken formeel ook de andere niveaus tot object van studie te hebben.
In dit verband moet ook de aandacht gevestigd worden op het interessante verschijnsel
dat het opbouwwerk - in de loop der tijd feitelijk steeds

25

Zie o.m. W.G. Bennis, D. Benne en R. Chin (eds.), The planning of change, second edition,
1969; R. Lippitt, J. Watson en B. Westley, The dynamics of planned change, 1958; voor
Nederland T.T. ten Have, Klein bestek van de agologie, 1968. Ten Have zegt: ‘Agogische
arbeid (...) is arbeid waarin welbewust en op deskundige wijze wordt gestreefd naar
verbetering van een bestaande toestand, althans naar verandering van deze toestand in een
wenselijk geachte richting. (...) De agoog is degeen die leiding geeft aan het
veranderingsproces’ (blz. 2). Een nogal pretentieuze stellingname! De titel van de - overigens
weinig overtuigende - oratie van W.F. van Stegeren, Agologie: wetenschap of fictie?, wordt
tegen deze achtergrond wel begrijpelijk. Een meer nuchtere analyse van de
identiteitsproblematiek bij de agologie, andragologie e.d. vinden we in de openbare les van
M. van Beugen, Andragologie is geen vrolijke wetenschap, 1970. We vinden daarin overigens
geen aanwijzingen die deze identiteitsproblematiek zouden kunnen verminderen. Daarvoor
zijn de totaliteitspretenties - de geïntegreerde analyse van micro-, meso- en macro-sociale
structuren - te onwerkelijk. Inderdaad niet vrolijk allemaal. Een ander - meer
kennissociologisch - vraagstuk vraagstuk vormen uiteraard de maatschappelijke oorzakeri
van het ontstaan van universitaire studierichtingen als de agologie e.d. Het hoeft echter geen
betoog dat studie van en stellingname in maatschappelijke vraagstukken natuurlijk een
opdracht is van de sociale wetenschappen. Om op sociale verandering en verbetering van
het welzijn één wetenschappelijk specialisme te zetten, is een gave fictie; interessante
discussiestof nog bij O. Warmenhoven, Over agologie en sociale technologie, in: De Schalm,
1969, blz. 245 e.v.; dezelfde auteur, Over de ernst van de andragologie, in: De Schalm, 1970,
blz. 131 e.v.
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meer de aandacht richtend op overzichtelijke sociale verbanden - zich heeft ontwikkeld
van een doeloriëntatie naar een middelenoriëntatie. Steeds frequenter wordt het
opbouwwerk als sociaal-agogische methode aangeduid. Deze verspringing van doel
op middel is gepaard gegaan met de vervanging van het woord opbouwwerk door
samenlevingsopbouw, dat in essentie dezelfde doelstellingen nastreeft die vroeger
onder het hoofd opbouwwerk vielen. Reden waarom ik, zoals afgesproken, de term
opbouwwerk blijf gebruiken. Op zijn hoogst zou men kunen zeggen dat door de
uitbreiding van het welzijnsbeleid het aantal activiteiten dat met de term
samenlevingsopbouw wordt aangeduid groter is geworden. Voor de doelstellingen,
zo men wil de ideologie, heeft dit geen consequenties gehad.

2.3 Samenvatting en voorlopige conclusies
Ter afsluiting van deze paragraaf - bij de beleidsevaluatie kom ik op belangrijke
onderdelen terug - wil ik alvast een aantal kanttekeningen plaatsen. In de eerste plaats
moge duidelijk zijn geworden dat de beleidsdoelstellingen zowel nationaal als
internationaal hun wortels hebben in maatschappelijke bewegingen en stromingen.
Het opbouwwerk is daarvan slechts een bescheiden aftakking. In de tweede plaats
lijken opbouwwerkactiviteiten hun kans te krijgen in crisissituaties of op zijn minst
in omstandigheden die met enige zorg door leidende groeperingen in samenleving
worden bekeken. Buurtwerk en saneringsplannen in verpauperde wijken (‘slums’ in
de V.S.), streekontwikkelingsplannen, inspraak- en democratiseringsprocedures e.d.
zijn antwoorden op als ongewenst ervaren maatschappelijke vraagstukken. De
bereidheid om aan opbouwwerk (‘community development’) te doen, neemt in die
situaties toe. De functie opbouwwerk gaat zich dan verzelfstandigen in aparte
organisaties. Het interessante hierbij is dat de doelstellingen van het opbouwwerk algemeen gesproken: de versterking van de democratie doorparticipatiebevordering
- eigenlijk de centrale opdracht van de totale samenleving vertegenwoordigen.
Opbouwwerkdoelstellingen en samenlevingsdoelstellingen vallen samen. Het
samenvallen van beide doelstellingen verklaart de indrukwekkende verwarring die
er in terminologie en operationalisatie van doelstel-
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lingen bestaat. Iedereen kan op eigen wijze de, in zeer algemene termen gestelde,
doeleinden ‘opvullen’26. Hetzelfde geldt voor de middelen. Om die redenen zijn er
evenveel soorten opbouwwerk als er maatschappelijke problemen zijn. Er wordt
gesproken over pastoraal, bestuurlijk, onderwijs, industrieel, functioneel, categoriaal,
bijzonder en territoriaal opbouwwerk. In de methodiek vindt men alle vormen van
maatschappelijke actie (planning, voorzieningen, sociaal onderzoek, groepsgesprek,
voorlichting etc.) terug.
Overigens valt op te merken dat het opbouwwerk - als middel ter versterking van
de westerse, wel eens als pluralistisch aangeduide, democratie - weinig werk maakt
van de studie van aard en mogelijkheden van onze vorm van democratie, en onze
samenlevingsvorm in het algemeen. In het verlengde hiervan ligt de geringe neiging
tot evaluatie van de eigen inspanningen. Kramer heeft volkomen gelijk wanneer hij
opmerkt dat: ‘Notably missing in the professional literature, however, are critical
evaluations of some of its basic assumptions (...) that might provide a more realistic
basis for the expectations of community development’27. Hoewel daarop, zoals Kramer
uiteraard weet, vooral in de V.S. de nodige uitzonderingen zijn.
Tenslotte nog iets over de methodiek. De filosofie van de non-directieve benadering
doet, rustig uitgedrukt, nogal werkelijkheidsvreemd aan. De erkenning van de eigen
waarden en opvattingen van het cliëntsysteem is een nietszeggende uitdrukking,
wanneer tegelijkertijd het opbouwwerk de taak mee krijgt, dit systeem te activeren28.
Dat men in de ideologie van het opbouwwerk het cliëntsysteem niet met alle
beschikbare middelen kan dwingen tot

26

27
28

Goede beschouwingen hierover in het voortreffelijke rapport van W. Hoebink, A. Houttuyn
Pieper, P. Ploeger, Mady A. Thung en R.A.E. Zijlman, Kanttekeningen, publ. nr. 34 van de
NRMW, 1965.
Kramer (1970), o.c., blz. 1.
De Kok, die zelf jaren lang in het opbouwwerk werkzaam is geweest, wijst er terecht op dat
‘zelfs op buurt- en wijkniveau dermate complexe krachtenvelden van macht en onmacht,
consensus en dissensus, conflict en integratie en belangentegenstellingen bestaan, dat de vlag
van een non-directieve opstelling de lading niet dekt’. Consequent toegepast brengt de
non-directieve benadering de opbouwwerker in een impasse, dwingt hem tot werkeloosheid
(zie NIMO-bulletin, 3de jrg., nr. 5, december 1969, blz. 163).
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bepaalde activiteiten, is duidelijk. Maar er is sprake van een denkfout wanneer men
meent dat andere vormen van beïnvloeding de autonomie van het cliënt-systeem
onaangetast laten. Opbouwwerk is beïnvloeding, niet meer en niet minder. Het aanbod
van opbouwwerk - in de vorm van organisaties en mankracht - wordt in de practijk
voor 99% over de hoofden van cliënt-system en gedaan. Institutioneel gaat het
initiatief in de meeste gevallen van het apparaat opbouwwerk uit. De noodzaak is
niet door de bevolking, maar elders bepaald. De fictie van de non-directiviteit van
het opbouwwerk is op zijn hoogst als kennissociologisch probleem interessant. Met
de feitelijke werkelijkheid van het opbouwwerk, laat staan met helder denken, heeft
zij niets uitstaande.
Deze fictie in de ‘theorie’ is slechts te verklaren door de inwerking die
democratische idealen, zoals geestelijke vrijheid, gelijkwaardigheid e.d. kunnen
hebben op, als wetenschappelijk aangediende, denksystemen. Dit is een bekend
verschijnsel, dat geen reden voor extra aandacht vormt wanneer men zich van die
relaties bewust is. Een nadere verklaring is dat non-directiviteit de opbouwwerker
of opbouwinstantie een professionele legitimiteitsbasis verschaft, die in de wankele
legitimiteitssituatie die met het ingrijpen door het opbouwwerk gepaard gaat, slechts
kan worden opgelost door verwijzingen naar algemeen-maatschappelijke idealen,
die overigens in de meest concrete werksituaties voor de bevolking ver weg zijn. De
methodische oorsprong van de non-directieve benadering in het opbouwwerk is het
‘casework’ en het daar veelvuldig gebruikte non-directieve (partieel therapeutische)
interview. Vandaar is zij ‘overgeplant’ naar het veld van collectieve acties, waarin
het opbouwwerk zich wil bewegen.
De idee van de non-directiviteit is een ontkenning van de doelstellingen van het
opbouwwerk, ja van elke actie. Ik ben op dit punt slechts ingegaan omdat het in veel
literatuur als methodisch dogma wordt gesteld, met alle verwrongen percepties van
dien. Van Tienen en Zwanikken die, mét Boer, in Nederland als de verbale
kampioenen van het leerstuk van de non-directiviteit - ‘manipuleren is een
methodische hoofdzonde’ - gelden, kunnen toch niet vermijden zinnen te schrijven
als: ‘Om enige greep te krijgen op het cliënt-systeem zal hij (de opbouwwerker - BP)
zoeken naar actiepunten
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die én in deze opdracht belangrijk zijn én tevens ook het cliënt-systeem zullen
aanspreken’29.
In de grote scala van technieken die het opbouwwerk wil gebruiken is weinig
specificiteit te ontdekken. De professie van opbouwwerker en de specifieke methode
van het opbouwwerk worden gepostuleerd. Waar wordt aangegeven over welke
kwaliteiten de opbouwwerker moet beschikken en welke opleiding daarvoor dienstig
is, komt men licht onder de indruk van wat deze opbouwwerker allemaal in zijn mars
moet hebben. Daarom ook komt men niet verder dan te postuleren dat het
opbouwwerkproces methodisch moet worden aangepakt; in feite staat er slechts dat
voor opbouwwerk een vrijgestelde nodig is. Dat is uiteraard iets anders dan
methodisch opbouwwerk. Het is ook om redenen van dit structurele gebrek aan
identiteit dat het opbouwwerk zich qua vaktechnische oriëntatie begint te wenden
tot agogie en andragogie, die de studie en begeleiding van sociale
veranderingsprocessen in kleine sociale verbanden tot hun object rekenen.

29

O.c., blz. 95.
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3 Theorie en beleid: evaluatie
3.1 Algemeen
Er zijn, in grote trekken, twee belangrijke vragen die men zich bij analyse van het
opbouwwerk-beleid, als onderdeel van een welzijnsbeleid, moet stellen. In de eerste
plaats de vraag wat er van dit beleid is terecht gekomen. Deze evaluatie dient,
voorzover daarover gegevens bestaan, aan zo veel mogelijk aspecten van het
beleidsproces aandacht te besteden. Het gaat er niet alleen om, te constateren - wat
meestal niet zo moeilijk is - dat de doelstellingen vaak niet of nauwelijks zijn
gerealiseerd. Aandacht is ook nodig voor factoren die daarvoor een verklaring kunnen
geven. De tweede vraag is zo mogelijk nog belangrijker, nl. óf en zo ja in hoeverre
welzijn te organiseren valt. Het opbouwwerkbeleid heeft zichzelf immers als centrale
opdracht gesteld, de bevolking te activeren. Maar wordt welzijnsbeleving nu juist
niet gekenmerkt door een grote mate van eigen initiatief op grond van normatieve
overwegingen?; is er niet op zijn minst een grote spanningsverhouding tussen dit
eigen initiatief en pogingen initiatief te organiseren? Anders geformuleerd: hoe kan
men zo vorm geven aan een beleid dat eigen initiatieven een optimale kans krijgen
om tot ontplooiing te komen?

Evaluatie.
Kijken we naar ons veld van onderzoek, dan is ook hier sprake van nogal
fragmentarische kennis over de mate waarin het beleid in zijn opzet is geslaagd. Deze
kennis, gevoegd bij indrukken van anderen en eigen indrukken, vormen de basis
voor de evaluatie
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die ik zal ondernemen30. Het hoeft geen betoog dat ik deze basis graag nog breder
zou hebben gezien. Dat neemt niet weg dat ook uit een plaatsing van dit beleid in
het kader van concurrerende beleidsterreinen (b.v. gemeenten, provincies e.d.) een
zinvolle, meer structurele, analyse mogelijk is van de realisatie en van de
mogelijkheden van het opbouwwerk.
Tot op dit moment is er van evaluatie van beleid nog weinig terecht gekomen. Dat
geldt voor de meeste beleidsterreinen, niet alleen voor het opbouwwerk. Als oorzaak
zou men kunnen wijzen op de betrekkelijk bescheiden bijdrage die de sociale
wetenschappen, gemeten aan zowel kennis als inzet, (kunnen) leveren. Toch zou ik
dat standaard-argument maar gedeeltelijk tot het mijne willen maken. Met Wentholt31
ben ik van mening dat de sociale wetenschappen een behoorlijke hoeveelheid
empirische gegevens over en inzichten ‘in menselijke en maatschappelijke processen’
voorhanden hebben. Dat daarvan in het beleid slechts sporadisch gebruik is gemaakt
heeft andere oorzaken, die zich, zoals ik op sommige punten zal proberen aan te
tonen, uiteraard ook lenen voor sociaal-wetenschappelijke analyse. Gebrek aan kennis
is vaak een al te gemakkelijk argument om maar verder te modderen, of fungeert als
veilige vluchthaven om overwegingen van andere aard te bedekken. Het

30
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Van evaluatie van welzijnsbeleid is nog nauwelijks sprake. Een deskundige als Van Tienen,
hoofd van de afdeling Onderzoek en Planning van CRM, is eveneens die mening toegedaan
(zie A.J.M. van Tienen, Inleiding in: Bij leven en welzijn, deel 1, o.c., blz. 12). Er is bijna
geen traditie in de moderne sociologie van macro-sociologisch onderzoek en macro-sociale
beleidsevaluatie. De laatste jaren gaan de gedachten uit naar de oprichting van een Sociaal
Planbureau, dat zich bezig zal moeten gaan houden met de fundamentele studie van de aard
en de omvang van de macro-sociale veranderingen en hun implicaties voor politiek en beleid.
Hierover: Rapport van de commissie voorbereiding onderzoek toekomstige
maatschappijstructuur (commissie De Wolff), 1970. Voor een verslag van een conferentie
over dit rapport het boekje Sociologen over planning en politiek, 1971, met bijdragen van
R. Wentholt, P.J.W. Kouwe en R.P. Hagendijk, vooral blz. 20, 37, waar gesproken wordt
over het gebrek aan macro-sociaal onderzoek, dat zowel - en terecht - het beleid als de sociale
wetenschappen (m.n. sociologie) wordt aangerekend. Zie ook Lopes Cardozo, Maatschappelijk
en cultureel welzijn, in: Volksopvoeding, 19e jrg., 1970, blz. 477 e.v.
Zie zijn bijdrage in Sociologen over planning en politiek, o.c., blz. 12.
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beleid zou trouwens zelf - door de middelen waarover het beschikt - evaluatiestudies
kunnen stimuleren.
Het gebrek aan macro-sociale beleidsevaluaties zou de mening kunnen doen
postvatten dat elke evaluatie - of een begin daarvan - ‘voor open doel kan scoren’.
Deze opvatting is te beperkt. Zonder exact te weten wat je als beleid doet, kan het
bepaald wel zo zijn dat het beleid in feite in de richting van de doelstellingen werkt.
Niet geëxpliciteerd inzicht behoeft niet altijd onjuist inzicht te zijn. Wie als socioloog,
eveneens toegerust met een beperkte kennis, een beleidsanalyse onderneemt, zal
daarom vooral geïnteresseerd zijn in latente en manifeste effecten van het beleid. Hij
zal tevens proberen aan te geven welke andere factoren dan de beleidsmiddelen
verantwoordelijk gesteld moeten worden voor de mate waarin de doelstellingen zijn
gerealiseerd, c.q. andere doelstellingen zijn geintroduceerd.
Processen van perceptie, wel of niet voorziene gevolgen, autonomisering e.d.
moeten in de beleidsevaluatie hun plaats krijgen. Daarbij blijft confrontatie met de
doelstellingen van het beleid, ook al begrijpt men zeer wel de processen die het beleid
een wat diffuus karakter meegeven, een eerste opdracht voor de beleidssocioloog.
Al was het alleen maar, zoals bij het opbouwwerk-beleid het geval is, omdat de
voortdurende verwijzing naar de doelstellingen de maatschappelijke legitimatie van
het beleid verzorgt. Daarom is evaluatie en openheid nodig, opdat zoveel mogelijk
burgers kunnen participeren in de beleidsvorming, iets waartoe het opbouwwerk
immers met zoveel woorden oproept32.

Beleid versus eigen initiatief?
Het ontstaan, in de laatste jaren, van talrijke actiegroepen en comité's van burgers
roept de voor het opbouwwerk-beleid centrale vraag op naar de mogelijkheden,
‘welzijn’ te organiseren. Het gaat hier in wezen om een oude vraag, die ook in het
maatschappelijk werk een belangrijke rol heeft gespeeld. Moeten in het
maatschappelijk werk, dat na de oorlog steeds meer

32

Een uitstekend pleidooi hiervoor bij Wentholt, die het primaat van de politiek onderstreept,
zie Sociologen over planning en politiek, o.c., blz. 10-18.
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een beroepsactiviteit is geworden, vrijwilligers nog een rol spelen? En zo ja, welke
rol dan. Het Jongeren Advies Centrum (JAC), gestart in Amsterdam, een beweging
als Release, de Sosjale Joenit (Den Haag) en soortgelijke initiatieven hebben, zonder
de professionele formule geheel overboord te gooien geprobeerd de vrijwilliger in
de hulpverlening weer in ere te herstellen. Want na de oorlog is door de
professionalisering de vrijwilliger, zonder geheel te verdwijnen, sterk teruggedrongen.
Van het opbouwwerk kan gezegd worden dat het juist een beroep doet op de inzet
van vrijwilligers, die in de opvatting van het opbouwwerk tenslotte de dragers moeten
zijn van bepaalde welzijnsactiviteiten.
Gegeven het feit dat welzijnsbeleving van vele omstandigheden (inkomen,
huisvesting, sociale relaties, e.d.) afhankelijk is, omstandigheden die voor een deel
slechts door een bewust beleid én, voor een ander deel, door eigen activiteiten van
de burgers kunnen worden bepaald, meen ik dat óók welzijnsbeleving zich leent voor
beinvloeding door beleid. Hoe sterk men ook wil decentraliseren, altijd zal de
vormgeving van de condities voor welzijn zich op verschillende niveaus afspelen.
Wanneer een niveau verder weg ligt van de ervaringen in de directe leef- en
woonomgeving wil daarmee niet zonder meer gezegd zijn dat een dergelijk beleid
niet aanvaard wordt, b.v. omdat de mensen het gevoel hebben daarop weinig invloed
te kunnen uitoefenen, dat het beleid ‘over hen heen komt’, etc. Legitimering van
beleid op hogere niveaus doet een beroep op omvattender loyaliteiten, zo men wil:
rollen, van burgers. Deze kunnen bepaald niet een geringere, soms sterkere steun
ondervinden van diezelfde burgers. Omdat er tussen de verschillende niveaus - door
de complexiteit van de samenleving - verschillende schakels bestaan, is het vaak
moeilijk de verbanden te zien (of zichtbaar te maken) met datgene wat er in de nabije
omgeving plaatsvindt. Elke politieke gemeenschap, die zich democratisch noemt,
zal voortdurend pogingen ondernemen deze relaties zichtbaar te maken, waarbij de
burgers zoveel mogelijk worden uitgenodigd om dat zelf te ontdekken. Definitieve
oplossingen zijn hier niet te geven; de distantie tussen de verschillende niveaus is
structureel.
Als men dit erkent, wordt met name het opbouwwerk geconfronteerd met de
centrale vraag of en hoe een beleid denkbaar is dat
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zoveel mogelijk initiatieven van burgers stimuleert. Om die vraag te beantwoorden
is o.m. nodig na te gaan in welke sociale kaders en met welk geïnvesteerd belang
burgers participeren. Wat zijn de mogelijkheden en de aard van die participatie in
die kaders? Pas wanneer deze vragen zijn beantwoord is het mogelijk te beoordelen
in hoeverre een aanvullende ‘voorziening’, beperkt tot het sociaal-culturele
welzijnsterrein, nodig is. Dan ook is het misschien mogelijk bevordering van
participatie niet in eerste instantie te zoeken in het onderbrengen van participatie bij
een aparte sector, doch deze te herleiden tot een gebrekkig functioneren van andere
sociale kaders.
Beoordeling van het opbouwwerk-beleid moet tegen deze algemene achtergrond
geschieden. Daarnaast dient meer specifiek te worden nagegaan, in hoeverre het
opbouwwerkbeleid in de sectoren waar het werkzaam is geweest de participatie heeft
bevorderd. In hoeverre heeft het aanbod dat het beleid in de vorm van organisaties
en middelen heeft gedaan, de participatie in de sociaal-culturele sector bevorderd?
Wat zijn daarvoor feitelijk de mogelijkheden? Is er b.v. een ander aanbod mogelijk
dat meer kansen geeft de burgers naar eigen inzicht te laten participeren in het
welzijnsbeleid? Want het behoort tot de eerste opdrachten van een welzijnsbeleid de
spanningsverhouding tussen eigen initiatief en ‘organisatie’ van dit initiatief te
erkennen en daaraan vorm te geven op een wijze die aan dit initiatief een zo groot
mogelijke ruimte geeft.

3.2 Het leerstuk van de aanpassing
3.2.1 Theorie
Beleidstheorie.
Gedurende de gehele beleidsperiode kan men de gedachte terugvinden, dat een zeer
belangrijke reden voor beleidsactiviteiten is: het verschil in tempo waarin de
onderscheiden maatschappelijke sectoren zich ontwikkelen. Dat wil zeggen, dat
bepaalde sectoren voorop lopen in de ontwikkeling en andere sectoren (of
groeperingen) dit tempo óf niet bij kunnen houden óf op zijn minst een ‘time lag’
vertonen. Voorop loopt de technisch-economische sector, waaruit de impulsen voor
verandering komen, achteraan loopt de sociaal-culturele sector. Ruimer gesteld is
het in die opvatting zo dat de maatschappelijke organisatie achterblijft
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bij de veranderingen die zich in de technisch-economische sfeer voltrekken.
In de landelijke ontwikkelings-, probleem- en stimuleringsgebieden is het de
industrialisatie met haar speciale eisen aan werktempo, regelmaat, voorzieningen,
opleidingsniveau e.d. die grote veranderingen met zich meebrengt. Dit proces moet
sociaal begeleid worden, omdat anders de bestaande maatschappelijke verhoudingen,
die zijn toegesneden op een agrarisch-ambachtelijke structuur, worden ontregeld.
Het normen- en waardenpatroon wordt bij gebrek aan begeleiding te veel op de proef
gesteld, met als gevolg desoriëntatie, normverlies, ontworteling e.d.33. Evenzo
verdienen diep ingrijpende ruilverkavelingen, ja, in het algemeen de veranderde
positie van de boer door de industrialisatie, speciale maatregelen, zoals
agrarisch-sociale voorlichting.
Tevens zijn er allerlei groeperingen als Ambonezen, Antillianen, gerepatrieerden,
buitenlandse werknemers, bewoners van oude stadswijken, bewoners van zgn.
gedepriveerde wijken, die de snelle maatschappelijke ontwikkeling - door hun speciale
achtergrond en problemen - niet zonder begeleiding kunnen volgen. Ten aanzien van
de bewoners van oude woonwijken wordt gesteld dat het daar gaat om ‘wijken of
buurten, zowel in stedelijke als in niet-stedelijke gebieden, waar het woon- en
leefmilieu relatief ernstige tekorten laat zien of waar projecten op het terrein van
stadsvernieuwing of andere maatregelen ten aanzien van het oude woningbestand
zijn aangevangen of op korte termijn zijn voorgenomen’34. In gedepriveerde wijken
- vroeger a-sociale (onmaatschappelijke) wijken/ buurten genaamd en nu officieel:
situaties met maatschappelijke achterstand - verkeert men in ‘situaties waarin
gezinnen, groepen van gezinnen, dan wel andere groepen onder meer ten gevolge
van structurele oorzaken een zodanige maatschappelijke en culturele achterstand
vertonen dat zij relatief weinig deel hebben aan algemeen beschikbare
welzijnsvoorzieningen en waarin een concentra-

33
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Dit sombere proza vindt men met grote regelmaat terug, vooral in het begin; zie b.v. 1953:
MvA, II, 2.
Rijkssubsidieregeling Samenlevingsopbouw, o.c., blz. 5.
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tie van problematiek een veelzijdige benadering nodig maakt’35. Deze twee laatste
vormen worden aangeduid met de term bijzonder opbouwwerk. Antillianen,
Surinamers, buitenlandse werknemers e.d. vallen onder het categoriaal opbouwwerk,
‘samenlevingsopbouw ten behoeve van die groepen, waarvan opneming en inpassing
in de samenleving gezien hun eigen maatschappelijke en culturele positie in de
Nederlandse samenleving de aandacht vragen’36.
De technisch-economische ontwikeling heeft ook de samenleving als zodanig
gecompliceerder gemaakt. Vele mensen kunnen niet of onvoldoende hun weg vinden
in een door organisaties en bureaucratie overwoekerde samenleving. Daarom is het
noodzakelijk voorlichtingspunten in te stellen in de vorm van sociale raadslieden die
tot taak hebben ‘het desgevraagd verschaffen van informatie, het geven van adviezen,
het verwijzen en bemiddelen op maatschappelijk, cultureel en recreatief terrein,
waardoor personen in staat worden gesteld gebruik te maken van de hun ter
beschikking staande rechten en voorzieningen op deze gebiedenc’37.
In deze beleidsopvatting, die ik wil aanduiden als het leerstuk van de aanpassing,
zoekt men tevergeefs naar een nadere uitwerking van de aard van de
technisch-economische veranderingen en de mate waarin deze op verschillende
terreinen hun invloed doen gelden. Zij komt niet uit boven het niveau van een
negatieve waardering van en een defensieve reactie op door industrialisatie en
modernisering geïntroduceerde maatschappelijke veranderingen, een beleidsopvatting
die haar voorlopige eindpunt heeft gevonden in de verzelfstandiging van het begrip
welzijn.

Aanpassing: achtergrond en kritiek.
Het is niet toevallig dat na de oorlog, zowel in Nederland als daarbuiten, het vraagstuk
van de maatschappelijke aanpassing (integratie) sterk in de belangstelling is komen
te staan. De verwoestende en desintegrerende invloeden die de oorlogvoering op de
betreffende samenlevingen had, nood-

35
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Idem, o.c., blz. 6.
Idem, o.c., blz. 7.
Idem, o.c., blz. 7.
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zaakten na de oorlog tot maatregelen die een herinvoering van verschillende
‘losgeraakte’ groeperingen moesten bewerkstelligen. In Nederland werden b.v. als
zodanig aangeduid de uit Duitsland teruggekeerde landgenoten en de zgn.
‘verwilderde’ jeugd. Daarnaast werden allerlei maatregelen genomen (o.a.
Volksherstel) die de restauratie van het vooroorlogse maatschappelijke patroon tot
doel hadden. De idee van aanpassing en integratie werd in een later stadium (na
1950) nog gevoed door de massale immigratie van Ambonezen, repatrianten en
Hongaarse vluchtelingen. Verder verschoof door de normalisering van de
algemeen-maatschappelijke verhoudingen, gevoegd bij een stijgende welvaart, de
aandacht naar perifere groeperingen in de eigen samenleving. Zij werden in de loop
der tijd ‘herhaaldelijk van voorzichtiger benamingen voorzien - asocialen,
zwaksocialen, onmaatschappelijken, andersmaatschappelijken, maatschappelijk
niet-aangepasten’; ‘het zijn degenen, die eensdeels economisch zeer zwak staan een bron van zorg - en anderdeels belangrijke elementen uit het burgerlijke
cultuurpatroon afwijzen - een bron van ergernis’38.
De maatschappelijke vraagstukken van aanpassing en integratie vinden ook hun
neerslag in de aandacht die daaraan in de sociologie wordt besteed. Zo wordt er in
die tijd - ook internationaal - veel werk gemaakt van het vraagstuk van de
gedifferentieerde sociale verandering. Het bekendst zijn in dit verband de discussies
die plaatsvinden rond de these van de ‘cultural lag’ - het achterblijven van de
sociaal-culturele organisatie (niet-materiële cultuur) bij de technisch-economische
veranderingen (materiële cultuur) -, die vooral door Ogburn (Social Change, 1923)
weer opnieuw aan de orde werd gesteld39. Begrippen als ‘adjustment’ en
‘maladjustment’ spelen hierin een belangrijke rol. Groenman wijst er - in 1952 - op
‘dat in de huidige sociologische literatuur het verschijnsel van de
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Zie J.A.A. van Doorn, Beeld en betekenis van de Nederlandse sociologie, o.c., blz. 120, ook
blz. 119-122.
Eerder heeft Veblen het begrip ‘cultural lag’ geïntroduceerd. Hiervoor H.P.M. Goddijn e.a.,
Geschiedenis van de sociologie, o.c., blz. 182, 183; voor een recente verwoording van de
‘cultural lag’-these door W.F. Ogburn, The hypothesis of cultural lag, in: Walter L. Wallace
(ed.), Sociological theory, 1969, blz. 140-144; een kritiek op Ogburn bij Nicholas S.
Timasheff, Sociological theory (rev. ed.), 19573, blz. 204-207, bij Merton (behandeld bij
Sorokin), bij Pitirim A. Sorokin, Sociological theories of today, 1966, blz. 296-298 en bij
R.M. MacIver en Charles H. Page, Society, 1959, blz. 574-580.
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aanpassing van centrale betekenis is. Allerlei onderwerpen, waaraan de sociologie
haar aandacht geeft, zijn al bij eerste verkenning als aanpassingsproblemen aan te
duiden’. Hij gaat zelfs zo ver de sociologie te omschrijven als ‘de studie van de
aanpassend handelende mens in groepsverband40.
In de vijftiger en het begin van de zestiger jaren woedt in Nederland een heftige
discussie over de noodzaak van aanpassing en de criteria die gehanteerd mogen
worden om bepaalde groeperingen object van aanpassingsbeleid te maken. Die
discussie spitst zich concreet toe op het vraagstuk van de onmaatschappelijke
gezinnen, vooral n.a.v. de dissertaties van Litjens (1953), Van Tienen (1960) en
Milikowski (1961)41. Zij ontleent haar maatschappelijke relevantie m.n. aan het feit
dat het ministerie van Maatschappelijk Werk voor deze - en andere, wat minder
‘discutabele’ - groeperingen een beleid voert dat gericht is op aanpassing aan de
‘normale’ Nederlandse samenleving.
Zonder hier in extenso in te gaan op alle argumenten die voor of tegen deze vorm
van aanpassingsbeleid zijn ingebracht42, kunnen de belangrijkste bezwaren die terecht
tegen de aanpassingsidee naar voren zijn gebracht - m.n. door Milikowski en, in
mindere mate, Van Tienen - als volgt worden samengevat:
- er ontbreekt een (wetenschappelijk) criterium op grond waarvan ondubbelzinnig
duidelijk wordt welke groeperingen voor aanpassing in aanmerking komen; deze
argumentatie op grond van wetenschappelijke criteria speelde een belangrijke rol
(Milikowski, Van Tienen), omdat het beleid - door inschakeling van sociologen zich er op liet voorstaan zijn maatregelen wetenschappelijk te funderen;

40
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Zie zijn oratie Sociale aanpassing, 1952, blz. 5.
Zie de dissertaties H.P.M. Litjens, Onmaatschappelijke gezinnen, 1953; A.J.M. van Tienen,
De andersmaatschappelijken, 1960; H.P.M. Milikowski, Sociale aanpassing, niet-aanpassing,
onmaatschappelijkheid, 1961.
Zie de discussie n.a.v. de dissertatie van Milikowski, in stencilvorm uitgegeven door de
NRMW, 1963.
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- in feite wordt het beleid bepaald door opvattingen van normaliteit, die het bij de
meerderheid van de bevolking aanwezig veronderstelt; op deze wijze wordt bepaalde
groeperingen een abnormaal maatschappelijk gedrag opgedrongen; daarbij wordt in
feite een statisch maatschappijbeeld gehanteerd, omdat de maatschappelijke situatie
(opvattingen e.d.) van het ogenblik richtinggevend is voor de bepaling van wat
afwijkend genoemd moet worden; waar bij aanpassing op zijn minst twee ‘partijen’
in het geding zijn, ligt het meer voor de hand tussen beide een dynamische relatie te
veronderstellen, omdat: (1) de opvattingen in de ‘meerderheidspartij’ zich zelfstandig
en o.i.v. die relatie kunnen (zullen) wijzigen, en derhalve ook (2) de opvattingen in
de ‘minderheidspartij’ zich zullen wijzigen.
Daar moet nog het belangrijke punt aan worden toegevoegd dat er van eenheid in
opvattingen bij beide groeperingen geen sprake is. Daar is o.m. door Groenman en
Milikowski met nadruk op gewezen. De ‘normale’ Nederlandse samenleving geeft
een pluraliteit aan opvattingen te zien43, terwijl in dit verband de
minderheidsgroeperingen (b.v. zwaksocialen, bepaalde volksbuurten, Ambonezen,
woonwagenbewoners) een niet minder pluralistisch beeld opleveren. Wie moet zich
nu aan wie aanpassen?
- ondanks de beleidspretentie dat men zich met groeperingen bezighield, waarvoor
een speciale methodische aanpak (opbouwwerk) noodzakelijk was, bestaat de feitelijke
bemoeienis voor een groot deel uit individueel gericht maatschappelijk werk.
Toch verklaart het bestaan (of de aanwijzing ervan door het beleid) van bepaalde
groeperingen/gebieden, waarvoor in het kader van het aanpassingsbeleid speciale
voorzieningen nodig geoordeeld werden, waarom zij als terreinen van opbouwwerk
zijn opgevoerd. Terwijl de plaatsing van deze beleidscategorieën in het
aanpassingsbeleid, de verklaring vormt voor het feit dat die terreinen door het beleid
als ‘bemoeigoederen’ worden gedefinieerd. Dat wil zeggen dat er van een zelfstandige
bijdrage aan de beleidsvorming door de betrokken groeperingen niet of nauwelijks
sprake is.

43

Al vroeg een meer genuanceerde opvatting bij Sj. Groenman, Uitdijende werelden, 1956.
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Er zijn echter in de hieronder nog te behandelen concrete beleidsvelden gradaties te
onderscheiden, die - althans naar beleidsintentie - lopen van een gerichtheid op heel
speciale groeperingen tot één waarbij de gedachte aan zelfwerkzaamheid een rol
begint te spelen. Men kan ook zeggen: een overgang van bijzonder naar algemeen.
In die zin is er sprake van een vloeiende overgang - en een zekere overlapping - naar
de beleidsterreinen die zich uitdrukkelijk op de idee van participatie,
zelfwerkzaamheid e.d. baseren en die in III.4 behandeld worden. In volgorde van
afnemende bijzonderheid zullen hieronder de beleidsterreinen gepresenteerd worden.
Dit zijn dan:
1 - het bijzonder en categoriaal opbouwwerk, die ‘streven naar invoeging van
minderheden in de totale samenleving en haar organen’;
2 - het functionele opbouwwerk, dat vooral is gericht op ‘het binden van leden
aan specifieke instituties en organisaties’44;
3 - het regionale welzijnsbeleid en het instituut van de sociale raadslieden, die in
principe een algemene strekking hebben en mede een beroep willen doen op de
actieve inzet van de gehele bevolking.
Aandacht voor het leerstuk van de aanpassing is gewenst omdat het een belangrijke
rol speelt bij de legitimatie van het beleid. Vooral in de startperiode van het beleid
heeft het - m.n. voor wat betreft de functies die het voor de beleidsaanvaarding heeft
gehad - een prominente rol gespeeld. Deze ‘theorie’ had nl. in de jaren vijftig een
zekere populariteit onder sociologen (m.n. in de vorm van de ‘cultural lag’-these)
en vond in gepopulariseerde vorm gretig aftrek bij een groter publiek. Daarbij waren
er in die beginjaren aanwijsbare problemen zoals de integratie van gerepatrieerden,
Ambonezen, Hongaarse vluchtelingen, alsmede een beginnende industrialisatie in
de ontwikkelingsgebieden, die een zekere gevoeligheid voor deze theorie deed
ontstaan. Het opiniemakende ambtenarencorps voelde zich wel aangetrokken tot
deze sociaal-wetenschappelijke theorie.
Opvallend is echter dat de theorie tot op de dag van vandaag in
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Van Doorn, Beeld en betekenis etc., o.c., blz. 120.

Bram Peper, Vorming van welzijnsbeleid

201
zeer simpele vorm in beleidsstukken is terug te vinden, zonder noemenswaardige,
doch stellig heel goed mogelijke, specificaties. Zij is nog steeds belangrijk voor de
rechtvaardiging van het beleid, omdat zij kennelijk - als we letten op het parlement
- aansluit bij vage onvredegevoelens over het tempo van de technische ontwikkelingen,
de complexiteit van de moderne samenleving en het achterblijven van verschillende
groeperingen. Er is nauwelijks een spoor van analyse te ontwaren - zeker niet naar
het parlement toe - van de meer structurele oorzaken van een eventueel verschil in
ontwikkeling tussen onderscheiden maatschappelijke deelsectoren. De vraag in
hoeverre de invloed van de technisch-economische ontwikkeling is aan te wijzen in
de verschillende maatschappelijke verbanden blijft ook grotendeels onbeantwoord.
Het is b.v. niet op voorhand in te zien waarom die ontwikkeling, gezien de
dwingende kracht ervan, halt zou moeten houden bij de perifere groeperingen en
gebieden die tot nu toe object van het beleid zijn geweest. De aanpassing komt nu
van één kant: het ligt meer voor de hand te veronderstellen dat de aanpassing van
vele kanten moet komen. Men kan in ieder geval niet volstaan met op de
veranderingen, die zich onmiskenbaar in de Nederlandse samenleving voltrekken,
te antwoorden in termen van een vage aanpassings-formule, waarbij de achterstanden
bijna exclusief gelocaliseerd worden bij groeperingen die door een ongelijke verdeling
van maatschappelijke goederen en kansen voor altijd gedoemd lijken een perifere
positie in te nemen. De evaluatie van de specifieke beleidsonderdelen komt in de
volgende paragraaf aan de orde.

3.2.2 Evaluatie van het beleid
Het bijzonder opbouwwerk.
Deze tak van het opbouwerk heeft zich van oudsher beziggehouden met het
gespecialiseerde gezins- en wijkwerk en het werk t.b.v. a-sociale of
onmaatschappelijke gezinnen en buurten45. De terminologie is wat ‘zachter’ geworden
o.i.v. van sociaal-wetenschappelijke publicaties46 die er o.m. op hebben
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Zie H.G. Ras, Bijzonder opbouwwerk: de beleidsaspecten, in: Maatschappelijk Welzijn, 19de
jrg., nr. 9, blz. 191-194.
Studies van sociologen als Van Tienen en Milikowski kunnen hier genoemd worden. Voor
een handzaam overzicht A.J.M. van Tienen, Maatschappelijkheid en onmaatschappelijkheid,
1963.
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gewezen dat de term a-sociaal, a) stigmatiseert, en daardoor bijdraagt de hulpverlening
van haar effectiviteit te beroven, b) te weinig differentieert, zeker wanneer de term
voor een hele wijk of buurt wordt gebruikt, c) zijn oorsprong vindt in ‘middle and
upper class’- opvattingen over wat wel en niet normaal is, wat wel en niet hoort, en
derhalve de maatstaven van een dominante groepering opdringt aan groeperingen
die gedeeltelijk vanuit andere normen en waarden leven, d) letteriijk onzin is, omdat
het de aldus aangeduide personen en groeperingen niet ontbreekt aan sociale relaties.
Een term als andersmaatschappelijken heeft een tijd opgang gemaakt, a-sociale
gezinnen werden probleemgezinnen en het ministerie spreekt nu over ‘situaties met
maatschappelijke achterstand’. Er heeft, zou men kunnen zeggen, een sociologisering
van de probleemduiding plaatsgevonden.
In het midden van de jaren zestig is het beleid zich mede gaan richten op oude
woonwijken, waarvan de meeste óf zijn opgenomen in een plan voor sanering
(reconstructie) óf voor een dergelijk plan op de nominatie staan. Het zijn wijken
waar o.a. een hoge bebouwingsdichtheid bestaat, veel slechte woningen zijn met een
hoge gemiddelde kamerbezetting, het onderwijs gebreken vertoont,
recreatiemogelijkheden ontbreken, welzijnsvoorzieningen schaars zijn, de meeste
kinderen niet ‘doorleren’, veel ongeschoolden wonen met een gemiddeld laag
inkomensniveau, e.d.47.
Het bijzonder opbouwwerk - vroeger ook wel bijzonder maatschappelijk werk
genoemd - probeert o.m. door buurtwerk, het vestigen van ontmoetingscentra, het
‘stofferen’ van het woongebied met allerlei voorzieningen (groenvoorzieningen,
reconstructie stadspleinen, speelplaatsen), het bevorderen van overleg in de buurt/wijk,
de bevolking meer te laten delen in de algemene voorzieningen en haar bewust te
maken van de positie waarin zij verkeert48. Daartoe wordt gepoogd allerlei
overlegstructuren op te zetten, wijkcomité's te begeleiden, enz.
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Zie uitvoeriger over de doelstellingen en middelen van het bijzonder opbouwwerk de
Rijkssubsidieregeling Samenlevingsopbouw, o.c., blz. 5, 6.
1969: MvT, 19; 1971: MvT, 26.
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Voor wat het ‘oude’ bijzonder opbouwwerk betreft, kan worden opgemerkt dat dit
in feite niets met opbouwwerk uitstaande had, omdat het zich voornamelijk richtte
op de probleemgezinnen49. Met een vorm van gespecialiseerd maatschappelijk werk
probeerde men iets aan hun problemen te doen. Zoals Stalpers in 1960 terecht
opmerkt: ‘Met family case-work proberen we soms onmaatschappelijke gezinnen in
het spoor te zetten, die primair een grotere woning en meer inkomen behoeven’50.
Dat deze problemen zich in bepaalde wijken concentreerden, maakt dit
maatschappelijk werk nog niet tot wijkwerk en stellig niet tot opbouwwerk51.
Het bijzonder opbouwwerk in oude woonwijken is geïnspireerd door de gedachte
dat (verwachte) sanering sociale begeleiding behoeft. Het gaat hier om ingrijpende
plannen, die je niet zomaar, d.w.z. zonder de medewerking van de bevolking, kunt
uitvoeren. De roep om inspraak - met zoveel kracht in de zestiger jaren opgekomen
- krijgt hier zijn beloning in de vorm van bijzonder opbouwwerk, dat, zo niet formeel,
dan toch materieel de opdracht heeft de bevolking te doen inzien waarom de plannen
nodig zijn.
Het marginale karakter van het opbouwwerk in deze wijken blijkt - ondanks alle
ambities, ingebouwde verwachthigen en goede wil - uit de volgende omstandigheden.
1 - De voor het welzijn - óók, als men dat onderscheid wil hanteren, het
sociaal-culturele welzijn - doorslaggevende factoren als woningtoestanden,
onderwijs, recreatie, inkomen e.d. vallen geheel buiten de beïnvloedingssfeer
van het opbouwwerk. Deze opmerking is niet bedoeld als een gemakkelijke
constatering met de impliciete uitnodiging er dan maar niets aan te doen. Het
opbouwwerk suggereert echter - zowel naar de bevolking als naar de
opbouwwerkers toe - dat het iets aan deze zaken zou kunnen veranderen via het
opbouwwerk. Dit nu lijkt mij een fictie, met het gevaar dat het opbouwwerk
gaat functioneren als een kanaal - een soort ventielinstitutie - waardoor de
inspraak moet vloeien. Hierdoor krijgt
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Dat erkent de minister ook; zie 1968: H, II, U 118.
J.A. Stalpers, De evolutie van de menselijk nood, 1960, blz. 15.
Voor een analyse van de structurele vraagstukken, de uitstekende studie van R.R. Koopmans,
Deprivatie en arbeidsprablematiek, in het bijzonder van werknemers uit probleemgezinnen,
uitgave CRM, 1970.
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het opbouwwerk, dat door de politieke organen in het leven is geroepen, een
ontpolitiserende functie.
2 - De toenemende activiteit in oude woonwijken, die de laatste jaren valt te
constateren, is voor het overgrote deel buiten het opbouwwerk tot stand gekomen.
Spontaan ontstane actiegroepen, wijkcomité's zijn zich - zonder zelfs ooit van
opbouwwerk gehoord te hebben - op eigen kracht met de vraagstukken gaan
bezighouden. Zij hebben op eigen wijze hun welzijnsbeleving gedefinieerd en
zijn daarbij - zonder zich op voorhand te laten insnoeren door de sociaal-culturele
variant van het welzijn die het bijzonder opbouwwerk voor zijn rekening neemt
- terechtgekomen op de meer structurele determinanten van het welzijn. Men
kan daarbij denken aan: de woningnood (huurcomité's), het onderwijs, de
beïnvloeding van de stadssanering, die op topgemeentelijk, politiek en
bureaucratisch niveau (publieke werken) wordt bepaald. Daarbij steekt het
gewicht van het officiële aanbod van het bijzonder opbouwwerk groenvoorzieningen, speelplaatsen - wel schriel af.
Men dient zich goed te realiseren dat onder het hoofd bijzonder opbouwerk voor een
belangrijk deel detailvoorzieningen worden aangeboden, die er óf allang hadden
moeten zijn óf waar de bevolking geen behoefte aan heeft. Doordat de bevolking
steeds meer zelf haar behoeften gaat formuleren, los van de ‘aanbiedingen’ van het
opbouwwerk, komen nu sneller déze en belaagrijker voorzieningen - zowel in het
organisatorische als instrumentele vlak - tot stand. Het opbouwwerk is er niet in
geslaagd als agens van sociale verandering te fungeren.
Duidelijk spreekt dit uit de ervaringen die in de Haagse Schildersbuurt zijn
opgedaan met bijzonder opbouwwerk. Daar zijn in mei 1969 rellen ontstaan door
een t.v.-uitzending van de KRO waarin een gezin uit die buurt ten tonele werd
gevoerd, dat naar het oordeel van de bewoners een onjuist beeld gaf van de toestanden
in die wijk. Al een tiental jaren werd in deze wijk aan bijzonder opbouwwerk, eerder
bijzonder maatschappelijk werk geheten, gedaan52. Ook hier een dichtbevolkte wijk
met slechte woonomstan-
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Zie het interessante rapport van J. Halbertsma, Mensen van goede wil in het opbouwwerk,
uitgave van het Nederlands Instituut voor Maatschappelijk Werk Onderzoek (NIMAWO),
1970, blz. 9. Het zou overigens meer voor de band hebben gelegen om het NIMO dergelijk
onderzoek te doen verrichten. Is hier slechts toeval in het spel?
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digheden (krotten), gebrek aan speelruimte voor de jeugd, enige prostitutie e.d. Het
bijzonder opbouwwerk werd geëntameerd omdat ‘het vraagstuk van de sociale
aanpassing die zich richt op de gehele problematiek van een bevolkingsgroep, kan
worden gezien als een bijzondere vorm van opbouwwerk en moet dus ook onderwijs,
huisvesting, ruimtelijke planning en arbeidsvoorzieningen e.d. omvatten’53. Dankzij
de middelen die via het opbouwwerk ter beschikking zijn gesteld, is een aantal
voorzieningen (dienstencentrum, vakantie-uitwisseling, tussen-de-middag-werk)54
tot stand gekomen. Het bijzonder opbouwerk wordt door beleidskringen - in dit geval
m.n. de gemeentelijke overheid - gezien als een activiteit die in het leader van de
‘sociale sanering’ het beleid aanvaardbaar moet maken voor de bevolking, terwijl
de opbouwwerkers zich tot taak stellen ‘de mensen helpen wegen te vinden om hun
stem bij de gemeente te laten horen’55. Om deze redenen - de gemeente is natuurlijk
niet bereid acties tegen haar beleid te financieren - heeft de gemeente het opbouwerk
naar zich toegetrokken door een groot bureau (ongeveer 20 man) voor opbouwwerk
op te zetten.
De volstrekt marginale positie van het opbouwwerk bleek tijdens de rellen n.a.v.
de televisie-uitzending. ‘De positie van het opbouwwerk in de wijk was echter niet
van dien aard, dat de opbouwwerkers in staat waren de situatie constructief te
benutten, met name door de agressie zodanig te mobiliseren, dat die in dienst gesteld
kon worden van een verdere bewustmaking bij de bewoners van hun woon- en
leefomstandigheden’56. Het opbouwwerk was machteloos, stond buitenspel; zo er al
van initiatief sprake was, lag dat bij de bewoners, zonder enige aanwijsbare invloed
van het opbouwwerk. Een interessant beeld van de beroepsopvatting (non-direc-
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Idem, o.c., blz. 10.
Idem, o.c., blz. 27-30.
Idem, o.c., blz. 17.
Idem, o.c., blz. 55.
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tieve benadering) en de positie van het opbouwwerk geeft een opbouwwerker, wanneer
hij opmerkt:
- Als er iets fundamenteel zal veranderen, moet de bevolking dat zelf
doen. De bestaande instituties vervullen een verzorgende rol ten opzichte
van de bevolking. Dat vinden ze wel best. Ze zagen ons als een nieuw
verzorgingsinstituut. Het verschil is, dat wij niet werken vóór, maar mét
de bevolking ... De échte confrontatie vindt plaats tussen hen en de
gemeente, daar sta ik buiten. Mijn taak is alleen begeleidend57. Een andere opbouwwerker zegt over de huidige positie van het opbouwwerk:
- Het opbouwwerk fungeert op het ogenblik als oliespuit. In de
gemeenteraad is een miljoenennota een hamerstuk, maar over het
opbouwwerk wordt eindeloos gediscussieerd: dat is ongevaarlijk, het gaat
over lantaarnpalen. Maar het opbouwwerk had juist wel gevaarlijk moeten
worden. We richten ons nu nog uitsluitend op de ‘zachte’ delen van de
maatschappij (onderwijs, sociale voorzieningen) maar bij de ‘harde’ delen
is ook veel opbouwwerk te doen. Maar daar kunnen we niet aankomen58.
Een interessant verschijnsel is dat het buurtwerk, dat al van oudsher in vele zgn.
volksbuurten in verschillende steden aanwezig was, nu steeds meer wordt gezien als
een vroege vorm van opbouwwerk. De term buurtopbouwwerk begint in zwang te
komen. Bij de ontdekking van buurtwerk als een vorm van opbouwwerk hebben
overigens verschillende factoren een rol gespeeld, die stellig niet alle zijn terug te
voeren tot vaktechnische heroriëntatie. In de eerste plaats nam het buurtwerk, zoals
gezegd, in verscheidene oude woonwijken al een gevestigde plaats in. Veelal beschikte
het over een gebouw waarin allerlei recreatieve activiteiten, vooral voor de jeugd,
plaatsvonden. Het bijzonder opbouwwerk werd, als van bovenaf in de wijk geplante
structuur, als overbodigheid, overlapping en concurrentie ervaren. Het bijzonder
opbouwwerk richt
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Idem, o.c., blz. 19.
Idem, o.c., blz. 25; over de buurtoriëntatie van de jeugd, het interessante rapport van
W.F. Heinemeijer en L.U. de Sitter, Buurt, jeugd en vrije tijd, 1964.
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zich meer op volwassenen. In de tweede plaats bevindt het buurtwerk zich in
verschillende steden in een crisis, mede omdat de jeugd andere recreatie dan die
welke traditioneel geboden werd prefereerde; zij kreeg verder een ruimere actieradius
(‘de stad’). In de derde plaats begon men in kringen van het opbouwwerk, voortdurend
en bijna altijd tevergeefs op zoek naar direct contact met de bevolking (de ‘grass
roots’), in te zien dat het buurtwerk dat contact al lang had. De buurt- of
clubhuiswerker had zijn clubjes, kende veel kinderen en hun ouders, kende de buurt
goed e.d.
Met elkaar hebben deze ontwikkelingen ertoe geleid dat het opbouwwerk op buurten wijkniveau en het buurtwerk enigszins naar elkaar toe beginnen te groeien. Hier
en daar is een begin van integratie tot stand gebracht. Het buurtwerk/wijkwerk wordt
buurt- en wijkopbouwwerk - ook volwassenen worden meer bij het werk betrokken
-, de financiering op titel van de subsidieregeling samenlevingsopbouw wordt
mogelijk. Dat neemt niet weg dat in verschillende steden een heftige competitie- en
machtsstrijd aan de gang is tussen het ‘nieuwe’ en ‘oude’ opbouwwerk, die meer
lijkt op een poging tot overneming van de ene werksoort door de andere dan op
integratie.
De conclusie moet luiden dat het bijzonder opbouwwerk zichzelf voor grote
opdrachten plaatst in situaties die - willen zij wezenlijk verbeteren - om middelen
en inzet vragen die volledig buiten het bereik van het opbouwwerk vallen. De minister
moet zelf ook constateren dat de samenlevingsopbouw bij gebrek aan samenspel en
instrumentering nog slechts aarzelend op gang komt59. Blijft over: een serie van meer
of minder nuttige activiteiten, die voor een groot deel bestaan uit het realiseren van
kleine voorzieningen, die in subsidieregelingen aangegeven staan als subsidiabel.

Het categoriale opbouwwerk.
Het categoriale opbouwwerk wil de barrières die er in de samenleving zijn voor
minderheidsgroepen - Ambonezen, woonwagenbewoners, Antillianen, buitenlandse
werknemers, Surinamers -, die de ontplooiingskansen in de weg staan, doorbreken.
Voorlichttng, gericht zowel naar deze groepe-
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ringen als naar de samenleving, wordt gezien als één van de belangrijkste elementen
van dit opbouwwerkbeleid60. Het gaat om integratie met behoud van eigen identiteit,
dezelfde filosofie die destijds bij de integratie van zgn. Indische Nederlanders werd
gehanteerd. De instellingen die zich met dit werk bezighouden, hebben - naast
voorlichting - de taak om:
1 - in samenwerking met deze groepen activiteiten te bevorderen, alsmede de
totstandkoming van voorzieningen op sociaal, cultureel, recreatief en ander
terrein;
2 - de goede betrekkingen met de Nederlandse samenleving en tussen de groepen
onderling te bevorderen;
3 - te streven naar samenwerking met en inschakeling van andere hulp- en
dienstverlenende organisaties;
4 - beheer en exploitatie van een ontmoetingscentrum te verzorgen;
5 - samen te werken met overheden en andere organen voor o.w.61.
Het categoriale opbouwwerk omvat verschillende soorten beleid. T.a.v. Ambonezen
en woonwagenbewoners valt de gehele zorg onder het ministerie, terwijl voor andere
groeperingen - buitenlandse werknemers, Surinamers, Antillianen - sprake is van
een aanvullend beleid. Andere ministeries - Economische Zaken, Sociale Zaken spelen een belangrijker rol. Zonder hier uitvoerig op de verschillende onderdelen in
te gaan62, is m.b.t. de eigenlijke opbouwfunctie het volgende op te merken.
Vooreerst geldt ook voor deze groeperingen dat de voor het welzijn bepalende
factoren - huisvesting, onderwijs, inkomen, e.d. - grotendeels buiten de
beïnvloedingssfeer van het opbouwwerk liggen. Dit betekent dat het opbouwwerk
in feite beperkt moet blijven - ondanks alle beloftes - tot het verschaffen van
aanvullende voorzieningen en van enige sociale begeleiding. In de tweede plaats is
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1971: MvT, 27.
Rijkssubsidieregeling Samenlevingsopbouw, o.c., blz. 7.
Zeer uitvoerig hierover - inclusief hier en daar een beoordeling van het beleid - het door
CRM uitgegeven boek onder redactie van Dr H. Verwey-Jonker, Allochtonen in Nederland,
1971.
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de beleidsdoelstelling: integratie met behoud van eigen identiteit, zo vaag dat
daaronder verschillende soorten beleid geschoven kunnen worden. In het ene geval
behoeft men zich bij wijze van spreken ‘niet druk te maken’ over het behoud van de
eigen identiteit, omdat deze door uiterlijke en/of sociale kenmerken, die buiten de
beinvloedingsmogelijkheden van het opbouwwerk liggen, wel ‘tot haar recht komt’.
Dat geldt voor Ambonezen en buitenlandse werknemers. De laatsten b.v. bevinden
zich - door de hier aangeboden werkgelegenheid (ongeschoolde arbeid vnl.) - op de
laagste treden van onze maatschappelijke ladder. Zou men b.v. willen integreren dan
betekent dat, dat aan de buitenlandse werknemers, die nu opeengepakt zitten in
pensions e.d., huisvestingsvoorzieningen moeten worden geboden, alsmede onderwijs
dat hun de kans geeft, net als andere Nederlanders, zich voor andere beroepen te
bekwamen dan voor het ongeschoolde werk, waarvoor zij nu zijn voorbestemd. Dat
betekent ook dat de gezinnen van de werknemers zich hier zouden moeten kunnen
vestigen. Het opbouwwerk is nu een sluitpost van het economisch beleid, bestaande
uit een beetje maatschappelijk werk, wat voorzieningen en cursussen. Wanneer, zoals
bij de Ambonezen, de groepering eigen initiatieven ontplooit, waarin zij tot
uitdrukking probeert te brengen wat zij onder haar welzijn verstaat, dan kan dat bij
het beleid en een groot deel van het Nederlandse volk weinig waardering oogsten63.
Verder hebben speciale voorzieningen de neiging om bepaalde categorieën te
stigmatiseren en daarmee de integratie weer te belemmeren.
Soms ook wordt onder het mom van speciale voorzieningen een poging
ondernomen om tot een rigoureuze integratie te komen die van de eigen identiteit
weinig overlaat. Een voorbeeld daarvan is het beleid m.b.t. de woonwagenbewoners.
De Woonwagenwet van 196864 richt zich op beperking en centralisering van het
aantal
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Voor een analyse van de Ambonezenproblematiek M.H. Marriën, Het Zuidmolukse
radicalisme in Nederland; nationalistische of emancipatiebeweging, in: Sociologische Gids,
18de jrg., nr. 1, januari/februari 1971, blz. 62-76.
Waarvoor de basis is gelegd door het rapport De woonwagenbevolking van Nederland, 1959.
De opdracht tot het schrijven van dit rapport ging uit van het ministerie (MaWe) en werd
opgedragen aan het Katholiek sociaalkerkelijk instituut (KASKI); zie verder voor een
waardering van het beleid en de positie van de woonwagenbewoners, een goed nummer van
het NIMO-bulletin, 5de jrg., nr. 2/3, 1971, blz. 41-103; zie over deze categorie ook K.
Sietaram, Onderontwikkeld gebied in eigen land, 1969.
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kampen (centra). De inspraak-ideologie heeft niet kunnen beletten dat regionale
woonwagencentra tot stand zijn gekomen ‘zonder overleg met de
woonwagenbewoners of particulier initiatief, centra die vaak geïsoleerd liggen en te
groot zijn’65. De woonwagenbewoners hebben niet zelf gevraagd om een
woonwagenwet. Het mobiele bestaan van een deel van de woonwagenbewoners, zo
eigen aan hún identiteit, wordt op die manier met kracht tegengewerkt. Een gematigd
activist, voorzitter van de Bond ter behartiging van de belangen van
woonwagenbewoners en zelf goede contacten onderhoudend met net ministerie,
merkt op: ‘De bedoeling van de nieuwe wet is natuurlijk - dat weten we allemaal om ons laten we zeggen binnen 20 jaar of zo van de kaart te vegen, om ons in een
woning te zetten. Ik ben ervan overtuigd, dat dit nooit zal lukken’66. Het beleid van
de overheid is erop gericht, de woonwagenbewoners sedentair te maken. Het hoofd
van de hoofdafdeling Categoriale Opbouw windt er geen doekjes om: ‘Het is overigens
al jaren bekend, dat dit ons standpunt is’67. In ieder geval heeft de zomer van 1971
al duidelijke tekenen van zelfwerkzaamheid van de woonwagenbevolking te zien
gegeven. Er is een epidemie van woonwagenbranden uitgebroken, waarbij, niet
zonder grond, ‘de politie aau brandstichting denkt’68. Het zijn protesten tegen de
ghetto-vorming, die het contact met de burgermaatschappij beletten, de
bestaansmogelijkheden beperken (vele bewoners per centra maakt de spoeling handel! - dun), e.d. Ook het onderwijs in de kampscholen, dat op een laag peil staat,
is een bron van ergernis.
Dat de minister de voorlichting als een van de belangrijkste elementen van het
categoriale opbouwwerk ziet, draagt weinig bij tot de oplossing - integratie met
behoud van eigen identiteit - van de
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NIMO bulletin, o.c., blz. 47.
Idem, o.c., blz. 56.
Idem, o.c., blz. 97.
De Volkskrant, 17 augustus 1971. Daarin ook een interview met een kenner van het
woonwagenbeleid, Mr L. Mazirel.
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problemen van de groeperingen die object zijn van het beleid. Voorlichting behoeft
een basis in de concrete maatschappelijke mogelijkheden en positie van de
groeperingen, die voor het grootste deel buiten de beïnvloedingssfeer van dit beleid
liggen. Anders helpt voorlichting niett69.

Het functionele opbouwwerk.
Het belangrijkste voorbeeld van functioneel opbouwwerk vormen de zgn.
samenwerkingsorganen voor het maatschappelijk werk, waarvoor al in het begin van
het beleid subsidiemogelijkheden zijn geschapen. De bedoeling van deze organen
is, coördinatiepunt te zijn van het maatschappelijk werk binnen de verschillende
levensbeschouwelijke richtingen. Er bestond behoefte aan centrale punten waar per
zuil het grote aantal organisaties werkzaam op het terrein van het maatschappelijk
werk zou samenkomen. De bedoeling was, het werk te coördineren, te begeleiden
en uit te breiden. In een nota (1969) van de minister70 wordt gesteld dat de
samenwerkingsorganen aanvankelijk als voornaamste doelstellingen hadden:
- het uitbouwen van het (algemeen) maatschappelijk werk;
- de coördinatie van dit werk met diverse vormen van gespecialiseerd
maatschappelijk werk;
- het bevorderen van een deskundige uitvoering.
Later is mede als taak gesteld:
- het bevorderen van de bezinning in eigen kring;
- het bijdragen vanuit deze bezinning aan de planning en beleidsvorming in
samenwerking met anderen en met de overheid.
Dankzij de subsidieregeling zijn in de periode 1954-1960 in snelle vaart ongeveer
80 instellingen tot stand gekomen (c.q. in termen
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Niet alleen op dit terrein, maar ook op andere beleidsterreinen, blijkt hoe weinig het ministerie
zich heeft laten beïnvloeden door b.v. een studie als die van Ter Hoeven, nota bene in opdracht
van hetzelfde ministerie geschreven. In deze studie relativeert Ter Hoeven sterk de invloed
van voorlichting wanneer daar geen duidelijke (plannen tot) verandering aan ten grandslag
ligt. Zie P.J.A. ter Hoeven, Houdingen in beweging, uitgave van MaWe, 1962.
NOTA inzake de samenwerkingsorganen (5 juni 1969), blz. 2.
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van de subsidieregeling gevallen)71. Beperken we ons tot de belangrijkste - nl. de
zgn. grootstedelijke en provinciale samenwerkingsorganen - dan begeleiden deze
organen (ongeveer 60) op het ogenblik meer dan 600 instellingen voor
maatschappelijk werk72.
In de doelstellingen van het opbouwwerk is de coördinatie van organisaties, die
een bijdrage proberen te leveren aan de behoeftenvoorziening van een bepaalde
bevolking, een belangrijk onderdeel. De bedoeling is echter dat organisaties die op
verschillende of dezelfde terreinen van maatschappelijke activiteit bezig zijn, bij
elkaar gebracht worden om in onderling overleg tot een op elkaar afgestemde politiek
te komen. De subsidieregeling voor de samenwerkingsorganen heeft, ingesnoerd als
zij was tot de coördinatie van activiteiten binnen elke zuil, echter het tegengestelde
effect gehad73. Zij heeft bijgedragen tot een verdere stolling en versterking van het
verzuilde organisationele patroon in onze samenleving. Daarmee geheel passend in
de definitie die Van Doorn van verzuiling heeft gegeven, nl. ‘het proces, waarbij
meerdere in één samenleving aanwezige, ideologisch beheerste groepen worden
opgenomen in overwegend organisationele sociale controle-systemen, met een
tendentie tot overwoekering van de ideële waarden door de organisatie en tot een
ideologisch justitificeren van de organisationele beheersing’74.
De snelle groei die de samenwerkingsorganen, daartoe door de
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Zie in deze studie Deel II, tabel 6.
Zie de publicatie Samenwerkingsorganen, van de NRMW en geschreven door M.C.N. van
Loenen. Daarin wordt een samenvatting en analyse gegeven van de readies uit het particulier
initiatief op de nota van de minister. Op blz. 3 worden de hier genoemde getallen vermeld.
Deze opvattingen kan men nu ook bij de minister en de Kamer beluisteren. De opmerkingen
strekken zich vaak uit tot het hele terrein van CRM, dat als onoverzichtelijk en chaotisch
wordt aangeduid (een ‘doolhof’, een ‘wildgroei’ van instellingen); zie voor bewijsmateriaal
o.m. 1968: CV, 2, 6; 1968: H, II, U 118; 1968: H, I, 474, 477, 478, 481; 1969: MvT, 3; 1969:
VV, II, 2; 1969: MvA, 1; 1969: H, II, 2183, 2292; 1970: H, 5, 480, 487; 1971: MvT, 4; 1971:
H, 475.
J.A.A. van Doorn, Verzuiling als verbinding van organisatie en ideologie, in zijn bundel:
Organisatie en maatschappij, 1966, blz. 63.
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subsidieregeling in staat gesteld, hebben doorgemaakt, heeft geleid tot een vastlegging
en continuering van het grote aantal organisaties op het terrein van het maatschappelijk
werk dat uit het particulier initiatief is voortgekomen. De samenwerkingsorganen
vormen belangrijke, nog ontbrekende schakels in het sociale beheersingssysteem.
Centraal in die beheersing staan de landelijke verzuilde koepelorganisaties, met hun
verbindingen met bevriende politieke organisaties. Van daaruit kan via de
samenwerkingsorganen op provinciaal, plaatselijk en regionaal niveau de greep
worden behouden op het grote aantal uitvoerende instellingen voor maatschappelijk
werk. We zien dus dat de institutionalisering van het opbouwwerk niet alleen is
bevorderd door in te haken op het bestaande maatschappelijk werk, maar dat het ook
de bestaande instituties heeft versterkt.
Het subsidiebeleid heeft er - fraai voorbeeld van een latente functie - sterk toe
bijgedragen dit patroon, waarvan de fundamenten zijn gelegd in de 19e eeuw, te
vervolmaken en daaraan een veilige basis te verschaffen75. De institutionalisering
van deze ideologische en organisationele beheersing is opgetrokken op de basis van
het grote aantal initiatieven, dat op het terrein van ‘bedeling’ en maatschappelijk
werk in de 19e en het begin van de 20ste eeuw door de burgerij is genomen. Dit heeft
ertoe geleid dat de samenwerkingsorganen - in tegenstelling tot de doelstellingen
van het opbouwwerk - zich uitsluitend op de eigen kring gingen oriënteren. Initiatieven
om contacten buiten de eigen kaders op te bouwen zijn door het subsidiebeleid
tegengewerkt. De term functioneel opbouwwerk kan dit niet verhullen; met
opbouwwerk heeft het in ieder geval niets te maken.
Van een bevordering van samenwerking en coördinatie door de
samenwerkingsorganen kon - zelfs in de zin van opbouwwerk binnen de zuil - niets
of weinig terechtkomen omdat:
a - de uitvoerende instellingen van maatschappelijk werk - in 1968 ruim 600 (zie
II.4.2) - onder een andere subsidieregeling vallen en zich derhalve weinig
behoeven aan te trekken van de initiatieven
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Mej. Tjeenk Willink merkt op dat de organisatiestructuur historisch gegroeid is, ‘hetgeen
helaas vaak gefixeerd betekent’ (1968: H, I, 477).
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van de samenwerkingsorganen; anders gesteld: de samenwerkingsorganen
beschikten over onvoldoende macht om aan hun opdracht gestalte te geven;
elkaar op dit punt dus concurrerende subsidieregelingen maakten op voorhand
overleg en coördinatie tot een vrijblijvende aangelegenheid; dit verklaart ook
waarom vele samenwerkingsorganen, vooral het grote aantal dat op plaatselijk,
grootstedelijk en regionaal niveau werkzaam is, zelf raaar uitvoerend
maatschappelijk werk ter hand hebben genomen76;
b - de subsidieregeling algemeen maatschappelijk werk een ‘wildgroei’ - een
geliefde term van de minister (Klompé) - heeft gestimuleefd, die a.h.w. riep om
enige coördinatie77; maar zonder een in machtstermen bovengeschikte positie
van de samenwerkingsorganen, kan van coördinatie niets terechtkomen, omdat
het ene systeem - algemeen maatschappelijk werk - bij voortduring het werk
(coördinatie) van het andere produceert, zonder dat dat laatste ooit tot enige
werkelijk productie kan komen; en dat alles onder regie van één minister.
Het behoeft dan ook niet te verbazen dat er de laatste jaren in toenemende mate
geklaagd wordt over de organisatorische warboel op het welzijnsterrein, waardoor
een eenvoudig, herkenbaar aanbod aan het publiek onmogelijk is. Al jarenlang klagen
minister en Kamer in koor dat het hele organisatiepatroon zo ondoorzichtig is. Deze
crisis komt - terugkerend naar het departementale opbouwwerk - uiteraard ook tot
uitdrukking in discussies over de plaats van de samenwerkingsorganen. We hebben
al geconstateerd dat zij hun opdracht niet kónden volbrengen; een sanering van de
warwinkel van organisaties heeft onder hun leiding niet plaatsgevonden. Vele
samenwerkingsorganen zijn te bescheiden van omvang gebleven om, in materiële
zin, coördinatie te kunnen bevorderen. Er is verder een aantal onderliggende factoren
die de crisis hebben verscherpt.
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Dit is een algemeen bekend feit, door de minister ook erkend, zie 1969: MvT, 19.
In 1970 (!) zijn er in het maatschappelijk werk (sociale dienstverlening) nog 228
eenmansposten. In een onbedoeld ‘understatement’ schrijft de minister dat de continuïteit
op deze wijze onvoldoende is gewaarborgd (1970: MvT, 23).
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De mogelijkheid om sneller bepaalde afstanden te overbruggen - technische
schaalvergroting - werkt in de richting van samensmelting van dezelfde organisaties
binnen een bepaald territoir. Daarnaast is door verbreiding en professionalisering
van het maatschappelijk werk in ruime zin de noodzaak ontstaan, grotere organisaties
op te zetten. Organisationele schaalvergroting stelt het maatschappelijk werk in staat
de cliënten een zo gedifferentieerd mogelijke hulpverlening te verschaffen. En
tenslotte - maar niet het minst belangrijk - neemt de bindingskracht van de verzuilde
structuur af; daardoor neemt de druk toe in de richting van organisatorische
samenbundeling, c.q. fusie over de zuilen heen. Er heerst onduidelijkheid over waar
men met de samenwerkingsorganen naar toe wil. Het ligt voor de hand - sommigen
pleiten daar ook voor -ze onder te brengen bij de maatschappelijke dienstverlening,
waaraan dan overigens een kritische toetsing van hun feitelijke activiteiten vooraf
dient te gaan.
Het ministerie heeft echter een nieuwe taakstelling bedacht, die het voortbestaan
van de samenwerkingsorganen - voorlopig vanaf 1970 voor een periode van 3 à 4
jaar - weer enige tijd garandeert. Als reddende engel heeft men het opbouwwerk
aangegrepen, daarmee overigens impliciet erkennend dat van deze functie in het
verleden weinig terecht is gekomen. De twee hoofdfuncties worden78:
1 - de bevordering van een goede bedrijfsvoering (management) in de
maatschappelijke dienstverlening;
2 - het leveren van een bijdrage aan de samenlevingsopbouw; daartoe dient de
eigen bevolkingsgroep (lees: zuil) te worden geactiveerd, terwijl tevens de
bezinning binnen die groepering op gang dient te komen over vragen van de
samenleving in het algemeen; het orgaan moet gedragen worden door of een
duidelijke relatie hebben met een bevolkingsgroep.
Het beleid stelt als eis dat deze beide functies duidelijk in de organisatie en het werk
tot uitdrukking komen. M.a.w.: hier worden, met de subsidiestok achter de deur,
functies opgelegd; men kan er zeker van zijn dat men ze - zo graag houden
organisaties zichzelf wel in
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NOTA inzake de samenwerkingsorganen, o.c., blz. 2, 5.
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stand - terug zal vinden, zo niet in de practijk dan toch wel in de subsidie-aanvrage,
die verbaal gegoten zal zijn in het door het ministerie vereiste jargon.
Enige visie is in de ministeriële nota niet te ontdekken. Er is inderdaad van opleggen
sprake79. De handhaving van de levensbeschouwing als structurerend organisationeel
principe betekent het vasthouden aan een formule die juist heeft geleid tot de ‘doolhof’
aan organisaties waarover de minister zo bezorgd spreekt. Verder is het zo, dat de
benadrukking van de samenlevingsopbouwfunctie van de samenwerkingsorganen
in dit kader een achterhaalde zaak is. Daarvoor zijn de volgende oorzaken aan te
geven.
1 - Nog afgezien van de vraag wat de aard van de relatie was die de organisaties
van het particulier initiatief vroeger met hun achterban hadden, heeft de
professionalisering van het maatschappelijk werk geleid tot het ontstaan van
een service-relatie tussen organisaties en cliënten, wel of niet bestaande uit de
leden van de eigen achterban. Daarenboven hadden de samenwerkingsorganen
nog een dienstverleningsrelatie met de in hun gebied aanwezige organisaties
voor maatschappelijk werk. Tenslotte komt slechts een bescheiden deel van de
achterban als cliënt in aanraking met deze organen of met de instellingen die
binnen hun bereik liggen80.
2 - De achterban is nooit sterk uitgenodigd in het werk van deze instellingen te
participeren. Niet alleen het soort werk en de professionalisering, maar ook de
stichtingsvorm waarin de meeste instellingen, om redenen van continuïteit, zijn
gegoten maakt dat onmogelijk. Zelfs de ‘elite’ van de achterban, die in
bestuurlijke functies in de instellingen participeren, toont steeds minder interesse.
De behoefte om via deze kanalen de sociale beheersing te bewaken neemt onder
invloed van de ontzuiling aan kracht af, hoewel ze bepaald nog niet is verdwenen.
Minister en Kamer spreken over dit
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In deze nota wordt in dit verband o.a. de volgende eis gesteld: ‘het onderscheid tussen de
beide hoofdfuncties (management en samenlevingsopbouw - B.P.) dient duidelijke tot
uitdrukking gebracht te worden en wel duidelijker dan tot dusver het geval was in de
samenwerkingsorganen’ (o.c., blz. 7).
In de Kamer wordt terecht gevraagd waarom deze organisaties niet onder maatschappelijke
dienstverlening vallen (1969: VV, II, 19).

Bram Peper, Vorming van welzijnsbeleid

217
gebrek aan interesse voor bestuursfuncties met een verschillende mate van
bezorgdheid. De minister noemt het zelfs een ‘cruciaal probleem’81.
3 - Een toenemend aantal professionals, zowel in katholieke, hervormde,
buitenkerkelijke (m.n. humanistische) en, in bescheiden mate zelfs,
gereformeerde instellingen vindt de verzuilde organisatiestructuur achterhaald
en wenst tot nieuwe organisatievormen te komen. Eén voorbeeld uit vele. In
het jaarverslag van een Katholiek instituut voor Maatschappelijk Welzijn staat
te lezen:
- Wij zijn bepaald niet gelukkig met een ontwikkeling welke wordt
gekarakteriseerd door de in juni 1969 verschenen ministeriële nota over
de levensbeschouwelijke samenwerkingsorganen. Wij menen, dat de
functie van een levensbeschouwelijk samenwerkingsorgaan op het terrein
van de coördinatie van allerlei dienstverleningsactiviteiten welke van de
bepaalde levensbeschouwelijke groep uitgaan, mede door de steeds sterker
wordende wens tot het realiseren van uitvoerende instellingen voor
dienstverlening op algemene grondslag, voor een groot gedeelte is
achterhaald door de historische ontwikkelingen82. Deze factoren maken dat het activeren van de achterban, die niet of nauwelijks op
titel van déze activiteiten tot bepaalde herkenbare sociale kaders is gestold, tot een
poging die bij voorbaat tot mislukken gedoemd is. De enige benadering van een deel
van de eigen groep is die via de omweg van de kerkelijke kaders, die ook al aan
slijtage onderhevig zijn. Maar daarover spreekt de nota zich niet uit. Hoe de ‘bezinning
vanuit de eigen groep op de vragen van de samenleving in het algemeen’83 - whatever
that may be - concreet gestalte moet krijgen, blijft in het duister. Er wordt gesproken
- als altijd - over voorlichting, communicatie binnen de eigen groep,
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1969: MvA, 2; zie ook 1969: VV, 1.
Geciteerd in de nota van de NRMW Samenwerkingsorganen, o.c., blz. 30. Op blz. 8
staat nog te lezen: ‘Wij zouden het, voor wat de katholieke groepering betreft, betreuren
indien de bijdrage samenlevingsopbouw gekoppeld zou worden aan de kerk of aan de
door de kerk geautoriseerde maatschappelijke organen’. Voor de visies van de
verschillende levensbeschouwelijke organisaties verwijs ik naar bovengenoemde nota.
NOTA inzake de samenwerkingsorganen, o.c., blz. 5.
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overleg, het trainen van vrijwilligers voor bestuursfuncties, het initiëren, tot
ontwikkeling brengen en begeleiden van spontane (sic!) vormen van hulpverlening,
e.d.
Als er ergens sprake is van een verkeerde perceptie van de situatie is het hier wel.
Daar moet overigens direct aan toegevoegd worden dat slechts weinigen - ook op
het ministerie - het werkelijk zo zien. Wat de nota wil, is het in zuivere vorm - tegen
alle ontwikkelingen in - stimuleren van de verzuiling84. En dan nog wel op titel van
de samenlevingsopbouw; deze gelegenheidsformule wordt gebruikt, omdat het
ontbreekt aan een visie op de (gewenste) ontwikkeling van de organisatie van de
welzijnszorg85. Er lijkt een stille hoop aanwezig dat door ontwikkelingen in de
organisaties (m.n. onder invloed van de professionals) de ‘uitzuivering’ van het
terrein vanzelf wel zal plaatsvinden. Verder helpt enige verstrenging van de
subsidievoorwaarden - b.v. verhoging van minimumeisen aan de instelling m.b.t.
niveau, professionele samenstelling en omvang van het personeel - een beetje. Deze
langzaam werkende ‘stille’ techniek van het ministerie wordt de laatste jaren op meer
beleidsterreinen toegepast.
De vergissing is echter dat deze organen op de reddingsplank van het opbouwwerk,
die zo gretig is aangeboden, nog jaren zonder enig aanwijsbaar nut kunnen
voortdobberen. ‘Werken aan de samenleving’ is een ruime formule, nietwaar? Alles
kan op die manier op rekening van het opbouwwerk geschoven worden. Men kan
van de organisaties zelf moeilijk verwachten dat zij - na de hun pas toegeworpen
nieuwe taakstellingen - zich zullen inspannen zichzelf te vernieuwen of op te heffen.
In dit verband is het interessant op te
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Dat effect is al opgemerkt in het voortreffelijke artikel van Houttuyn Pieper, 1966, o.c., blz.
132. Daar schrijft hij: ‘De subsidieregeling “Samenwerkingsorganen” heeft in feite de tendens
tot het versterken van de genoemde organisatorische status quo gestimuleerd. De toenemende
institutionalisering van de organisaties heeft o.a. tot gevolg dat de communicatie met het
publiek dat zij menen te moeten dienen en te vertegenwoordigen wordt bemoeilijkt’; zie ook
de kritische opmerkingen bij E. Lopes Cardozo, Kroniek van het opbouwwerk, in:
Volksopvoeding, 18e jrg., 1969, blz. 452-453.
Dergelijke verwijten komen ook uit de, overigens voor dit beleid medeverantwoordelijke,
Kamer; zie b.v. 1968: H, I, 478.
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merken hoe met name aan de top van het verzuilde particuliere initiatief - verenigd
in de machtige Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn - tot voor kort86 geen
enkele poging is ondernomen om tot een herstructurering te komen. We zien dat in
de top het proces van afbrokkeling van de traditionele sociale kaders het sterkst wordt
tegengehouden. Dit proces voltrekt zich op heel duidelijke wijze aan de basis en in
de ‘lagere’ organisaties. De top van deze organisationele pyramide, die als directe
gesprekspartner fungeert van het ministerie, trekt zich echter terug op de oude
stellingen, van waaruit traditioneel de sociale beheersing van de achterban werd
verzorgd. Intussen zijn de traditionele legitimatiekaders voor die posities grotendeels
uitgehold. De verspringing van doel op middelen - al zo vaak als fundamenteel
sociologisch proces onderkend - is bijna volkomen. De reactie is defensief, niet
creatief87.
De conclusie moet zijn dat het beleid t.a.v. de samenwerkingsorganen nu en in het
verleden, de verzuiling in het maatschappelijk werk heeft versterkt en deze door de
subsidieregelingen een stabiele basis heeft gegeven. Van coördinatie en samenwerking
binnen de zuil, die overigens in strijd zijn met de opbouwwerkdoelstellingen, kan
zelfs nauwelijks gesproken worden. De samenwerking met bevolkingsgroepen van
andere zuilen is niet van de grond gekomen, maar tegengewerkt door de honorering
van de oriëntatie op de eigen groepering. Het is duidelijk dat door de verzuiling ‘echt’
opbouwwerk - d.w.z. geïnstitutionaliseerde coördinatie tussen de zuilen - in het begin
van het beleid door de dragers ervan niet geaccepteerd werd. Door de coördinatie en
samenwerking tot de zuil te beperken, was het wel mogelijk iets van activiteiten die
op opbouwwerk leken te introduceren. Het langer bestaande maatschap-
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Een bescheiden aanduiding voor een zekere heroriëntatie is de publicatie Structureel
perspectief, NRMW, 1970.
Eén indicatie hiervoor is het feit dat in het rapport Samenwerkingsorganen zinnige vragen
over en kritiek op de samenwerkingsorganen van de auteur (staffunctionaris van de NRMW),
M.C.N. van Loenen, uit de bijlagen bij het rapport werden geweerd door het bestuur van de
NRMW. Enige speurzin was voldoende om het betreffende stuk in de voortreffelijke
bibliotheek van de Raad te achterhalen.
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pelijk werk bood hiertoe het kanaal. Dit ‘vreemde’ kanaal moge het opbouwwerk
geholpen hebben van de grond te komen, echter wel met het gevolg dat het
opbouwwerk zijn doelstellingen heeft moeten verloochenen en slechts met gewrongen
constructies - bezinning vanuit de eigen groep op de samenleving, opbouwwerk van
groep tot groep, de eigen groep betrekken bij de snelle maatschappelijke
ontwikkelingen e.d. - op de been moet worden gehouden.
Het nieuwe beleid t.a.v. de samenwerkingsorganen gaat op deze voet verder en
wordt mogelijk gemaakt door opdringing van functies die in termen van de
subsidieregeling voor opbouwwerk vallen. De door de subsidieregelingen mogelijk
gemaakte proliferatie van het aantal instellingen heeft tot een onoverzichtelijk en
inefficiënt aanbod van welzijnsvoorzieningen geleid. Het bestaande patroon van
organisaties is, zonder zich aan te passen aan nieuwe eisen van schaalvergroting,
specialisatie e.d., steeds gecompliceerder geworden. Ik wil dit proces van proliferatie
en voortschrijdende complicering, zonder wezenlijke vernieuwingen in het
organisationele patroon aan te brengen, aanduiden met de term: organisationele
involutie88.

Regionaal welzijnsbeleid.
Bij de beoordeling van dit beleid moet goed in het oog gehouden worden dat het
ministerie (MaWe en CRM) hierin maar een bescheiden rol speelt. Een groot deel
van de financiering wordt verzorgd door de vele andere ministeries die bij dit beleid
betrokken zijn89. Van belang is echter dat het economische problemen zijn die
aanleiding zijn (geweest) voor dit beleid. Het sociale beleid dat aan het ministerie is
opgedragen is afgeleid
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De term involutie heb ik geleend van Clifford Geertz, Agricultural involution, 1963, die het
begrip op zijn beurt weer ontleent aan de Amerikaanse antropoloog Goldenweiser. In een
overigens volmaakt andere context toegepast, wordt over involutie gesteld: ‘The pattern
precludes the use of another unit or units. The inevitable is progressive complication, a variety
within uniformity, virtuosity within monotony. This is involuton’ (o.c., blz. 81).
Voor een beknopt overzicht van de maatregelen op economisch en ruimtelijk terrein H.
Beereboom, Een schets van de stand van zaken. Kamer en regionaal beleid, in: Socialisme
en Democratie, jrg. 26, no. 6, oktober 1969, blz. 355-382.
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van de economische problemen, waarvoor in de eerste plaats een economisch
ontwikkelingsbeleid is gevoerd. Met het aanwijzen van ontwikkelingskernen, met
de verkeerstechnische ontsluiting van deze landelijke gebieden en met de subsidiëring
van de industrialisatie is geprobeerd de overgang van een overwegend agrarische
structuur naar een meer industriële structuur te bewerkstelligen. De uittocht uit de
landbouw, gevoegd bij een geringe neiging van de bevolking naar de Randstad te
verhuizen, maakte het noodzakelijk industrieën in die gebieden aan te trekken.
Het sociale beleid had tot taak dit industrialisatieproces te begeleiden. Aan de ene
kant door de bevolking vertrouwd te maken met en geestelijk voor te bereiden op de
nieuwe sociale verhoudingen die door dit proces zouden ontstaan. Aan de andere
kant door het verschaffen van voorzieningen in de sociaal-culturele sfeer (dorpsen
wijkcentra, buurthuizen, sportvelden, lectuurvoorzieningen e.d.) om daarmee bij te
dragen tot een geschakeerder voorzieningenpatroon, aangepast aan de eisen van een
beginnend industrieel klimaat90.
‘Het was erom te doen’, aldus een kenner als Bouma, ‘de “factor mens” tot zijn
recht te laten komen in het proces van industrialisering; daartoe zouden de mensen
uit de streek zelf bij de voorbereiding en begeleiding moeten worden betrokken’91.
Men spreekt daarom wel van sociale planning. In de ontwikkelingsgebieden zijn de
nodige pogingen ondernomen om aan deze betrokkenheid gestalte te geven. Voor
het grootste deel bestonden zij uit de eis dat de bevolking voor de stichting van een
dorpshuis, naast een ruime subsidie, zelf een deel van de kosten voor haar rekening
moest nemen. Zo werd initiatief van bovenaf georganiseerd.
Verder zijn in de ontwikkelingsgebieden alras de verzuilde landelijke instellingen
voor maatschappelijk werk actief geworden. In kerkelijke kring bestond een vrij
negatieve waardering voor de industrialisatie, omdat men meende dat hiervan
ontkerkelijking het
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Uitvoeriger over buurthuiswerk en opbouwwerk in de beginjaren van het departementale
beleid, het interessante artikel van W.P. Hoebink, Buurthuiswerk in 's lands vergaderzaal,
in: De Schalm, jrg. 1968, nr. 5, blz. 388-401.
L. Bouma, Sociale planning, in: Bij leven en welzijn, deel 2, o.c., blz. 39.
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gevolg zou zijn. Over de betreffende bevolking heen werden dan ook - direct
‘aangehaakt’ aan het centrale beleid van het ministerie - vanuit de landelijke
instellingen voor maatschappelijk werk, de zgn. gecommitteerden voor de
ontwikkelingsgebieden aangesteld. Hun feitelijke functie bestond uit het begeleiden
van hun achterban en de daaraan gekoppelde organisaties. Deze sociale beheersing
werd nodig geoordeeld, omdat met name in ambtelijke kringen van het ministerie
de idee van samenwerking over de zuilen heen - geheel in overeenstemming met de
nog prille filosofie van het opbouwwerk - sterk leefde. Zij wilden de verschillende
bevolkingsgroeperingen bij elkaar brengen om in gezamenlijk overleg de
consequenties te bespreken van de industrialisatie. Deze gedachte werd al snel
geblokkeerd door de eis dat de zuilen de begeleiding - via al hun eigen organisaties
- op zich dienden te nemen. Het democratische zelfbeschikkingsrecht van de bevolking
werd voldoende verzorgd geacht door de verzuilde instellingen. De eis van de
verzuilde benadering ging zelfs zover dat het sociologisch onderzoek, dat in de
ontwikkelingsgebieden werd geëntameerd, door zuilsgewijs ingerichte
wetenschappelijke instituten diende te geschieden. Ook deze eis moest worden
ingewilligd, met als gevolg dat er heel snel een aantal zwak bewerktuigde instellingen
‘uit de grond werden gestampt’. De bevolking moet door haar ‘eigen’ mensen worden
onderzocht.
In de sociale planning vormden de centrale overheid, gedeputeerde staten en de
provinciale plancommissies de belangrijkste schakels, met een overwegende invloed
van de centrale overheid92. De gemeentebesturen kwamen er veelal niet aan te pas,
laat staan de bevolking. Afgezien van (tijdelijke) activiteiten om het nog ontbrekende
bedrag voor het dorpshuis te verzamelen en de her en der gehouden ‘community self
surveys’ - waar uiteraard veel wensen werden gespuid en weinige konden worden
gehonoreerd -, is er van enige blijvende participatie als onderdeel van het
ontwikkelingsbeleid nauwelijks sprake geweest. Om nog eens Van Tienen en
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Voor een overzicht en evaluatie Sociale planning, publ. nr. 37 van de NRMW, 1966, blz. 81
e.v.; zie ook Gemeenschappen in beweging, uitgave van de Wiardi Beckmanstichting, 1960.
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Zwanikken te citeren: ‘Echte deelneming van de bevolking is bijna steeds een fictie
gebleven’93. De ‘community self surveys’ hadden eerder het effect definitief alle
interesse voor wat zich in de omgeving afspeelde de grond in te boren, omdat een
‘follow-up’ meestal ontbrak en van de gevraagde voorzieningen op zijn hoogst een
bescheiden deel tot stand kwam. In feite versmalde de betrokkenheid zich tot ‘het
verlenen van extra subsidies aan allerlei voorzieningen in de sociaal-culturele en
recreatieve sector: dorpshuizen, sportvelden, zwembaden, clubhuizen, maatschappelijk
werk, enz.’94. De koppeling van betrokkenheid (participatie) aan het opzetten en
subsidiëren van nieuwe voorzieningen is altijd gebleven. De wetenschap dat voor
bepaalde voorzieningen subsidie verkregen kon worden kanaliseerde tijdelijk enige
activiteiten in deze richting. Was ‘de buit binnen’, dan voltrok de participatie zich
verder in de reeds aanwezige sociale kaders van de betreffende samenleving.
Het sociale beleid is tot op de dag van vandaag blijven lopen in het voetspoor van
het regionaal-economische en ruimtelijke beleid van de centrale overheid95. Het aantal
stimuleringskernen is door het beleid langzamerhand verminderd; nieuwe gebieden
- Zuid-Limburg en Oost-Groningen - hebben zich aangemeld96. Het beleid wordt
gekenmerkt door wisselvalligheid97. Als er al initiatieven uit de bevolking komen Oost-Groningen! - kiest zij daarvoor eigen vormen en niet die van het opbouwwerk;
van een verzelfstandiging van het sociale beleid is nooit sprake geweest De initiatieven
komen van buiten, de aard van de voorzieningen wordt elders bepaald. En
bevolkingsinitiatieven komen grotendeels buiten de aangeboden invloedkaders tot
stand.
Het sociale beleid is een aanpassingsbeleid aan situaties die buiten de betreffende
gebieden worden bepaald. Het opbouwwerk - of wat daarvoor moet doorgaan - heeft
de functie, dit beleid te ‘verkopen’. Daarmee wil niet gezegd zijn dat allerlei
voorzieningen
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Van Tienen/Zwanikken, o.c., blz. 38.
Bouma, o.c., blz. 39.
1969: MvT, 16.
1971: MvT, 23, 24.
Dat was ook vroeger het geval; zie De Nederlandse ontwikkelingsgebieden (rapporteur J.A.A.
van Doorn), o.c., blz. 123, 124.
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die dankzij dit beleid tot stand zijn gekomen, niet van belang zijn. Wie zal liet belang
ontkennen van zwembaden, van dorpscentra waar activiteiten kunnen plaatsvinden,
e.d.? Waar het om gaat is, dat er - en dat is toch een centrale doelstelling in het
opbouwwerkbeleid - van een creatieve betrokkenheid van de bevolking, laat staan
iets van zelfbepaling, geen sprake is geweest98.
Ik wil bepaald niet verhelen dat dit geen eenvoudige zaak is, maar het punt is dat
er aan de bevolking nauwelijks ruimte is gegeven om zelf te ontdekken aan welke
voorzieningen de grootste behoefte bestaat en welke ontwikkelingen men prefereert.
Of deze wensen dan gerealiseerd kunnen worden, is een zaak die in dialoog met
andere belangen binnen en buiten de regio ontdekt moet worden. Voor de filosofie
en het beeld van het opbouwwerk is fnuikend geweest de noodzaak om in het begin
langs de gescheiden verzuilde kanalen te infiltreren. Het is duidelijk dat het toen
moeilijk anders kon; ik constateer slechts de gevolgen, die voor het opbouwwerk
inhouden dat het is gepercipieerd als een activiteit die zich binnen de zuilen laat
voltrekken. De gecommitteerden zijn in dit verband een mooi voorbeeld van wat
Lijphart de pacificatiepolitiek heeft genoemd: aan de top wel contact, aan de basis
(het grondvlak, de ‘grass roots’) contacten tegengaan99.
Eveneens een vorm van sociale begeleiding, bedoeld om elders geformuleerd
beleid te doen accepteren, is in de landelijke gebieden de agrarisch-sociale
voorlichting. Deze door de Wageningse socioloog Hofstee gepropageerde vorm van
sociale voorlichting aan boeren, is van meet af aan direct gekoppeld aan de verzuilde
standsorganisaties in de landbouw. Agrarisch-sociale voorlichters zijn bij die
organisaties in dienst. Hierbij wil ik voor alle duidelijkheid wel aantekenen dat
Hofstee bepaald geen voorstander was van die koppeling. Afgezien nog van de vraag
waarom slechts boeren recht hebben op voorlichting over de sociale situatie waarin
zij zich be-

98

99

Zie ook de interessante studie van M. Traas, Verkenningen t.a.v. het opbauwwerk in Nederland
(doctoraalscriptie), 1969, m.n. blz. 53, 77. Deze studie is in gecondenseerde vorm verschenen
als achtste jaargang van het kaderblad van de Moderne Jeugdraad, genaamd FASE (1970).
Uitvoeriger hierover Arend Lijphart, Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse
politiek, 1968, vooral blz. 100-119.
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vinden, zijn ook hier de opbouwwerkdoelstellingen weinig serieus genomen.
Levensbeschouwelijke voorlichting over de maatschappelijke positie van de boer
heeft het gewonnen - toen waarschijnlijk moeilijk anders te realiseren - van de idee
dat voorlichting hierover overwegend steunt op inzichten waarin de
levensbeschouwing op zijn gunstigst een ondergeschikte rol vervult. De
agrarisch-sociale voorlichters zijn voornamelijk ingezet in gebieden waar een
ruilverkaveling was aangekondigd100, met als materiële taakstelling de boeren ervan
te overtuigen hoe noodzakelijk die verkaveling wel was. Het aantal tegenstemmers
neemt dan ook gestaag af101.

Sociale raadslieden.
De sociale raadslieden, die in gemeenten en regio's met meer dan 75.000 inwoners
subsidiabel zijn gesteld, hebben de taak - op aanvraag - burgers van advies te dienen
bij het vinden van hun weg in de ingewikkelde machinerie van de maatschappij.
Meestal betreft het contacten met overheids- of semi-overheidsinstellingen.
Organisatorisch zijn zij ondergebracht bij een stedelijk of provinciaal welzijnsorgaan
of een dito overheid102. Om te voorkomen dat het publiek de raadsman identificeert
met deze organen, waardoor het publiek de raadsman niet meer kan zien als
vertrouwensman, is de instelling van een breed samengestelde begeleidingscommissie
voor dit werk verplicht. De begeleidingscommissie dient de onafhankelijkheid van
de raadsman te bewaken103.
Ten principale kan over een dergelijk instituut worden opgemerkt, dat het bestaan
ervan aangeeft dat de relatie overheidsinstellingen-burgers kennelijk zodanige
gebreken vertoont, dat er aparte organen tussengeschoven moeten worden om die
relatie te herstellen. De raadslieden pogen drempelvrees te overwinnen, fungeren als
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Zie over de ruilverkavelingen en de daarbij toegepaste procedures J.P. Groot, De relatie
overheid-boer sociaal-wetenschappelijk beschouwd, in: H.A. Becker (red.), Democratie en
sociaal onderzoek, o.c., blz. 147-157.
Voor een evaluatie van een aantal ruilverkavelingsprojecten A.A. Jaarsma, Voorlichting en
inspraak in een ruilverkaveling in voorbereiding, in: Maatschappelijke opbouw in buurt, wijk
en regio (NIMO-cahier no. 4). 1969, blz. 5-12.
Rijkssubsidieregeling Samenlevingsopbouw, o.c., blz. 7.
1969: MvT, 18.
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wegwijzers en een soort mini-ombudsmannen. Het gevolg is echter, dat daar waar
een gebrekkige relatie bestaat tussen overheidsinstanties en burger, deze door het
instituut van raadslieden geinstitutionaliseerd wordt.
Van beleidszijde wordt met enig genoegen gewag gemaakt van het succes - in
termen van het aantal contacten van de raadslieden - van dit instituut. Inderdaad is
er sprake van een stijging van het aantal adviezen. Daaruit valt echter eerder de
conclusie te trekken dat de officiële overheidsinstellingen - in toenemende mate? niet aan toegankelijkheid hebben gewonnen. Zo dat het geval mocht zijn, moeten
dáár veranderingen plaatsvinden opdat de burgers die overheid herkennen als hún
overheid. Het zoeken naar oplossingen in dié sfeer wordt niet bevorderd door het
instituut van sociale raadslieden, ook al omdat er geen georganiseerde relatie is tussen
het instituut van de raadslieden en de overheidsbureaucratie, waardoor er geen garantie
bestaat dat de ervaringen van raadslieden worden omgezet in veranderingen in de
overheidsbureaucratie.
In een verslag van het instituut sociale raadslieden in Rotterdam - tot op heden
zijn de raadslieden vooral in grote steden werkzaam - wordt met grote opehheid
gesteld: ‘Door het handelend optreden van de (sociale) raadslieden wordt het
wezenlijke probleem - verbetering van deze relatie - niet opgelost. Integendeel, het
wordt verdoezeld en onder de oppervlakte gehouden’104. Hoe werkt dit instituut en
waaraan is het - altijd nog bescheiden - succes toe te schrijven?
1 - Van belang is dat de sociale raadslieden spreekuren houden in wijken. Ondanks
pogingen aan de raadsman een onafhankelijke positie te geven, wordt deze door
de bevolking ervaren als de ‘aardige sociale meneer’ van de gemeente (of een
soort overheidsinstelling), die in tegenstelling tot de gemeentelijke diensten
dicht in de buurt is. Hij wordt gezien als een - weliswaar ‘aardig’ - onderdeel
van de bureaucratie, die zich door deze territoriale decentralisatie voor de burger
directer toegankelijk heeft gemaakt. Disproportioneel veel bejaarden bezoeken
dan ook zijn spreekuur. In Rotterdam kwam in 1969 van het totaal aantal
bezoekers van wijkbureaus (8.672)
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Jaarverslag 1970 Instituut Sociale Raadslieden, blz. 10.
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38,8% op rekening van bejaarden. In 1970 was dit aantal gegroeid tot 50%105.
2 - Ondanks opbouwwerktaken als activering van de burger tot zelfwerkzaamheid,
bestaat het werk van de raadsman in feite uit dienstverlening106. In Rotterdam
bestaan zijn werkzaamheden voor 43% uit informatieverschaffing, 11%
advisering, 32% service/dienstbetoon, 12% verwijzing en 2% bemiddeling107.
De sociale raadsman adviseert, informeert, waarna de burger dan toch weer
moet ‘terugvallen’ op de overheidsinstellingen; in andere gevallen neemt de
raadsman zijn taak over, wat de burger misschien helpt, doch niet in
zelfwerkzaamheid.
Kijken we naar het soort problemen, waarmee de raadsman te maken krijgt, dan zien
we het volgende interessante beeld.

Tabel 9: Problemen waarvoor de hulp van de sociaal raadsman wordt
ingeroepen (in Rotterdam) 108

woningbouwproblemen

1969 (in %)
15,5

1970 (in %)
14,4

algemene bijstandswet

19,8

12,6

sociale verzekeringen

16,2

14,1

belastingen/financiën

34,9

44,4

persoonlijke en
gezinsproblemen

3,5

3,9

cultuur/recreatie/diversen 9,5

3,6

Het is verleidelijk hieraan uitvoerige beschouwingen te wijden. Ik beperk mij tot
een aantal hoofdpunten. Opvallend is de volstrekte dominantie van de instrumentele
advisering en hulpverlening. Het eigenlijke beleidsterrein van CRM is schraal
vertegenwoordigd. Aan de meeste problemen kan de raadsman zelf niets doen en
volstaat hij met verwijzing. In woningkwesties staat hij uiteraard mach-
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Idem, o.c., blz. 9; zie ook Jaarverslag 1969 Instituut Sociale Raadslieden, blz. 5.
Als zodanig ook gerubriceerd in het verslag 1969 van de Stichting Raad voor Maatschappelijk
Welzijn Rotterdam, blz. 15-23.
Jaarverslag 1970, o.c., blz. 10.
Deze tabel is samengesteld op grond van gegevens vermeld in Jaarverslag 1970 Instituut
Sociale Raadslieden, o.c., blz. 13.

Bram Peper, Vorming van welzijnsbeleid

228
teloos, wat ‘de gunstige beeldvorming omtrent het functioneren van het instituut
zeker niet’109 bevordert. In tijden van een op handen zijnde huurverhoging is er op
dit terrein een piek in zijn activiteiten op te merken. Een activiteit waaraan de sociale
raadsman een toenemende populariteit ontleent, is het invullen van
belastingformulieren. In het voorjaar besteedt hij daaraan het grootste deel van zijn
tijd. In Den Haag (37,9%) en Amsterdam (35,9%) is hetzelfde verschijnsel
geconstateerd110.
Als het woord symptoombestrijding ergens op zijn plaats is, is het hier wel. Al
gaat het maar om enkele procenten van de bevolking, die met de raadsman in
aanraking komen, dan zou in het doorspelen van de werkelijke problemen naar de
verantwoordelijke beleidsorganen een nuttige rol gelegen zijn. Daarvoor is de positie
van raadsman ongeschikt, omdat hij voor zijn functioneren juist zo afhankelijk is
van deze organen. Het is niet voor niets dat hij, ter afscherming van zijn positie, een
begeleidingsorgaan, bestaande uit ambtenaren en deskundigen, nodig heeft om nog
enigermate zinvol te kunnen functioneren. Zou hij al te lastig zijn, dan beschikt de
bureaucratie over voldoende sanctiemiddelen om hem - en, niet te vergeten, in zijn
voetspoor zijn cliënt - tot een nog grotere machteloosheid te veroordelen. Een
vriendelijk samenspel met de bureaucratie is een absolute voorwaarde voor zijn
functioneren. Hij is middelaar tussen cliënt en overheid, moet wel ‘neutraal’ verwijzen
en adviseren; hij kan zich structureel niet identificeren met één van de twee
categorieën.
Tegen deze achtergrond is het ook niet verwonderlijk dat verschillende sociale
raadslieden - gegeven dit gebrek aan identificatiemogelijkheden en identiteit ontevreden beginnen te worden over hun positie. De voorzitter van de Rotterdamse
begeleidingscommissie signaleert in feite deze structureel diffuse positie, wanneer
hij
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Jaarverslag 1969, o.c., blz. 6.
Idem, o.c., blz. 9; dezelfde terreinen van werkzaamheid noemt de minister (1970: MvA, 6).
Zij wijst er wel op dat voor de toekomst de taak van de sociale raadsman moet worden
uitgebreid, omdat bij nu in een wat eenzijdig en dienstverlenend vaarwater terecht dreigt te
komen. Hoe dat moet gebeuren blijft onduidelijk, voorzover men niet tevreden is met de
opmerking dat hij meer in de sfeer van de samenlevingsopbouw moet gaan werken.
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schrijft: ‘Enigszins bezorgd ben ik over de eerste symptomen van onbehagen, die ik
bespeurd meen te hebben onder de raadslieden, omdat naar hun mening te weinig
werd gedaan met de door hen gesignaleerde en geregistreerde behoeften en wensen
van de vele inwoners van onze stad Rotterdam’111. De raadslieden zijn in Rotterdam
ondergebracht bij het adviserende welzijnsorgaan, dat - daar kom ik later uitvoeriger
op terug - met dezelfde structurele problemen worstelt.
In Amsterdam b.v., waar men al kort na de oorlog met dit instituut is begonnen,
zijn de raadslieden op herkenbare wijze een deel van de gemeentelijke bureaucratie.
Het feit dat het ministeriële beleid de mogelijkheid heeft geopend sociale raadslieden
onder te brengen bij welzijnsorganen past in het streven deze organen, die uit de
beleidskoker van CRM komen, te versterken. De opdracht die zij in dat kader hebben
meegekregen, kunnen zij op geen enkele wijze waarmaken. Er valt m.i. dan ook niet
aan te ontkomen, de functies die sociale raadslieden vervullen op te hangen, voorzover
dat nog niet is gebeurd, aan de verantwoordelijke officiële overheidsorganen. Deze
zullen anders, waar nodig, dit initiatief overnemen; daarmee wordt het instituut van
de sociale raadslieden in feite uitgehold. Later kom ik op dit type vraagstukken - te
omschrijven als de relatie: overheid-omgeving - nog terug.

3.2.3 Slotbeschouwing
De hierboven behandelde en inhoudelijke wel zéér verschillende beleidsterreinen
zijn hier onder één noemer gebracht, omdat het beleid ze via de idee van aanpassing
aan elkaar koppelt. Al worden uiteraard ook in het beleid verschillen in benadering
aangebracht, samenbindend is de gedachte dat bij alle hier gereleveerde groeperingen
sprake is van een zeker achterblijven, dat aanpassingsmaatregelen rechtvaardigt.
Maar zoals al bij de kritiek op de aanpassingsthese naar voren kwam, kan ook na de
analyse van het concrete beleid gesteld worden dat we te maken hebben met een veel
te grove benadering. Voorzover er gesproken kan worden van achterblijven, is dat
van heel verschillende aard.
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Jaarverslag 1970, o.c., blz. 1.
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Kijken we naar de beleidsonderdelen, dan kan in ieder geval een onderscheid en
nuancering gemaakt worden tussen beleid, naar intentie gericht op aanpassing en
beleid gericht op ontwikkeling. Congruent hiermee loopt een onderscheid tussen
inmenging en niet-inmenging door de overheid. Hierover kort het volgende.
(1) Aanpassing/inmenging. De beleidsterreinen categoriaal en bijzonder
opbouwwerk hebben betrekking op sociale situaties en/of bevolkingscategorieën,
die ‘anders’, ‘abnormaal’ zijn, en derhalve extra aandacht vereisen. Sociologisch
gezien betreft het in sommige gevallen (b.v. woonwagenbewoners, Ambonezen)
minderheidsgroeperingen, waarvoor extra voorzieningen en begeleiding
(maatschappelijk werk) nodig worden geoordeeld om een minimale aanpassing aan
de Nederlandse situatie te realiseren. In andere gevallen gaat het om
bevolkingsgroepen, geconcentreerd in bepaalde territoriale eenheden, waarin zich
een groot aantal problemen van sociale en economische aard heeft opgehoopt
(gedepriveerde wijken/buurten).
Hoewel ook op deze terreinen het beleid probeert zich via het particulier initiatief
- dat zich overigens vaak zonder inspraak van de betreffende bevolking als haar
vertegenwoordiger heeft opgeworpen - of organisaties uit de bevolking te legitimeren,
is t.a.v. deze groeperingen veel meer sprake van directe bemoeienis van het beleid.
Door het minderheidskarakter van de groeperingen/problemen voelt de overheid zich
minder gedwongen rekening te houden met specifieke wensen van de betreffende
categorieën. Zij treedt minder neutraal, meer direct op en heeft derhalve de
mogelijkheid een eigen beleid te (gaan) voeren (woonwagenbewoners, Ambonezen,
buitenlandse werknemers). Niet gehinderd door verkregen rechten van het particulier
initiatief (regionaal welzijnsbeleid, functioneel opbouwwerk), dat een belangrijke
machtsfactor is in de ‘normale’ samenleving112.
(2) Ontwikkeling/niet-inmenging. Hiertoe reken ik de beleidsonderdelen: regionaal
welzijnsbeleid en functioneel opbouwwerk.
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De beleidscategorie sociale raadslieden is in het schema niet terug te vinden, omdat het een
pure vorm van maatschappelijk werk (moderner: sociale dienstverlening) vertegenwoordigt.
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In beide gevallen gaat het erom iets tot ontwikkeling te brengen in overigens normale
samenlevingen of sociale verbanden. Bij het regionaal welzijnsbeleid staat voorop
het ontwikkelen van een moderne sociaal-culturele infrastructuur, als noodzakelijk
complement van een in gang gezette economische ontwikkeling. In het geval dat een
nieuwe economische structuur tot stand wordt gebracht, kan deze slechts evenwichtig
functioneren wanneer sociaal-culturele en economische maatregelen op elkaar
afgestemd zijn. Gebrek aan sociaal-culturele maatregelen zou een achterstand
veroorzaken, ook in de economische ontwikkeling. De bevolking moet via
opbouwwerk worden voorbereid op en begeleid worden bij de veranderingen die de
economische ontwikkelingen met zich meebrengen. Tot voor kort werd de bevolking
slechts een passieve rol toebedeeld; zij werd - dat was althans de bedoeling ‘veranderingsrijp’ gemaakt.
Bij het functioneel opbouwwerk stond voorop het ontwikkelen van een modern
patroon van organisaties op het terrein van maatschappelijk werk. Het grote aantal
organisaties, product van het vrije particulier initiatief, moest worden gecoördineerd,
met het oog op een adequate dienstverlening en samenwerking. Deze poging tot
organisationele ontwikkeling - in eerste instantie aangezwengeld door Volksherstel
- is stukgelopen op de verzuilde structuur van het maatschappelijk werk. Zij heeft organisatorisch gezien - geleid tot organisationele involutie en versterking van de
verzuiling. Ontwikkeling moet in dit verband meer geïnterpreteerd worden als
uitbreiding. Het functionele opbouwwerk heeft een niet onbelangrijke rol gespeeld
bij de uitbreiding van het aantal maatschappelijk werk-organisaties. In het geval van
de sociale raadslieden is het de bedoeling de, vooral stedelijke, bevolking te helpen
op den duur zelfstandig haar weg te vinden in de (bureaucratische) infrastructuur
van de samenleving.
In beide gevallen weliswaar speelde ook de overheid - vooral in het ter beschikking
stellen van gelden - een belangrijke rol, toch hield zij zich in sterke mate neutraal
(niet-inmenging) t.o.v. concrete vormgeving aan de activiteiten. Op dat terrein werd
(wordt) het monopolie van het particulier initiatief erkend. Het beleid is genoodzaakt
gebruik te maken van de bestaande kaders van het par-
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ticulier initiatief, dat geacht wordt de specifieke uitdrukking te zijn van de wijze
waarop de bevolking zich op dit terrein wenst te organiseren. Vandaar dat zowel in
het regionaal welzijnsbeleid als in het functionele opbouwwerk, de categorie bevolking
- zij het overwegend in een passieve rol - kon worden opgevoerd om daarmee aan
te geven dat hier van opbouwwerk gesproken kon worden.
Twee conclusies dringen zich - als we het beleid overzien - op. In de eerste plaats
geldt - met een zekere uitzondering van het functionele opbouwerk - dat het beleid
zich in feite richt op of in aanraking komt met perifere groeperingen en gebieden.
Voorzover op grond van bepaalde criteria sprake is van een achterstand, valt de
opheffing ervan buiten de beïnvloedingssfeer van dít beleid. De (eventuele) bestrijding
van de oorzaken (huisvesting, economische en onderwijskundige achterstand e.d.)
valt toe aan andere beleidskaders. Het opbouwwerk heeft in veel gevallen de functie
elders geformuleerd beleid te ‘verkopen’. Kijkt men naar de oorzaken van die
achterstanden of gaat men uit van normen waarmee zij worden vastgesteld, dan valt
een groot deel van de Nederlandse bevolking in termen van het opbouwwerk-beleid.
De groeperingen-boven-de-norm en de groeperingen-onder-de-norm zouden zich
beide actief moeten inzetten om zo dicht mogelijk bij de norm te komen.
Het perifere karakter van het gehele opbouwwerk - inclusief dat gedeelte waarin
het zwaartepunt op de participatie wordt gelegd - blijkt verder nog op overtuigende
wijze als we naar de uitgaven kijken. Van de rijksbegroting voor opbouwwerk
(samenlevingsopbouw) gaat in 1969 maar liefst 64,3% naar de hierboven behandelde
terreinen, d.w.z. stimuleringsgebieden, samenwerkingsorganen, allochtone groepen,
woonwagenbewoners (centra) en bijzonder opbouwwerk. In 1971 ligt dit getal op
bijna 54%, om voor 1972 weer te stijgen tot bijna 58%113. Van de zo dikwijls
gepostuleerde generale functie van het opbouwwerk - d.w.z. relevant te zijn voor de
gehele bevolking - komt weinig terecht.
In de tweede plaats vinden we in de genoemde beleidsterreinen nauwelijks iets
van opbouwwerk terug. De initiatieven tot opbouwwerk worden buiten de feitelijke
werkgebieden genomen. Zo er al
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sprake is van enig initiatief van de bevolking, komt dit voor het overgrote deel tot
stand buiten de daarvoor bedoelde en aangeboden kaders van het opbouwwerk. Het
opbouwwerk omvat feitelijk een scala aan activiteiten en voorzieningen, die met het
eigenlijke werk weinig uitstaande hebben: van subsidie aan organisaties die moeten,
maar niet kúnnen coördineren, via de subsidiëring van allerlei voorzieningen tot
maatschappelijk werk (b.v. het bijzonder gezins- en wijkwerk).
Het opbouwwerk is nog het meest exact te omschrijven als die activiteit die onder
de subsidieregelingen voor opbouwwerk valt; een subsidiecategorie dus. Al zou de
terminologie anders doen vermoeden, de vroege introductie van speciale vormen
van opbouwwerk - bijzonder, functioneel, categoriaal - wijst niet op specialisatie.
Zij is ingegeven door de ‘noodzaak’ (verzuiling b.v.) het opbouwwerk aan te passen
aan de Nederlandse situatie (functioneel opbouwwerk b.v.), om het daarmee
tezelfdertijd van zijn eigenlijke doelstellingen te beroven. Verder fungeert het
opbouwwerk als restcategorie, waarin alles gestopt wordt dat niet al te evident op
maatschappelijk werk lijkt. Zelfs dat lukt niet altijd (sociale raadslieden, bijzonder
opbouwwerk b.v.).

3.3 Het leerstuk van de participatie
3.3.1 Theorie
Beleidstheorie.
Rond het midden van de jaren zestig wordt de betrokkenheid van de bevolking, die
vóór die tijd vooral werd gezien als middel om bepaalde veranderingen door te
voeren, meer en meer als zelfstandige beleidsdoelstelling geïntroduceerd. Vooral het
bevorderen van de participatie als zodanig krijgt een prominente plaats toegewezen.
Participatie en fundamentele democratisering worden de sleutelwoorden. Het
‘samenleven als zodanig’ wordt problematisch. Als oorzaken daarvan wordt gewezen
op de toenemende bureaucratisering en ‘institutionalisering’ van onze samenleving,
de vergroting van de afstand tussen bestuurden en bestuurders, de onoverzichtelijkheid
van de samenleving, het gevoel van machteloosheid bij de burger, het gebrekkig
functioneren van de politieke democratie, de toenemende vereenzaming van de
moderne mens, e.d. Er zijn allerlei uitingen van onbehagen, zoals de
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vele vormen van protest tegen de sterk materialistische samenleving, die er op wijzen
dat de samenleving gebrekkig functioneert.
De snelle technisch-economische ontwikkelingen bedreigen de ‘kwaliteit van het
bestaan’, ook ‘welzijn’ genoemd. Het is om die redenen dat er iets gedaan moet
worden. De bevolking moet worden uitgenodigd zelf vorm te geven aan haar directe
woon- en leefmilieu, opdat zij naar eigen opvattingen mede vorm kan geven aan het
samenleven. Participatie is het zelf actief meedoen aan de beleidsvoorbereiding,
-vorming en -bewaking.
De participatie kan op gerichte wijze door beleid bevorderd worden. De overheid
kan niet onverschillig blijven tegenover de vraag op welke wijze de democratische
betrokkenheid kan worden gestimuleerd. Het opbouwwerk is een middel om in die
richting te werken. Het opbouwwerk wil immers ‘het met en door de bevolking
bevorderen van het op maatschappelijk en cultureel welzijn gerichte functioneren
van de samenleving als zodanig, door het scheppen van omstandigheden, structuren
en relaties die daartoe bijdragen’114. Dat kan zijn door een gezamenlijke inzet voor
het verkrijgen van, voor het welzijn, belangrijke voorzieningen; dat kan ook zijn het
bevorderen van goede intermenselijke en intergroepsrelaties. Het ‘samenleven als
zodanig’ moet in die laatste zin begrepen worden. Activiteiten gericht op het
verkrijgen van voorzieningen beperken zich wél tot voorzieningen in de traditionele
‘sociale’ en culturele sfeer. Dit is het zgn. welzijn in engere zin, dat moet worden
onderscheiden van het welzijn in ruime zin, dat het totaal aan factoren omvat die het
‘zich welbevinden’ bepalen115.
Door verhoging van de participatiegraad voelt de burger zich directer bij het
gebeuren in zijn omgeving betrokken. Hij krijgt een beter inzicht in de factoren die
voor zijn welzijn van belang zijn. Tevens wordt hierdoor zijn vermogen om relaties
met anderen (of andere groepen) op te bouwen vergroot. Dit is de grote betekenis
van participatiebevordering en fundamentele democratisering: de burger wordt van
passieve consument van beleid actieve vormgever van het beleid. Instrumenteel komt
dit alles het best tot zijn
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recht door aan te sluiten op alledaagse ervaringen in woon- en leefmilieu. Vandaar
dat het wijk- en buurtwerk in dit verband als belangrijke instrumenten worden gezien
om de burger meer bij zijn omgevingsproblemen te betrekken. Methodisch is daarom
de sociaal-agogische benadering, die zich richt op kleinere sociale verbanden en hun
veranderingspotenties, hier de aangewezen weg om de bevolking te activeren.

Theorie.
Dat de participatie - het op enigerlei wijze beïnvloeden van de besluitvorming - in
elke theorie over de democratie een belangrijke rol speelt, vloeit voort uit de
doelstelling van sociale systemen die zich als democratisch presenteren. Participatie
en democratie horen bij elkaar, omdat democratische systemen zich uitdrukkelijk
willen legitimeren vanuit de instemming die de bevolking met genoemde systemen
beruigt. Daartoe is vereist dat die instemming berust op procedures - de ‘rule of law’
- die zo veel mogelijk garanderen dat de maatschappelijke preferences als vrije
wilsuiting tot stand komen. Zekere garanties bieden bijv.: vrijheid van vereniging
en meningsuiting, algemeen kiesrecht (met waarborgen, opdat de burger zijn stem
in het geheim kan uitbrengen), vrije kandidaatstelling, een onafhankelijke rechterlijke
macht, e.d. Het in principe vrijwillige karakter van de participatie staat bij
democratische stelsels voorop. Want op zich zegt participatie (deelneming) natuurlijk
niet veel, omdat iedereen - ook los van politieke stelsels - wel in enig sociaal verband
participeert.
Ik zal op deze plaats niet uitvoerig ingaan op wat er zoal over participatie en, dan
vooral, democratische politieke stelsels is geschreven en onderzocht116. Slechts enkele
punten - en dan nog zéér
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Daarvaor verwijs ik naar de volgende door mij geraadpleegde boeken en artikelen: P.J.A.
ter Hoeven, Bedreigde democratie, in: A. van Braam (red.), Actuele sociologie, 1970, blz.
133-141; in dezelfde bundel: A. Hoogerwerf, Politieke participatie, o.c., blz. 123-132; L.
Huyse, De niet-aanwezige staatsburger, 1969, m.n. blz. 21-70; L. Huyse, Passiviteit,
pacificatie en verzuiling in de Belgische politiek, 1970, m.n. blz. 49-182; Peter Bachrach,
The theory of democratic elitism, 1969; Lijphart (1968), o.c., blz. 181-219; A. Lijphart,
Typologies of democratic systems, in: Comparative political studies, vol. 1, 1968/69, blz.
3-44; Gabriel A. Almond en Sidney Verba, Civic culture, 1965; J.L. Stassen, Over democratie,
1971; Frieder Naschold, Organisatie en democratie, 1970; Brian Barry, Sociologists,
economists and democracy, 1970; S.M. Lipset, Political Man, 1960; Giovanni Sartori,
Democratic Theory, 1965; Harry Eckstein, Division and cohesion in democracy, 1966, m.n.
blz. 225-287; J.A.A. van Doorn, De overtrokken democratie, in: W. Albeda (e.a.), De linkse
sociologie?, z.j.; Bram Peper en Willem Wolters, De lastige universiteit, 1970, m.n. blz.
14-39; H. Daudt, Recente opvattingen over democratie, in: H.A. Brasz (e.a.), Democratie
anno 1967, z.j., blz. 27-44; in dezelfde bundel: H.A. Brasz, Openbaar bestuur in een
democratie, o.c., blz. 83-108.
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schetsmatig - zal ik naar voren halen, voorzover van direct belang voor de
beleidsevaluatie en beleidstheorie. Er zijn grofweg drie varianten, zo men wil
theorieën van democratische stelsels te onderscheiden, elk met eigen opvattingen
over noodzaak en mogelijkheden van participatie.
(1) De klassieke theorie. In het klassieke democratie-begrip (Rousseau e.a.) staat
de participatie van de burger centraal. De burgers, ‘het volk’, worden geacht
uitdrukking te geven aan het algemeen belang (‘volonté générale’); bij hen ligt
uiteindelijk de macht. Zij laten zich niet leiden door beperkte deelbelangen, maar
zijn in staat zelfstandig het algemeen belang te ontdekken, omdat zij:
a rationalistisch (verstandelijk) zijn ingesteld;
b belangstelling hebben voor het publieke gebeuren;
c over de kennis beschikken om de publieke zaak te beoordelen.
De politiek is niet verzelfstandigd tot één van de vele functies in de samenleving,
maar is permanent aanwezig als hét sturende en integrerende mechanisme van het
totale samenlevingsgebeuren.
Deze theorie, die haar vertrekpunt kiest bij de individuele burger, kan gezien
worden als een politiek ideaal, geformuleerd ‘als protest tegen de politieke
werkelijkheid, waarin vorsten geacht werden te regeren bij de gratie Gods’117. Zij is
instrument van de verlichte burgerij tegen de heerschappij van de adel. Voor het
‘echte’ volk was uiteraard geen plaats ingeruimd in het politieke proces, hooguit als
afkeurend of instemmend publiek. Voorzover de theorie naar het volk toe enig
realiteitsgehalte bezat, werd dat gezocht in de min of meer democratische
besluitvorming in locale en kleine sociale verbanden.
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Daudt, o.c., blz. 30.

Bram Peper, Vorming van welzijnsbeleid

237
(2) De liberaal-pluralistische theorie. In de tweede helft van de 19de en het begin
van de 20ste eeuw hebben schrijvers als Pareto, Michels en Mosca er op gewezen
dat er van de vooronderstellingen van de klassieke theorie in de werkelijkheid weinig
was terug te vinden. De belangstelling voor de publieke zaak was gering, mede omdat
de kennis van en het inzicht in wat zich in de samenleving afspeelde niet of nauwelijks
aanwezig was. Zij vertegenwoordigen dan ook de stroming die de macht
geconcentreerd ziet in handen van een kleine elite die, gedreven door eigenbelang,
manipuleert met middelen die het volk de indruk moeten geven op democratische
manier betrokken te worden bij de besluitvorming. Meer dan een toeschouwersfunctie
is voor het volk niet weggelegd, een functie die op zijn hoogst wat aangescherpt
wordt wanneer een nieuwe elite, met een beroep op het volk, de plaats wil innemen
van de oude. Trekt men deze visie consequent door, dan komt men terecht bij de
zuivere elitetheorieën, waarin - zoals bij het fascisme - op zijn hoogst op een speciale
manier beïnvloeding van onderop wordt getolereerd.
Een dynamische relatie tussen bestuur en bevolking - in democratische zin - wordt
vertegenwoordigd door de liberaal-pluralistische theorie. Deze theorie is, overigens
aansluitend bij een lange traditie, m.n. in de Verenigde Staten ontwikkeld door auteurs
als Schumpeter, Lipset, Dahl, Berelson e.a. Zij gaan er van uit dat niet de burger de
gangmaker is van het politieke proces, maar dat een beperkt aantal politieke elites
(leiders) met elkaar concurreren om de steun van de burger, beter nog: van de kiezer.
Voorwaarde voor de werking van dit competitieve democratie-model van de
democratisch-elitistische school is dat er verschillende politieke partijen (bewegingen)
aanwezig zijn, dat er vrije meningsuiting bestaat en dat er bij verkiezingen door de
verschillende partijen over voldoende middelen beschikt kan worden om de
concurrentie inhoud te geven. Er bestaat niet een op voorhand vastgesteld algemeen
belang; iedere partij formuleert de eigen opvattingen/belangen; in concurrentie met
andere partijen kristalliseren zich, heel concreet, de punten van algemeen belang wel
uit. Een dergelijk concurrentie- systeem vormt een garantie tegen machtsmisbruik,
autocratische systemen e.d., omdat ontwikkelingen in die richting - afgezien van
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wettelijke beperkingen - zullen worden gekeerd (‘gestraft’) bij volgende verkiezingen.
Het systeem garandeert door de concurrentie een behoorlijke mate van effectiviteit,
terwijl de noodzakelijke betrokkenheid op de kiezer - vooral bij verkiezingen wanneer
één of meer beleidsverantwoordelijke partijen zich moeten verantwoorden - de
legitimiteit verzekert.
In deze theorie speelt de participatie een betrekkelijk ondergeschikte rol. Uit vele
onderzoekingen die door deze stroming zijn verricht is gebleken dat deelneming door
de burgers aan het politieke systeem (besluitvorming) bijzonder gering is, dat de
belangstelling niet groot is en de kennis evenmin118. Streven naar vergroting van de
interesse en participatie is, gezien de complexheid van de problemen van een
gedifferentieerde samenleving, zinloos. En wellicht zelfs gevaarlijk, in zoverre een
massale participatie in de beleidsvorming de effectiviteit van het systeem ondermijnt
en daarmee de democratie. Een omvangrijke niet of weinig geïnteresseerde, apathische
massa is juist functioneel voor het behoud van een democratische bestuursvorm
(Berelson)119. Het democratische gehalte van het systeem is voldoende verzekerd
door de mogelijkheid die de burgers bij verkiezingen hebben om met hun stem
algemene goedkeuring of afkeuring van het beleid tot uitdrukking te brengen. Vóór
en tijdens de verkiezingen wordt de balans opgemaakt, gaan de partijen naar de
kiezers toe; in dié situatie hebben de burgers grote invloed.
Het behoud van een redelijk democratisch gehalte en een behoorlijke stabiliteit
van het politieke systeem bij een geringe participatie is een centrale vraag in de
liberaal-pluralistische theorie. In deze theorie is echter een verbinding gelegd tussen
de institutionele voorzieningen ener democratie (partijen, verkiezingen, leiderschap,
wetgeving, e.d.) en de rol van de burger120. De burger is niet meer het beginpunt van
het democratische proces, de richting wordt door
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Zie voor een overzicht en een intelligente evaluatie van de wijze waarop politiek-sociologen
zich met de participatie hebben beziggehouden Huyse (1970), o.c.
Zie de kritiek van Ter Hoeven, o.c.
Een pleidooi voor een dergelijke benadering ook bij Van Doorn (z.j.), o.c.

Bram Peper, Vorming van welzijnsbeleid

239
politieke elites uitgezet: aan ‘het eind van de rit’ komt hij echter weer in het vizier,
als algemene beoordelaar van het beleid. Hier ligt een belangrijke garantie voor
democratische beïnvloeding. De stabiliteit wordt o.m. gehandhaafd door het feit dat
deze competitieve democratie vrij effectief werkt en dus op resultaten (‘output’) kan
wijzen, die de burgers positief doen staan tegenover deze vormgeving van de
democratie121.
Verder zijn er dwars door de politieke bindingen lopende sociale verbanden die
eventueel de scherpe kanten van de politieke competitie wegnemen en daarmee een
bijdrage leveren tot de stabiliteit. Deze ‘overlapping memberships’ verwijzen naar
andere sociale integratiekaders, met hun verschillende vormen en mogelijkheden
van participatie, dan de strikt politieke122. Hiermee kom ik op een ander belangrijk
verschil met de klassieke theorie. De pluralisten zien het politieke systeem als een
afzonderlijke maatschappelijke functie, waarvan regels en principes niet direct van
toepassing zijn op andere maatschappelijke instellingen123. Deze hebben hun eigen
taken/doelstellingen, hun eigen autonomie, die niet aan democratische spelregels
onderworpen behoren te worden. Verkiezingen, partijen e.d. horen thuis in het
politieke systeem, in de politieke democratie, niet in andere maatschappelijke velden.
In de maatschappelijke arbeidsverdeling is de politiek een activiteit die zich richt op
het staatsapparaat, in termen van uitgaven en bestuur124. Van de integratieve functie
voor en sturende invloed op het totale maatschappelijke bestel kan niet zo veel
terechtkomen. Het politieke systeem heeft, als we kijken naar de politieke partijen
(bewegingen), meer een expressieve en legitimerende functie voor sectoren die tot
op grote hoogte zelfstandig hun eigen doelstellingen kunnen bepalen. Dat geldt bijv.
niet alleen voor de economische sector, het geldt in niet geringe mate voor het
bestuursapparaat
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Over de relatie stabiliteit en democratie uitvoeriger Eckstein, o.c., en Lijphart (1968), o.c.
Hierover Huyse (1970), o.c., Lijphart (1968), o.c.
Een dergelijke opvatting ook te vinden bij Stassen, o.c., blz. 5, 6; een pleidooi - ook vanuit
de theorie - in tegengestelde richting bij Bachrach, o.c., blz. 91-106.
Zie Brasz, o.c.
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zelf, dat als ‘vierde macht’ niet alleen uitvoerend optreedt maar ook
beleidsinitiërend125.
Het is daarom niet toevallig dat de pluralisten in hun onderzoek naar participatie
deze hoofdzakelijk beperken tot de deelneming aan min of meer formeel-politieke
kaders die daarvoor in een politieke democratie worden aangeboden (politieke
participatie). Verkiezingsonderzoek is daarvan wel de meest populaire variant. In
een overzicht van een groot aantal belangrijke onderzoekingen en studies op dit
terrein komt Huyse tot de volgende indicering van het begrip politieke participatie126:
-

deelname aan de verkiezingen;
lidmaatschap van een partij;
aanwezigheid bij electorale meeting;
geldelijke steunverlening aan een partij;
kandidaatstelling bij de verkiezingen;
uitoefening van een politiek mandaat;
uitoefening van een bestuursfunctie in een partij;
lidmaatschap van een para-politieke vereniging;
discussie over politieke onderwerpen met familie, buren, vrienden;
lezen van politieke artikelen, beluisteren van politieke
radioprogramma's, bekijken van politieke t.v.-programma's;
- het sturen van brieven en petities aan politici en overheden.
Men kan zeggen dat veel politiek-sociologisch onderzoek door zijn beperking tot de
politieke participatie - al zijn daarop uiteraard uitzonderingen - impliciet meehelpt
de opvatting in stand te houden als zou het democratische gehalte van een samenleving
uitsluitend aan die vorm van participatie af te meten zijn. Juist als men ervan uitgaat,
dat slechts in de politieke democratie democratische regels van besluitvorming
toepasbaar zijn, is het van belang te onderzoeken in hoeverre beslissingssystemen
búiten die sfeer (de zgn. staatsvrije sfeer) de politieke democratie ‘voeden’ of
misschien
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Over de grote betekenis én gevaren van deze situatie: Brasz, o.c; J. Wessel, Burger contra
administratie, 1969; R. Crince le Roy, De vierde macht, 1969.
Huyse (1970), o.c,, blz. 53; over de verbanden, waarin burgers - in termen van politieke
participatie - functioneren, zie de pyramide van politieke participatie bij Huyse (1969), o.c.,
blz. 42.
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tegenwerken127. Zeker wanneer men bedenkt dat een groot deel van het sociale leven
van de burgers zich voltrekt in die andere beslissingssystemen, waarin grotere
persoonlijke (en maatschappelijke) belangen zijn geïnvesteerd en die in de regel
beter gekend worden dan de politieke democratie. Ook in het geval dat men de invloed
van de politieke democratie op andere samenlevingssectoren wil vergroten/verklenien
- d.w.z. dat men de functie van de politieke democratie wil herdefiniëren - is het van
groot belang om te weten hoe het met de rechten en plichten in die sectoren is gesteld.
(3) De participatie-theorie. Het laatste decennium is de kritiek op de
liberaal-pluralistische theoretici sterk toegenomen. In de practijk hebben actiegroepen
en bewegingen, hier en elders, erop gewezen dat:
a - de pluralistische visie op de democratie in de werkelijkheid geen stand kan
houden, omdat de concurrentie tussen politieke elites overschaduwd wordt door
een gemeenschappelijk belang, nl. het behouden van de macht; de concurrentie
is schijnconcurrentie; het systeem is niet dynamisch maar statisch;
b - politieke en, vooral, economische elites samenvallen, waarbij de eerste
instrument zijn van de laatste; in Amerika hebben studies over de ‘power elite’,
zowel op locaal als nationaal niveau, aangetoond hoe sterk deze belangen
geïntegreerd zijn128; de verkiezingen lijken, gesteund als zij worden door
economische pressiegroepen, meer op een marketingactie dan op een gebeuren
waarbij de burger, door zo objectief mogelijke voorlichting e.d., wordt
uitgenodigd tot een ‘act of free choice’;
c - de democratie in gevaar is wanneer de burgers niet in staat worden gesteld
buiten de enge sfeer van de politieke democratie democratische besluitvorming
te realiseren (b.v. op school, in bedrijf); de democratie vereist een basis in alle
levenssferen.
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Hierop heeft - in meer analytische zin - Eckstein gewezen; ook Bachrach, o.c., blz. 93-106.
Van sociologische zijde uiteraard C. Wright Mills, The power elite, 1956; van economische
zijde de ‘liberal’ J.K. Galbraith, The new industrial state, 1968; voorts kan nog gewezen
worden op de ‘community power studies’. Een goed overzicht bij J.E. Ellemers, Macht en
sociale verandering, 1968.
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Participatie-democratie gaat - in een goede samenvatting van Martin Oppenheimer129
- uit van de opvatting dat:
1 - ‘people are inherently capable of understanding their problems and expressing
themselves about these problems and their solutions, if given a social context
in which freedom of expression is possible’;
2 - ‘no real solutions to problems are possible without the fullest participation of
the subjects in these solutions, nor without the development of freedom from a
dependency relationship with authorities and experts’;
3 - ‘for community-organizing type of groups, that cultural groups which differ
in their value systems from the dominant culture cannot be organized unless a
context of free expression is created’;
4 - ‘for education-oriented groups, that real education (...) cannot take place for
anyone unless a situation is created in which the student is able to evaluate what
goes on around him critically, without being “hung up” on the judgements and
values of persons in an authority relationship to him’.
Zelfbepaling in de concrete situatie waarin men verkeert - in overleg met anderen
die in dezelfde situatie verkeren - kan slechts aanspraak maken op de kwalificatie
democratisch. In vrijheid discussiëren over de richting waarin men wil gaan - met
een streven naar een zo hoog mogelijke consensus in de relevante groep (volgens
het palaver- of musjawarat-principe) - is de enige garantie voor het
verkrijgen/behouden van een democratische samenleving.
Opvallend is dat de participatie-theoretici in veel opzichten teruggrijpen op de
klassieke theorie130. Belangrijk is in dit verband dat zij - net als de klassieken - de
democratie niet willen laten verzelfstandigen in de politieke democratie;
democratische mentaliteit en democratische procedures van besluitvorming moeten
het gehele sociale leven doordringen. Een andere overeenkomst ligt in de nadruk op
het individu, als begin- en eindpunt van de democratiebeleving. Er zijn ook andere
invloeden, die samengenomen de participatietheorie maken tot een samenraapsel
van bekende politieke opvattingen en wetenschappelijke inzichten.
Volgens Oppenheimer131 vindt men dezelfde gedachte terug in:
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Martin Oppenheimer, The sociology of participatory democracy, in: Hans Peter Dreitzel
(ed.), Recent Sociology no. 1, 1969, blz. 90.
Een goede kritiek bij Van Doorn (z.j.), en bij Oppenheimer, o.c., blz. 92-95.
Oppenheimer, o.c., blz. 91.
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1 - ‘small groups sociology, which has talked about the value of democracy for
a long time’;
2 - ‘the psychological tradition of learning theory and educationalist tradition of
John Dewey with its emphases on the importance of motivation, “readiness” to
learn, and learning-by-doing’;
3 - ‘the psychiatric tradition, especially existential and Rogarian therapy, which
points up the importance of developing the freedom to make independent
decisions in life’; (b.v. T-groups en sensitivity training - BP).
4 - ‘the political traditions of anarchism, and left socialism (...) related to the
concept of soviets and workers' control’;
5 - ‘the Quaker and Ghandhian tradition of nonviolence, assuming that all the
members of a group are worth hearing, that none should be overriden or beaten
down, hence the practice of running meetings and other gatherings by means
of a consensus rather than a parliamentary system’.
Men kan de participatie-theorie en -practijk zien als een streven, de als democratisch
aangeduide maatschappelijke stelsels in de eerste plaats te toetsen op hun
democratische gehalte. De legitimiteitstoetsing staat voorop132; vandaar dat het volle
gewicht gelegd wordt op het bevorderen van de actieve en totale participatie van de
burgers aan de doelbepaling van het systeem. Men maakt zich niet druk over de
effectiviteit van het huidige democratische systeem, omdat het systeem, zo men zegt,
deze kwalificatie niet verdient.

Beleidstheorie en kritiek.
De zeer summiere uiteenzettingen die hierboven zijn gegeven over participatie en
verschillende democratische systemen (theorieën), hebben slechts de bedoeling kort
enkele vraagstukken aan te geven waar men mee te maken krijgt wanneer
participatie-bevordering als een belangrijke doelstelling van beleid gekozen wordt.
Welke vormen van participatie heeft men op het oog?, welk soort democratie wil
men bevorderen?, wat zijn de mogelijkheden van participatie-bevordering? Dat zijn
enkele vragen die men zich bij participatiebeleid moet stellen.
Het zijn deze vragen die op geen enkele wijze beantwoording krij-
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Met erkenning van de effectiviteitsnoodzaak, wijst Ter Hoeven op het belang van de
normatieve component in een democratisch stelsel. ‘De stabiliteit van een democratisch
systeem is wellicht nog sterker afhankelijk van de legitimiteit van het bestuur’ (Ter Hoeven,
o.c., blz. 135).
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gen in de opvattingen van het opbouwwerk-beleid. Het is onduidelijk (en stellig niet
uitgesproken) welke vorm van democratie, c.q. participatie het beleid wil
bevorderen133, al lijkt het erop, dat de participatiedemocratie de voorkeur geniet. De
beleidstheorie houdt inderdaad niet meer in dan wat hierover is opgemerkt. Een
combinatie van vaagheden, wenselijkheden, goede wil, zonder dat een begin is
gemaakt met een doordenking van de consequenties van participatiebeleid. Dat dit
wordt onderkend blijkt wanneer de minister in 1970 opmerkt dat in het beleid ‘meer
fundamentele studie dient te worden gemaakt van de vraagstukken betreffende de
participatie, de vormen van inspraak en de mogelijkheden van zelfwerkzaamheid’134.
M.a.w.: er wordt al jarenlang één of andere vorm van participatiebeleid gevoerd,
zonder dat men zelfs maar een vermoeden heeft waar men heen wil, wat
participatie/inspraak/zelfwerkzaamheid is, e.d. Terwijl toch uit allerlei studies op dit
terrein op zijn minst een aantal mogelijkheden/begrenzingen van participatie omlijnd
had kunnen worden. Er zijn erg veel studies over politieke participatie, over
participatie in verenigingen, in sociale bewegingen, over de relatie tussen vormen
van participatie en de omvang van het sociale systeem, etc.135. Het door het beleid
weleens gehanteerde argument, dat we van deze hele materie zo weinig afweten,
gaat niet op. We weten er in ieder geval oneindig veel meer
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De onduidelijkheid in gedachten en terminologie komt naar voren wanneer de minister de
opmerking maakt: ‘De ondergetekende vraagt zich echter af of bij het verlangen naar meer
inspraak van de burger of van groepen van de bevolking, niet te veel twee andere begrippen
uit het oog worden verloren n.l. de participatie en de zelfwerkzaamheid’ (1971: MvT, 3).
Participatie en zelfwerkzaamheid worden gezien als noodzakelijke voorbereiding op en
voorwaarde tot inspraak. Dit bevestigt o.m. mijn opvatting dat participatie om de participatie
-los van participatie in de beslissingsstructuur - steeds meer een doel op zich is geworden.
1971: MvT, 4; het NIMO is uitgenodigd een dergelijke studie te ondernemen.
Voor een enkel voorbeeld van mogelijke vormen van participatie in het opbouwwerk, zie
Jon van Til en Sally Bould van Til, Citizen participation in social policy: The end of the
cycle?, in: Social Problems, winter 1970, vol. 17, no. 3, blz. 313-323.
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van dan de wel zeer vage definiëring van de situatie die het beleid hanteert.
Dit alles versterkt mijn opvatting dat het beleid het onstaan van sociale bewegingen
(actiegroepen), de zgn. crisis in de parlementaire democratie, e.d. dankbaar heeft
aangegrepen om zichzelf te rechtvaardigen en om het beleidsterrein uit te breiden.
We zien dat de opbouwwerk-doelstellingen meer beginnen samen te vallen met
algemene beleidsproblemen, waaruit - zie bijv. de Troonrede van de laatste jaren136
- een zekere bezorgdheid valt op te maken over bijv. het functioneren van de
democratie, die noodzaakt de inspraak te vergroten, het welzijn te bevorderen, enz.
Het opbouwwerk werpt zich op als een belangrijk middel om aan die problemen
wat te doen137. Participatie-problemen e.d. worden institutioneel ondergebracht bij
het opbouwwerk; zijn er klachten dan is een verwijzing naar het opbouwwerk
voldoende, om te laten zien dat er wat aan de participatie wordt gedaan. Het is
interessant, vast te stellen hoe het beleid door in zijn doelstellingen nauwer aan te
sluiten bij een aantal centrale problemen van het totale regeringsbeleid en de
samenleving, zichzelf kan continueren en uitbreiden. Het maakt gebruik van een
algemeen geconstateerd onbehagen - laat in het midden wat daarvan de oorzaken
zijn (herhaalt alleen de vaagheden waarin in het algemeen over het onbehagen wordt
gesproken) - om het aantal activiteiten te vermeerderen. Door dichter tegen de centrale
beleids- en samenlevingsproblemen aan te gaan liggen (een zekere doelverschuiving:
van participatie als middel tot participatie als doel), maakt het opbouwwerk-beleid
zich in bepaalde opzichten ook minder kwetsbaar. Het maakt zich tot woordvoerder
van een algemene samenlevingsproblematiek, c.q. is de vertaling in beleidstermen
van een bepaalde maatschappelijke crisiservaring. Het zijn immers problemen van
een algemeen en permanent karakter, die voortdurend om aandacht vragen. Door
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Eén voorbeeld: die van 1968.
In het algemeen kan het bestaan van het ministerie worden gezien als uitdrukking van een
groeiend besef dat naast welvaartsvoorzieningen meer voorzieningen voor het cultureel en
maatschappelijk welzijn nodig zijn. De stijging van de welvaart leidt niet automatisch tot
een vergroting van het welzijn in de persoon en samenleving (1971: MvT, 3).
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hun algemeenheid zijn zij minder toegankelijk voor evaluatie van een beleid dat, als
het opbouwwerk, iets aan die problemen wil doen.
Zou men toch de uiterst vage beleidsopvattingen willen plaatsen in één van de
tradities van het democratische denken, dan komt men terecht bij de
participatiedemocratie. Daar moet dan wel haastig aan worden toegevoegd - al doen
‘grote’ uitspraken wel eens anders vermoeden: fundamentele democratisering,
zelfbeschikking in eigen woon- en leefmilieu138 - dat gedachten aan vormen van
zelfbestuur niet voorkomen in het beleidsdenken. De interdependentie tussen de
maatschappelijke sectoren die bij de participatie-theoretici uitgangspunt is, vinden
we in het beleid niet, of in ambivalente vorm, terug. Het opbouwwerk heeft aan de
ene kant uitsluitend betrekking op het sociaal-culturele welzijn; daarop richten de
activiteiten zich, op die terreinen wordt subsidie verleend. Aan de andere kant houdt
de verwijzing naar b.v. de verbetering van de woon- en leefomgeving in, dat een
dergelijk onderscheid in dimensies van welzijn niet houdbaar is. In de feitelijke
situatie ziet men dan ook steeds meer dat groepen uit de bevolking of opbouwwerkers
dit onderscheid ontkennen en zich over de sociaal-culturele variant heen met de
andere dimensies van het welzijn gaan bezighouden. Dit past in de participatietheorie,
waarin welzijn (politiek) als een ondeelbare categorie wordt gezien.
Het opbouwwerk is in denken en handelen meer georiënteerd op de sociologie
van de kleine groepen en de psychiatrische opvattingen van Carl Rogers139. Vooral
de laatste jaren is van beleidszijde steeds meer de nadruk komen te liggen op het
opbouwwerk als sociaal-agogische methode, die het best kan worden toegepast in
overzichtelijke sociale verbanden, vooral op buurtniveau. Doch ook hier geldt, dat
professioneel werken in die zin, dus als toepas-
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Zo ook de uitspraak van de minister: ‘De burger heeft het gevoel dat hij het geheel niet meer
overziet en er ook geen invloed meer op heeft. Hij wil die invloed terugkrijgen en wanneer
aan die wens geen gevolg wordt gegeven, taant zijn belangstelling, wat een gevaar inhoudt
voor een goede democratie’ (1969: MvT, 3).
Een voorbeeld daarvan is het boek van Van Tienen en Zwanikken, o.c., blz. 65-67.
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sing van bovengenoemde theorieën, nauwelijks plaatsvindt. Toch blijven de pretenties
van het opbouwwerk op macro-sociaal terrein niet gering; het territoriale opbouwwerk
beweegt zich vooral op dat gebied.
Er zijn twee begrippen die in de beleidsopvattingen en in vele beschouwingen
over het opbouwwerk veel worden gebruikt, nl. bevolking en participatie. Door het
ongespecificeerde gebruik van deze begrippen door het beleid, worden teleurstellingen
en mislukingen ervaren - vooral door de opbouwwerkers140 - die bij enige uitwerking
ervan voorkomen kunnen worden.
1 - De term bevolking is één van de meest gebruikte woorden in het
opbouwwerkjargon. De bevolking dient geactiveerd te worden, de bevolking dient
zelf haar behoeften te bepalen, de bevolking dient geraadpleegd te worden, de
bevolking moet benaderd worden enz. Het simpele feit dat dé bevolking - en meestal
gaat het om territoriale verbanden - uiteenvalt in verschillende belangengroepen,
verschillende leeftijdsgroepen met hun eigen kenmerken, met hun verschillen in
opleidingsniveau, in aard en omvang van maatschappelijke bindingen, is iets waarvan
de consequenties in de benadering nauwelijks worden onderkend141. Vooral in het
territoriale opbouwwerk is men - b.v. omdat de voorzieningen voor de gehele
bevolking bestemd zijn - dwangmatig op zoek naar zoiets als dé bevolking. Al is
verbaal de wijkgedachte afgeschreven, nog steeds speelt deze impliciet een belangrijke
rol, omdat men in principe iedereen in de wijk/buurt wil betrekken bij of interesseren
voor wat er zich in de territoriale omgeving afspeelt. Integratie op basis van
(vermeende/gepostuleerde) gemeenschappelijke belangen is het doel; in de practijk
(en theorie) ook één van de belangrijkste opdrachten van de opbouwwerker: het
zoeken naar een representatieve vertegenwoordiging van de bevolking. Wat dan wel
- in sociologische zin - het gemeenschappelijke van een wijk is, wordt niet
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Zie b.v. de kritiek van de opbouwwerkers op de zgn. in: NIMO-studiedagen, in: NIMO
bulletin, 1ste jrg., nr. 2, april 1967, blz. 43-46.
Een belangrijke vroege kritiek, waarnaar ik graag verwijs, is te vinden bij Mady Thung,
Integratie op locaal niveau?, en A. Houttuyn Pieper, Mogelijkheden voor integratie in een
dorp, in: Kanttekeningen (publ. nr. 34 NRMW), 1965, resp. blz. 13-32 en 33-55.
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geanalyseerd. Blijft men van de gedachte uitgaan dat men dé bevolking van een
territoriaal kader wil bereiken, dan moet dat tot niets leiden, omdat de term bevolking
hier niet verwijst naar een sociaal systeem. Maakt men een inventarisatie van de
aard, omvang en intensiteit van de sociale verbanden die voor hun functioneren op
beperkte ruimtelijke kaders zijn aangewezen (buurt/wijk), dan blijkt dat men een
zeer geschakeerd beeld krijgt van dé bevolking. Om dan nog maar niet te spreken
over de veelal belangrijker sociale verbanden (werk, vrije tijdsbesteding, familie)
waarin de wijk/ buurt-bevolking is opgenomen en die ver over de grenzen van deze
territoriale kaders heen reiken. Dé bevolking is - op territoriale noodsituaties na geen aangrijpbare categorie; toegankelijk zijn slechts de al op enigerlei wijze
uitgekristalliseerde en herkenbare sociale verbanden. Het territoriale opbouwwerk
dat naar zijn opdracht de relatie moet leggen met dé bevolking vecht in dit opzicht
tegen windmolens.
2 - In dezelfde geest zijn de bezwaren te formuleren tegen het ongedifferantieerde
gebruik van het begrip participatie. Men krijgt uit de spaarzame opmerkingen die
daarover in beleidsstukken worden gemaakt, de indruk dat onder participatie moet
worden verstaan het lijfelijk aanwezig zijn op bijeenkomsten die door het opbouwwerk
worden opgezet. Belangrijker is echter dat een eerste onderscheid in de verschillende
vormen van participatie die denkbaar zijn - Huyse noemde er in zijn overzicht voor
de politieke participatie al twaalf!142 - ontbreekt. Een onderscheid dat o.m. gebaseerd
moet worden op de aard van de problemen, het niveau waarop deze zich afspelen
(b.v. micro-, meso- en macro-sociaal niveau), de middelen die beschikbaar zijn, de
te verwachten ‘rewards’ (beloningen) van de participatie, e.d. Daarbij is het van groot
belang na te gaan in welke sociale verbanden mensen reeds participeren en wat de
noodzaak (en intensiteit) van die participatie is. Dit is het noodzakelijke voorwerk
om tot een enigermate betrouwbare schatting te komen van de participatie-‘ruimte’
die nog over is voor een. activiteit als het opbouwwerk. Het lijkt er veel op dat
wanneer in opbouwwerk-kringen gesproken wordt over participatiebevorde-

142

Huyse (1970), o.c., blz. 53.
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ring - met op de achtergrond de notie dat de bevolking erg apathisch is - men vergeet
dat mensen in vele meer of minder gedwongen tijdrovende sociale verbanden
participeren. Men kan daarbij denken aan de arbeidssituatie, het verenigingsleven,
de familieverbanden en de kennissenkring. De nadruk die in het opbouwwerk op de
participatie om de participatie, op het ‘samenleven als zodanig’ wordt gelegd, ontkent:
a - dat participatie altijd betrokken is op bepaalde doelstellingen, c.q. door de
mensen als zinvol ervaren moet worden; men participeert zelden om het
participeren, maar om bepaalde doeleinden te bereiken, opvattingen uit te dragen,
etc.;
b - het feit dat het grootste deel van de beschikbare participatietijd ‘opgebruikt’
wordt door deelneming aan zelfgekozen en/of gedwongen sociale verbanden
ter bevrediging van psychische, sociale en economische behoeften.
Door het ongerichte en ‘totale’ beroep dat het opbouwwerk op de
participatiebereidheid doet - zonder met het bovenstaande rekening te houden mislukt het opbouwwerk of lijdt het een armzalig bestaan als restcategorie in de
overgebleven participatie-‘ruimte’. Wil het opbouwwerk naar de letter de
participatiebevordering serieus nemen, dan komt het terecht in de meer relevante
participatieverbanden, die er overigens geen behoefte aan zullen hebben deze centrale
functie toe te schuiven aan een apart institutioneel verband als het opbouwwerk,
termen als onderwijsopbouwwerk, bestuurlijk opbouwwerk en pastoraal opbouwwerk
ten spijt. Door een dergelijke proliferatie van deze functie verliest het opbouwwerk
zijn, overigens nog slechts organlsationeel aanwezige, identiteit.
Tot slot nog de opmerking dat de ongerichte preoccupatie met de participatie
waarschijnlijk sterk beïnvloed is geworden door ervaringen die in Drenthe, vooral
voor de oorlog, zijn opgedaan. De activiteiten die al in zo'n vroeg stadium in Drenthe
zijn ondernomen, hebben immers een grote invloed gehad op het opbouwwerk in
Nederland143. Ook in beleidskringen werd Drenthe gezien als
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Zie daarover de rede van Dr G. Hendriks, gehouden bij het afscheid van Jo Boer, directrice
van Opbouw Drenthe, in: Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 23ste jrg., nr. 17, 5 oktober
1969, blz. 382-385.
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een geslaagd voorbeeld van wat opbouwwerk vermag. De aanpak in Drenthe had
voor de oorlog veel weg van wat we nu met de term ‘comprehensive’ plegen aan te
duiden. Eerder heb ik al een opsomming van de activiteiten gegeven die daar in het
kader van het opbouwwerk zijn ondernomen, activiteiten die na de oorlog voor een
belangrijk deel zijn afgestoten naar aparte instellingen. Voor de participatie is echter
van belang dat de betekenis ervan - op basis van de Drenthse ervaringen - schromelijk
is overschat. Een belangrijke oorzaak van deze vertekening is naar mijn inzicht
gelegen in het feit, dat men over het hoofd heeft gezien dat de ontplooiing van
activiteiten plaatsvond in een periode van zeer ernstige werkloosheid. De mensen
hadden, gedwongen, weinig te doen, en beschikten derhalve over veel tijd om in
allerlei activiteiten te participeren. Het vrije-tijdswerk en de inzet voor noodleniging
kregen alle kansen. Ook dát is participatie, maar wel uit nood geboren.

3.3.2 Evaluatie van het beleid
In de kritiek op de beleidstheorie is de wel zeer gebrekkige perceptie van de situatie
gebleken. Voor ons doel is het aangeven van een aantal kritiekpunten voorlopig
voldoende geweest, omdat het beeld dat het beleid op deze wijze meegeeft aan het
opbouwwerk sterk blijkt door te werken in de aanpak die opbouwwerkers hanteren
in de zgn. veldsituatie. In ieder geval meten zij hun resultaten in sterke mate af aan
de doelstellingen die door het beleid zijn aangereikt. Zo blijkt b.v. uit het onderzoek
van Traas onder opbouwwerkers ‘dat het merendeel van de geïnterviewde
opbouwwerkers een beeld geeft van de samenlevingsproblematiek in hun werkgebied,
dat afwijkt van hetgeen de meeste sociaal wetenschappelijke onderzoekers hebben
gesignaleerd. In-het algemeen is hun beeld te rooskleurig’144. Nu is daar de laatste
tijd de nodige verandering in gekomen, in die zin dat de kritiek op het opbouwwerk
van de zijde van opbouwwerkers sterk is toegenomen. Zij voelen zich machteloos
en hebben het gevoel met perifere problemen bezig te zijn. Maar deze kritiek kiest
haar vertrekpunt in de mogelijk-
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M. Traas, Opbouwwerk in Nederland, in: De Schalm, 27ste jrg. nr. 1, februari 1970, blz. 7.
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heden die het beleid - fundamentele democratisering, participatie - aan het
opbouwwerk toeschrijft. Omdat de participatieproblematiek met name ligt in de sfeer
van het territoriale opbouwwerk, waarop ik later (III.4) uitvoeriger in zal gaan, volsta
ik hier met het aangeven van een aantal hoofdlijnen.
Wie verslagen en studies van opbouwwerkers en andere deskundigen doorleest,
wie met hen praat, komt voortdurend de constatering tegen dat het met de participatie
maar niet wil lukken. Dat is een publiek geheim en al eerder in deze studie
geconstateerd145. Er wordt geklaagd over de geringe interesse bij de bevolking, over
apathie e.d.; zo er al enige interesse is, is deze van korte duur en meestal gekoppeld
aan werk voor het totstandbrengen van voorzieningen. Daarvoor is, naast wat hiervoor
al is opgemerkt, nog een complex van factoren verantwoordelijk, dat ik in twee delen
wil splitsen.
(1) Geïnstitutionaliseerde participatie in de vorm van opbouwwerk versus
vrijwillige participatie. Het feit dat het beleid de participatie heeft willen bevorderen
door het aanbieden van participatiekanalen in de vorm van allerlei
opbouwwerk-instellingen staat in principe op gespannen voet met het vrijwillige
karakter dat participatie kenmerkt. Het geïnstitutionaliseerde opbouwwerk is niet
totstandgekomen door een vraag uit de bevolking of van bepaalde categoriën daaruit.
Het begint daardoor al met een kunstmatige start. Het moet de participatie
‘organiseren’, wat in tegenspraak is met het vrijwillige karakter ervan. We zien dan
ook dat de opbouworganen als vreemde eenden in de bijt schuchtere pogingen doen
om in contact te komen met de bevolking. Het opbouworgaan is in de wijk ‘gedropt’
en zoekt voorzichtig naar een materiële legitimatiebasis voor zijn activiteiten. Deze
basis wordt - in overeenstemming met de integratieve opdracht - gezocht in de totale
bevolking. Bij gebrek aan een formele vertegenwoordiging van de bevolking, wordt
contact gezocht met informele representanten van die be-
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Zelfs de directeur van het NIMO laat zich in die bewoordingen uit. Zie W.A.C. Zwanikken,
De beperkte mogelijkheden van het methodisch opbouwwerk, in: NIMO bulletin, 1ste jrg.,
nr. 2, o.c., blz. 51; in algemene zin G.P.A. Braam, Social work as a means to social change,
in: Sociologia Neerlandica, vol. VI, nr. II, 1970, blz. 155-167.
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volking. Een nuttig aanknopingspunt wordt hierbij gevonden in de reeds bestaande
organisatiestructuur in de wijk, zoals verenigingen, kerkelijke organisaties en
belangenorganisaties. De voorzichtige of non-directieve benadering is de professionele
rechtvaardiging voor de bemoeienis met de bevolking, die velen doet vergeten dat
alleen al het bestaan van het niet-gevraagde opbouworgaan deze formule uitholt.
Doch het feitelijke bestaan van het orgaan noopt natuurlijk tot activiteiten.
We zien dan ook dat initiatieven in hoofdzaak door de opbouwwerkinstellingen
worden genomen146. De eersten die in het kader van het opbouwwerk participeren
zijn de aan de instellingen verbonden krachten. Het streven - in overeenstemming
met de opdracht - met de gehele bevolking op enigerlei wijze in contact te komen,
blijkt echter steeds weer een onhaalbare kaart te zijn. De wijkbevolking valt in de
werkelijkheid uiteen in zeer verschillende groeperingen, die niet op titel van
het-wijkbewoner-zijn zijn georganiseerd147. Daarnaast blijken vele representanten
geen echte representanten te zijn, omdat zij óf niet naar een achterban kunnen
verwijzen of daarmee weinig contact blijken te hebben148. En tenslotte duiken er
steeds weer nieuwe representanten en groepen op, die net zijn ontstaan of waarvan
het bestaan nog niet bekend was. Zo zijn de meeste opbouwwerkers merendeels bezig
via vergade-
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Traas, Verkenningen, o.c., blz. 73 e.v.
Zie b.v. de grote schakeringen in de, qua sociaal-economische status, vrij homogene
Rotterdamse nieuwbouwwijk Ommoord. Hierover: Rapport Ommoord (medio 1967, december
1968), Social-wetenschappelijke afdeling Gemeentelijke Sociale Dienst, z.j.; ook W.H.H.
van Vessem (opbouwwerkster aldaar), Overzicht van de organisaties binnen het woon- en
leefgebied van Ommoord, periode juni/december 1970, z.j.; ook in zgn. volksbuurten, waaraan
niet zelden een grote mate van solidariteit wordt toegeschreven, is de sociale integratie maar
heel bescheiden. De onderlinge verschillen zijn groot, wat niemand zal verbazen die deze
buurten uit eigen ervaring kent. Een voorbeeld: ‘De Schilderswijk is geen eenheid, objectief
niet (de onderdelen verschillen sterk) en subjectief ook niet. (...) Er was geen solidariteit.
(...) Men dicht dergelijke wijken altijd een solidariteit toe, die ze niet bezitten. Alleen bij
grote dreiging van buitenaf reageren zij op die bepaalde titel (het aspect waarop de dreiging
slaat) gezamenlijk, maar zonder dreiging ook op die titel niet’ (zie: Mensen van goede wil
etc., o.c., blz. 44).
Soortgelijke opmerkingen bij Van Tienen/Zwanikken, o.c., blz. 77.
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ringen en contacten iedereen om de tafel te krijgen voor plannen die aan hun brein
zijn ontsproten óf voor plannen die al aanwezig waren. In het laatste geval probeert
de opbouwwerker de plannen ‘over te nemen’ om aldus een proces van opbouwwerk
op gang te brengen. ‘Slechts weinigen doen “grass-roots” werk in de zin van het
begeleiden van projecten tot verbetering van de concrete leefsituatie in een gebied,
waarin de bevolking rechtstreeks betrokken is. Voorzover instellingen en werkers
zich hier wel mee bemoeien is dit veelal een onderdeel, soms een bescheiden
onderdeel, van het totale werk’149. Overwegend bestaat het werk uit organisatorische
activiteiten, waarvoor een selecte groep uit de bevolking zich enige tijd interesseert,
veelal omdat via het opbouwwerk ‘beloningen’, in de vorm van voorzieningen, zijn
te verwerven. ‘Niet zelden zijn resultaten die bekend zijn geworden als door “de
bevolking” tot stand gebracht, in feite grotendeels door de activiteiten van de
opbouwwerker bereikt’, merkt de in het opbouwwerk ervaren Houttuyn Pieper op150.
In de ene plaats is het de reconstructie van een plein, in andere plaatsen zijn het
kinderspeelplaatsen, crèches, groenvoorzieningen e.d., die een tijdelijke activering
van een deel van de bevolking in het kader van het opbouwwerk weten te
bewerkstelligen151. De garantie van continuïteit in het participatieproces is in het
opbouwwerk slechts een organisationele, nl. het bestaan van de instelling.
Aan de andere kant zien we - en we hoeven daarbij nog niet eens te denken aan
de paar duizend actie- en projectgroepen die in ons land bestaan - dat de bevolking
op eigen kracht vorm geeft aan haar behoefte tot participatie. Dat proces verloopt
geheel buiten het institutionele opbouwwerk om, en volgt de lijnen van het eigen
belang, de eigen interesses. De bewoners voelen zich door het opbouwwerk niet
aangesproken in hun rol van wijkbewoner. Voorzover er al reden is om zich op deze
titel te verenigen, heeft zij daarvoor het opbouwwerk niet nodig. Trouwens, deze
groepen (o.a. actie- en
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Traas in: De Schalm, o.c., blz. 7.
Houttuyn Pieper (1966), o.c., blz. 128-129.
Zie beschrijving en evaluatie van een aantal projecten in: NIMO cahier, nr. 4,
Maatschappelijke Opbouw in buurt, wijk en regio, 1969; ook NIMO cahier nr. 3, Vijf
projectverslagen nit het opbouwwerk, 1967.
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projectgroepen) uit de bevolking zijn schoolvoorbeelden van participatie die echter
niet in termen van enigerlei subsidieregeling vallen152. In een overzicht van de
Rotterdamse wijk Ommoord, merkt de opbouwwerkster op: ‘De inventiviteit van de
Ommoordse bevolking om te komen tot oprichting van nieuwe werkgroepen,
verenigingen, organisaties e.d. is dermate groot, dat het huidige overzicht morgen
of overmorgen al weer aanzienlijk gewijzigd zal blijken te zijn’153. Aan het
opbouwwerk ligt een systematische onderschatting ten grondslag van het vermogen
van een plaatselijke bevolking om zelf vorm te geven aan haar eigen
opvattingen/wensen/behoeften154.
(2) Het vrijblijvende en niet-democratische karakter van de
opbouwwerkinstellingen. Voorzover de participatie binnen het aangeboden
opbouwwerkkader plaatsvindt, is een wezenskenmerk ervan de vrijblijvendheid.
Opbouwwerkinstellingen zijn op zijn gunstigst adviserende organen, die in geen
enkele formele beslissingsstructuur zijn opgenomen. Door presentatie en pretentie
van het opbouwwerk koppelen mensen die in dít kader van hun belangstelling blijk
geven bepaalde verwachtingen aan de instellingen van opbouwwerk. Deze
verwachtingen kúnnen de opbouworganen, gegeven hun structurele positie van
machteloosheid, niet honoreren. Keer op keer blijken het andere instellingen te zijn
waarvan men voor de vervulling van bepaalde wensen afhankelijk is. Dit ver-
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Zie voor een verdienstelijk artikel hierover: G.J. van de Valk, Protesten aktiegroepen, een
uitdaging aan het opbouwwerk, in: NIMO bulletin, 4de jrg., nr. 3/4, juni 1970, blz. 103-114;
voor een goede kritiek verder ook L.H. Mulder, Structurele vragen rond het opbouwwerk,
in: NIMO-stencil no. 5, 1968, blz. 20 e.v.; hoe moeilijk het opbouwwerk het heeft met deze
‘vrije’ vormen van participatie, die zich b.v. agressief opstellen tegenover de overheid, blijkt
wel uit de, overigens juiste, opmerking van Zwanikken dat dat ‘gezien de opzet van deze
instellingen en hun feitelijke afhankelijkheid van de subsidiërende overheid en het bestaande
particulier initiatief onder de huidige omstandigheden nauwelijks denkbaar’ is (zie zijn
Aktievormen in de samenlevingsopbouw, NIMO-stencil no. 7, 1969, blz. 6/7).
Van Vessem, o.c., blz. 1.
Zie ook het interessante artikel van Rolf Boost, Nieuwbouwwijken: inspraak met het pistool
op de borst, in: Haagse Post, 28 juli 1971, blz. 14-15.
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klaart waarom geïnteresseerde burgers weinig permanente belangstelling kunnen
opbrengen voor de ‘institutionele’ participatie in de opbouworganen. Dit verklaart
ook waarom opbouwwerkinstellingen in werkelijkheid een servicefunctie gaan
aannemen, of als service-orgaan door de bevolking worden gepercipieerd. Aan
serviceverlening worden immers andere verwachtingen gekoppeld dan aan functies
die, zoals bij participatie, een ‘premie’ in het vooruitzicht stellen. Om dezelfde
redenen is het verklaarbaar waarom in het opbouwwerk zo de nadruk wordt gelegd
op de vrijblijvende participatie om de participatie.
Deze verschuiving van doeleinden is noodzakelijk, omdat de participatie die
betrokken is op bepaalde verbeteringen in de woonen leefomgeving niet door het
opbouwwerk kan worden gehonoreerd. We zien daarom dat het opbouwwerk
verschuift naar het het betrekkelijk ongestructureerde micro-niveau (buurtwerk)
waarvan dan wordt gezegd dat daar het echte opbouwwerk plaatsvindt. Er is immers
een direct contact met de bevolking155. Maar in feite houdt het niet veel meer in dan
het aanbieden van ruimte en begeleiding voor sociaal-recreatieve voorzieningen. Een
deel van de bewoners maakt gebruik van die voorzieningen; er is b.v. een bepaalde
ruimte waarin clubjes en verenigingen hun activiteiten kunnen verrichten. Met
opbouwwerk heeft dit alles weinig te maken, wat uiteraard niet wil zeggen dat deze
voorzieningen niet nuttig en nodig kunnen zijn. Maar om dit werk op micro-niveau
(het grondvlak) als het ‘echte’ opbouwwerk aan te duiden is niet meer dan een
professioneel-ideologische gelegenheidsformule, die de doelverschuiving aan het
oog moet onttrekken. Dit zgn. opbouwwerk op het grondvlak is daarmee losgeraakt
van groeperingen en instellingen
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In een overigens interessant verslag van projecten op het zgn. grondvlak merkt Feuth op: ‘In
de hele samenlevingsopbouw gaat het uiteindelijk om de bevolking, en het directe contact
met de bevolking komt bij samenlevingsopbouw op buurtniveau het meest tot zijn recht. Het
werken toch via bestaande plaatselijke structuren kan soms ontaarden in een belangenstrijd,
waarbij de belangen van de betreffende bevolkingsgroep op de achtergrond geraken’. Een
aardig voorbeeld van goedwillend paternalisme en nietstructureel denken, dat zo kenmerkend
is voor het opbouwwerk. Zie H.J. Feuth, Opbouwwerk op het grondvlak, NEMO cahier 7,
1970, blz. 66.
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die een essentiële invloed hebben op het sociaal-culturele welzijn, om mij daar even
toe te beperken. In de woorden van Kramer, die een uitstekend onderzoek naar het
opbouwwerk in Nederland heeft gedaan: ‘much of the community work can better
be described as consumer consultation, social brokerage, or a form of group work
transferred to a micro-community level, rather than as authentic community
development with a potential for democratizing Dutch society, as is sometimes
claimed’156.
Verder is al gewezen op het feit dat opbouwwerkinstellingen - en dat geldt voor
vrijwel alle welzijnsorganisaties - zelf geen democratische structuur kennen. Zij
hebben meestal de stichtingsvorm. Weliswaar probeert men alle groeperingen
vertegenwoordigd te krijgen, maar de stap naar een democratische verkiezing van
het bestuur is niet gezet. Het aanbod is ‘van boven’ gekomen; de bevolking ervaart
het orgaan als een service-instelling van de overheid of van een soort overheid.
Wanneer de beleidsbepaling door de relevante bevolking zou gebeuren, zouden twee
zaken duidelijk naar voren komen:
- dat opbouwwerkorganen als middel tot welzijnsverbetering weinig voorstellen
en, in het verlengde daarvan,
- dat de interesse ervoor in díe zin derhalve gering zal zijn.
Voor het beleid heeft de stichtingsvorm het voordeel van continuïteit en
overzichtelijkheid. Je hebt in feite maar met enkele mensen iets te maken. De sociale
beheersing door hogere beleidsorganen kan - vanuit het beleidsstandpunt gezien veel directer, soepeler en effectiever plaatsvinden. Een democratische structuur is in
principe veel onvoorspelbaarder; er kunnen, zowel naar bestuurssamenstelling als
naar voorgestelde onderwerpen, veel meer wisselingen optreden. Wel zou natuurlijk
een dergelijke structuur. in het kader van de participatiebevordering, erg voor de
hand liggen. Zij zou ook het voordeel hebben van een duidelijke legitimatiestructuur;
de achterban is bekend, in ieder geval wordt iedereen in staat gesteld te participeren.
Het opbouwwerk is nu in zijn aanbod niet democratisch, maar primair
professioneel-bureaucratisch, wat op zijn minst, met Wessel, de vraag doet rijzen
‘hoe de burger vol-
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Ralph Kramer, Community development etc., o.c., blz. 109.
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doende medezeggenschap kan verkrijgen in de organisaties die zijn belangen
bepleiten. De interne structuur van vele maatschappelijke organisaties (sommige
hebben de vorm van een stichting!) laat dit thans nog niet toe’157.

3.4 Van ‘democracy’ naar democratie
Hoewel de doelstellingen van het opbouwwerk, hoe vaag ook, mede vanuit problemen
in de Nederlandse samenleving zijn geformuleerd - zij het vaak in andere
bewoordingen en met andere instrumenten (vroege aanzetten) -, hebben zij sterk het
karakter van een importproduct. Het is in dit verband dat door vele auteurs gewezen
is op de invloed van de Amerikaanse ‘community organization’ en ‘community
development’158. Na de oorlog, zo is terecht de algemene opvatting, heeft het
opbouwwerk een sterke impuls gekregen vanuit de ervaringen die in de Verenigde
Staten met vooral ‘community organization’ zijn opgedaan. De Amerikaanse invloed
op het denken en handelen van het Nederlandse opbouwwerk wordt als groot
gekwalificeerd. Zonder deze kwalificatie geheel te verwerpen, is het op deze plaats
zinvol om na te gaan op welke terreinen van het opbouwwerkbeleid deze invloed
zich heeft doen gelden en in welke mate. Differentiatie en, op vele punten, een sterke
relativering is wel nodig. Behandeling van de Amerikaanse invloeden is hier zinvol,
omdat de idee van ‘democracy’ en ‘participation’ zo centraal staat in de ‘community
organization’.
Ik meen nl. dat de Amerikaanse invloed - zoals ik eerder stelde - zeer belangrijk
is geweest voor de aanvaarding van het beleid. De inhoudelijke invloed van de
‘community organization’ op het opbouwwerk is m.i. - ondanks suggesties van het
tegendeel - bijzonder gering geweest. De zgn. ‘aanpassingen’ aan de Nederlandse
situatie hebben weinig overgelaten van de bedoelingen van de ‘community
organization’. De Amerikaanse ‘community organization’
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Wessel, o.c., blz. 11.
Zie o.m. Van Tienen/Zwanikken, o.c., blz. 34, 35, 51, 52; ook Boer (I960, 1968), o.c. Het
boek van Boer heeft als veelzeggende ondertitel: Verkenningen op het gebied van ‘community
organization’ in Nederlandse verhoudingen.
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is overwegend territoriaal georiënteerd159. Een bepaalde ‘community’ inventariseert
behoeften en middelen, waarna in gezamenlijk overleg bepaalde voor de ‘community’
noodzakelijke activiteiten worden ondernomen. Uitgangspunt is het streven naar
samenwerking (integratie) tussen alle groeperingen van de bevolking. Deze
samenwerkingsdoelstelling staat centraal in het boek van Murray Ross, dat, als
bekend, al in 1957 in Nederlandse vertaling verscheen. Zijn integratieconceptie is
overgenomen door een niet minder invloedrijke auteur als Boer, zij het met
interessante ‘aanpassingen’.
Hoewel Boer in haar boek van 1960 - verlaat product van een studiereis naar de
Verenigde Staten-waarderende woorden spreekt over de Amerikaanse ‘democracy’,
meent zij toch dat in Nederland de democratie anders wordt beleefd dan daar.
Natuurlijk vormen Nederlanders een democratisch volk, maar dan in de zin dat zij
de erkenning van de geestelijke vrijheid voorop plaatsen. Waarmee zij wil zeggen
dat samenwerking van groeperingen een nastrevenswaardige zaak is, doch dat het
behoud van de identiteit van de levensbeschouwelijke groeperingen (zuilen) grenzen
stelt aan de samenwerking. Daar in die tijd van sterke verzuiling iedere
levensbeschouwelijke groepering zaken van (eventueel) gemeenschappelijk belang
interpreteerde in termen van eigen belang, kon van samenwerking naar Amerikaans
‘community organization’-model geen sprake zijn. Aan een onderzoek naar
gemeenschappelijke belangen kwam men niet toe. De verzuiling gedoogde geen
gemeenschappelijke projecten, en zeker niet in de zin dat de territoriale gemeenschap
behoeften peilde en bronnen aanboorde. Er bestond geen geïnstitutionaliseerde
coördinatie van welzijnsinspanningen op territoriale basis; in de Amerikaanse
‘community organization’ is dit één van de belangrijkste elementen, mede te zien
als een vorm van ‘social administration’ (sociale beleidsvoering).
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In de praktijk van de Amerikaanse community organization heeft de term community nog
vrijwel geheel betrekking op de plaatselijke en regionaal begrensde samenleving; zie H.
Hulshof, Kernpunten etc., o.c., blz. 9; zie ook Peter H. Rossi, Theory, Research and Practice
in community organization, in: Ralph M. Kramer en Harry Specht (eds.), Readings in
Community Organization Practice, 1969, blz. 49-76.
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Het primaat van de geestelijke vrijheid, dat Boer stelt, is een ‘professionele’
aanpassing aan de Nederlandse situatie, die de centrale gedachte van de ‘community
organization’ ontkracht, en derhalve de invloed ervan op de Nederlandse situatie
minimaliseert. Een term als functioneel opbouwwerk-opbouwwerk binnen de zuilen
- is een ander voorbeeld van deze professionele aanpassing. Het beleid heeft zich
eveneens bij deze feitelijke situatie moeten neerleggen, waardoor ook in de practijk
van het opbouwwerk samenwerking eerder uitzondering dan regel was. De
subsidiegelden vloeiden in hoofdzaak in verzuilde kanalen. Op zijn hoogst werd
samenwerking door de betreffende groeperingen gezien als middel om de eigen
belangen te bewaken.
Al hielden de feitelijke pogingen tot integratie niet veel in, toch is de gedachte aan
integratie vastgehouden. In de meer professioneel ingestelde ambtelijke top op het
ministerie, wilde een deel, in overeenstemming met de anti-verzuilingsimplicaties
van de ‘community organization’, bepaald in deze richting werken. Ideologisch bleef
de samenwerkingsgedachte een belangrijke rol spelen160. En er is in ieder geval
voortdurend het streven, dat de laatste jaren weer duidelijker in b.v. het buurt- en
wijkopbouwwerk naar voren is gekomen, om de samenwerking op een zo breed
mogelijke basis gestalte te geven. Opbouwwerk wil immers relevant zijn voor de
gehele bevolking.
Is een sterke relativering op zijn plaats waar het de uitwerking van de
integratie-opdracht betreft, t.a.v. het element participatie in de ‘community
organization’ heeft het beleid overtrokken verwachtingen geïntroduceerd161.
Kenmerkend voor de Amerikaanse politiek-bestuurlijke structuur is, dat de verzorging
van vele voorzieningen aan het initiatief van de burgers wordt overgelaten. Het betreft
hier voorzieningen die in het meer met sociale zekerheden opgetuigde Nederland tot
het beleidsterrein van de overheid behoren.
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Heel fraai ook terug te vinden in het boek van Boer uit 1968. Zie mijn kritiek, De identiteit
van het opbouwwerk, in: De Schalm, 26ste jrg., nr. 6, december 1969, blz. 309-314.
Hierover ook de uitstekende analyse van Houttuyn Pieper (1966), o.c., blz. 123-128.
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‘Het lokale overheidsbestuur heeft in Nederland een veel grotere invloed op het
dagelijkse leven dan in Amerika. Dit heeft o.a. tot gevolg dat in Nederland veel meer
initiatieven op lokaal niveau afhankelijk zijn van door legale macht gesanctioneerde
overheidsbesluiten’162. Er is een sterk vertekend beeld ontstaan van de
participatiebereidheid in de Amerikaanse samenleving; deze participatie is in ieder
geval gekoppeld aan de noodzaak voor een samenleving zelf voor een aantal
belangrijke voorzieningen zorg te dragen. Dat kan lopen van het terrein van de sociale
zorg - dat in Nederland qua financiering grotendeels een overheidstaak is - tot het
organiseren van de vuilophaaldienst. In de Amerikaanse samenleving speelt het
particulier initiatief een veel actievere rol; het gaat om niet onaanzienlijke
beleidsterreinen, waarbij op de burgers een belangrijk (financieel) beroep wordt
gedaan163.
In de Nederlandse situatie is de noodzaak tot participatie (althans buiten de formele
overheidskanalen) veel geringer op deze terreinen, omdat de overheid dit type
voorzieningen verzorgt, wat én de noodzaak én de behoefte om op deze wijze te
participeren geringer maakt. De Amerikaanse ‘community organization’ beweegt
zich, uit noodzaak, daardoor op veel relevanter en breder terreinen dan het
Nederlandse opbouwwerk. De illusies die het opbouwwerk koestert omtrent de
participatie zijn slechts te verklaren uit een combinatie van een onjuiste analyse van
de Amerikaanse situatie en idealistische opvattingen (participatie om de participatie)164.
Het opbouwwerk houdt zich - vergeleken met Amerika - met perifere problemen
bezig. Als de bevolking al bepaalde wensen heeft, dan zijn deze betrokken op
beleidsterreinen van de overheid. Het opbouwwerk is daarvan een marginale uitloper,
die dan ook als overheidsactiviteit wordt gepercipieerd. Vandaar dat het initiatief
ook zo vaak van de instellingen en werkers afkomstig is. In de woorden van Boer:
‘Het Amerikaanse community organization-proces is zeer sterk gebaseerd op eigen
initiatieven van de burgers
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Houttuyn Pieper (1966), o.c., blz. 128.
Ook Hulshof (1961), o.c., blz. 27.
Toch gaf het goede rapport van Hulshof (o.c.), door het ministerie uitgegeven, hierover toen
al uitstekende informatie.
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uit een samenleving. Het Nederlandse opbouwwerk heeft veel sterker een zorgende
ietwat patriarchale instelling - bevoogdend mag men het natuurlijk niet noemen maar de initiatieven ertoe komen ten opzichte van het samenlevingsverband, waarop
het zich richt, toch wel vaak van buiten en van boven af. Opbouwwerk in de
Nederlandse samenleving staat hierdoor dichter bij “community development”, ook
door het zeer sterke samenspel met overheidsinstanties, dat in Nederland een grote
rol speelt’165.
Wel zijn inzichten uit de ‘community organization’ een belangrijke steun geweest
bij het ont-individualiseren van de benadering die tot ver na de oorlog het sociaal
beleid had gekenmerkt. Weliswaar ontbrak dit inzicht ook hier niet geheel en al,
maar de verwijzing naar deze derde methode in het maatschappelijk werk heeft veel
bijgedragen tot het doorbreken van het inzicht dat veel zgn. individuele problemen
maatschappelijke oorzaken hebben, die een aangepaste benadering behoeven. B.v.
in de vorm van voorzieningen of activiteiten die zich richten op sociale verbanden,
of in de vorm van sociaal-politieke maatregelen (sociale zekerheid, wetgeving e.d.).
Het is de grote verdienste van het ministerie geweest - gevoelig voor deze benadering
door de aanwezigheid van sociaal-wetenschappelijk geschoolden in het ambtelijk
apparaat - dat het met grote voortvarendheid langs deze lijnen is gaan werken.
Tenslotte moet in dit verband - heel in het kort - nog gewezen worden op de
problemen die zich de laatste 7 à 8 jaar in de Amerikaanse ‘community organization’
hebben gemanifesteerd, en die - al is daarover voortreffelijk gerapporteerd166 - aan
het opbouwwerkbeleid voorbij zijn gegaan. Er is in de Verenigde Staten een
indrukwekkende hoeveelheid kritiek losgebarsten op de ‘community organization’167.
In punten, en kort samengevat, komt deze op het volgende neer:
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Boer (1968), o.c., blz. 199.
Zie H. van den Berg, De wisselwerking tussen sociologie en sociale arbeid in de Verenigde
Staten, in: Mens en Maatschappij, 1967, o.c., blz. 399-417.
Het is verleidelijk hierop uitvoerig in te gaan. Ik moet hier volstaan met verwijzing naar de
voortreffelijke bundel van Kramer en Specht (o.c.), met name daarin de importante bijdragen
van Rossi, Reid, Zald, Bloomberg jr., Rein en Morris, Warren, Ohlin, Kramer, Mack, Cloward
en Fox Piven; verder Ralph M. Kramer, Participation of the poor, Comparative Community
Case Studies in the War on Poverty, 1969; Van Til/Van Til, o.c.; verder de bijdragen van
Henry J. Meyer/Eugene Litwak/Edwin J. Thomas/Robert de Vinter, Social work and social
welfare, en Herbert J. Gans, Urban poverty and social planning, in:
Lazarsfeld/Sewell/Wilensky, o.c., resp. blz. 156-190 en 437-476; P.C. Janse, Saul David
Alinsky, Organisator tegen onrecht, NIMO cahier 10, 1971.
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1 - een afwijzing van de integratie-conceptie van de ‘community organization’.
Aan de oplossing van het vraagstuk van de minderheden (negers, armen) heeft
deze nauwelijks iets bijgedragen; de aanwezige belangentegenstellingen dwingen
tot een benadering waarin de conflictstrategie een centrale rol speelt;
2 - ‘community organization’ heeft gefunctioneerd als beheersingsinstituut van
de economische en politieke elite; participatie is een fictie gebleken168; de
achtergestelde groepen moeten zelf het initiatief tot organisatie nemen, los van
het bestaande ‘community organization’-kader (Alinsky);
3 - professioneel vertoont de ‘community organization’ grote gebreken; de
integrate van kennis uit de sociologie en politicologie is zeer gebrekkig.
Al zijn de problemen van de Amerikaanse samenleving van grotere importantie dan
die in onze samenleving, men kan toch niet zeggen dat de probleemstelling irrelevant
is voor het Nederlandse opbouwwerk. Want ook hier zien we dat sommigen, met
verwijzing naar de doelstellingen van het opbouwwerk, activiteiten ondernemen die
niet passen in het aangeboden samenwerkingsmodel. Onvermijdelijk komt nl. de
vraag op: samenwerking waartoe? Deze vraag klemt temeer daar opbouwwerk sociale
verandering - al was het maar om bij te blijven bij de economisch-technische
ontwikkeling - in zijn vaandel heeft geschreven. Behoefte, vorm en inhoud van de
participatie laten zich, tot stand gekomen in een zekere vrijheid, maar heel gedeeltelijk
programmeren. Stimuleert men een zodanige participatie, dan kan men niet
verwachten dat deze zich altijd zal bewegen binnen de als normatief gestelde huidige
vormgeving van de samenleving. In het Nederlandse beleid is het laatste uitgangs-
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Een zelfde oordeel bij een Nederlandse onderzoeker van de Amerikaanse situatie, zie J.
Kooiman, Besturen is beslissen, 1970, b.v. blz. 168.
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punt richtlijn; er worden geen risico's genomen169. Wat dat betreft is men in Amerika
minder bang. Want al zijn de resultaten tot nu toe niet indrukwekkend - misschien
ook door de critici aldaar beoordeeld met het ongeduld waartoe de omvang van de
problemen uitnodigt -, de substantiële bedragen die in het kader van de ‘War on
Poverty’ en Economic Opportunity Act170 worden uitgetrokken, laten nochtans meer
speelruimte aan het initiatief van gedepriveerde groepen dan in Nederland het geval
is.
Overzien we de ‘community organization’-invloed op het beleid, dan onderschrijven
we de opvatting van Houttuyn Pieper dat er eerder van een ‘groot nadeel’171 dan van
een voordeel gesproken kan worden. Vanuit beleidsstandpunt bezien heeft de
‘community organization’ een belangrijke bijdrage geleverd tot de aanvaarding van
het opbouwwerk(beleid). De coördinatie is echter niet van de grond gekomen,
gebroken als zij is op de belangen van de nietterritoriale functionele kaders (zuilen).
De participatiemogelijkheden binnen het aangeboden beleidskader zijn schromelijk
overschat; door de geringe relevantie van de beleidsterreinen, zijn zij verschraald tot
participatie als doel. Voorzover de Amerikaanse ervaringen wel betekenis hebben
voor het opbouwwerk, zijn zij óf niet bestudeerd, óf niet verwerkt in het beleid.

3.5 Slotopmerkingen
Proberen we - halverwege - een aantal opmerkingen te maken m.b.t. de evaluatie
van het beleidsproces, dan springen de volgende punten in het oog.
In het algemeen - we hoeven dit hier niet uitvoerig te herhalen - kan men stellen
dat het beleid niet erg succesvol is geweest. Deze

169
170
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Van den Berg, o.c., blz. 410, 411.
Zie de uitstekende beschrijving en analyse bij Gans, o.c.; in theoretische zin beeft de
‘opportunity theory’, vooral ontwikkeld door Cloward en Ohlin, vele ‘community
organization’ programma's beïnvloed. Voor de theorie in het kort de bijdrage van Richard
A. Cloward, Illegitimate means, anomie and deviant behavior, in: Lewis Coser en Bernard
Rosenberg (eds.), Sociological theory, Third edition, 1969, blz. 556-568; ook Van den Berg
hierover, o.c., blz. 400-403.
Houttuyn Pieper, o.c., blz. 126.
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uitspraak behoeft enige nuancering. Weinig succesvol heeft het beleid geopereerd
als we het afmeten aan de ideële intenties ervan. De moeilijkheid hierbij is wel dat
de doelstellingen zo ruim en daardoor zo polyinterpretabel zijn, dat er geen vaste
maatstaf bestaat waaraan de beleidshandelingen kunnen worden getoetst. De ruime
doelstellingen maken het beleid enerzijds ongrijpbaar - iedereen kan er tot op zekere
hoogte zijn eigen ‘vulling’ aan geven -, anderzijds kwetsbaar, omdat het beleid
moeilijk naar resultaten kan verwijzen.
Ondanks deze onzekerheden, die uit de doelstellingen voortvloeien, kan moeilijk
volgehouden worden dat de participatiebevordering - in welke richting men die ook
wil interpreteren - geslaagd genoemd kan worden. In de eerste plaats is maar een
bescheiden deel van de relevante bevolking betrokken bij het opbouwwerk, in de
tweede plaats is de participatie niet veel meer dan de consumptie van, in het kader
van het opbouwwerk aangeboden, welzijnsvoorzieningen. In de derde plaats hebben
veel van de activiteiten/voorzieningen die als opbouwwerk worden gepresenteerd
niets te maken met opbouwwerk, maar zijn ze meer te zien als maatschappelijk
werk-activiteiten. Tenslotte is het aanbod van bovenaf gekomen, is op dat niveau
vorm en inhoud bepaald van de kaders waarin de bevolking mee mocht denken over
welzijnsactiviteiten.
In de ontwikkeling van het beleid is ook de volgende lijn te onderkennen. In het
begin van de ontwikkeling van het opbouwwerk overwoog de utilitaire benadering,
terwijl juist het laatste decennium de normatieve oriëntatie - participatie - op de
voorgrond is komen te staan. Het opbouwwerk is in zijn doelstellingen verschoven,
nl. dichter in de buurt gekomen van een aantal centrale problemen van regeringsbeleid.
Daardoor heeft het zich - nog voor dat er van enige evaluatie van vroegere
inspanningen sprake kon zijn - weer voor enige tijd kunnen continueren. Het is de
verwoording van de idealen der democratie. Uit het oogpunt van beleidscontinuering
en -uitbreiding heeft dit het voordeel, dat de vraag naar het effect van dit beleid
(evaluatie) niet of nauwelijks wordt gesteld. Bevordering van de democratie is immers
een ‘goede zaak’ die geen rechtvaardiging en beoordeling behoeft. Daarmee heeft
het opbouwwerk zich van een stuk ‘discretion’ verzekerd, die het mogelijk maakt
eerder
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ingeslagen wegen, nu op de titel van welzijnsbevordering e.d., te vervolgen. De
beleidvoerders in het opbouwwerk hebben op handige wijze gebruik gemaakt van
de actualiteit van ‘public issues’, zoals de regionale ontwikkeling, de democratisering,
het welzijnsvraagstuk e.d.
Een andere factor die de evaluatie van het beleid niet heeft bevorderd is het feit
dat in het kader van opbouwwerk verschillende voorzieningen tot stand zijn gekomen,
die óf noodzakelijk zijn, óf noodzakelijk geacht werden. Met het opbouwwerk heeft
het terrein van de sociale dienstverlening een sterke en in vele opzichten nuttige
uitbreiding ondergaan. Tenslotte is het beleid zelf, gegeven het nogal perifere en
vage karakter van veel van zijn activiteiten, weinig geïnteresseerd in evaluatie. De
kwetsbare positie nodigt uit tot expansie, niet tot evaluatie van uitgangspunten, de
perceptie van de situatie, de middelen en de gevolgen.
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4 Het opbouwwerk en de aanwezige sociale kaders
4.1 Inleiding
De mate van institutionalisering van het opbouwwerk is mede afhankelijk van het
aanbod dat andere sociale kaders (‘partijen’) doen (of hebben gedaan), c.q. de mate
waarin de doelstellingen van het opbouwwerk en die van de andere sociale kaders
(verbanden) elkaar overlappen of uitsluiten. Institutionalisering vindt immers niet in
een sociaal vacuüm plaats. Is het bijv. zo dat - gezien de betrekkelijke flexibiliteit
die het terrein van de vrijwillige organisatievormen kenmerkt - er ‘een gat in de
markt’ zat, dat door het opbouwwerk kon worden opgevuld.
In algemenere zin is deze vraag al aan de orde geweest in het vorige onderdeel,
waarin het leerstuk van de participatie is gewaardeerd. Meer concreet zal hierop
verder worden ingegaan in dit gedeelte, waarin de resterende beleidsonderdelen
worden geëvalueerd. Ik beperk mij tot de belangrijkste partijen die het opbouwwerk
- als initiatief waarmee de centrale overheid zich in de markt heeft begeven - op de
politieke markt ontmoet. Dit zijn de politieke organen (m.n. de lagere overheid) en
hun bestuurlijke instrumenten, het particulier initiatief en - wat we aanduiden met de bevolking.
Voor de beoordeling van de mogelijkheden en perspectieven van het opbouwwerk
is onderstaande analyse van centraal belang, omdat zij in hoofdzaak betrekking heeft
op opbouwwerk in territoriale kaders. Hebben we bij de vorige beleidsonderdelen
gezien dat zij niet of nauwelijks als opbouwwerk aangemerkt konden worden, nu
hebben we voornamelijk te maken met ‘echt’ opbouwwerk, nl. territoriaal én op
samenwerking tussen verschillende groeperingen ge-
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richt. Het opbouwwerk wil hier - in zijn streven de betrokkenheid van de bevolking
te vergroten - relevant zijn voor de gehele bevolking, de zgn. generale functie. Vandaar
dat dan als concurrerende politiek-bestuurlijke systemen, gemeenten, provincies,
e.d. in het zicht komen, die formeel overeenkomstige functies hebben.
Er zijn twee processen die zich in onderstaande beschouwingen duidelijk
manifesteren.
1 - het streven van CRM om het opbouwwerk naar alle territoriale niveaus uit te
breiden en te vervolmaken; van provincie, wijk/buurt naar regio en stedelijke
samenleving;
2 - omdat de stuwkracht voor deze proliferatie in hoofdzaak geleverd wordt door
de centrale overheid, zien we dat het aanbod van opbouwwerk in de voor een
bureaucratie zo typerende vorm, nl. die van beheersbare organisaties, wordt
gedaan; en dat in een veld dat o.m. door de ‘redundancy’ van de verzuiling al
gekenmerkt wordt door overorganisatie.
Deze processen worden de laatste jaren nog gecompliceerd door de opkomende
professionalisering van het welzijnswerk, welke o.m. betekent dat de professionals
zich zowel kritisch opstellen t.a.v. de legitimiteit en effectiviteit van het particulier
initiatief als de bureaucratische beheersing door CRM. Zij pleiten voor een
vormgeving van het welzijnswerk waarin zij - gezien hun deskundigheid en
daadwerkelijke activiteit - ook in formele zin een verantwoordelijke plaats krijgen
toegewezen.
In onderstaand betoog zal dus onderzocht worden welke mogelijkheden het
opbouwwerk heeft om zich naast reeds bestaande instituties een plaats te verwerven.
Hoewel het betoog niet expliciet is opgezet vanuit theoretische vooronderstellingen,
leent het zich voor - en is het mede geïnspireerd door - interpretaties in termen van
institutionalisering, (politieke) markt en de relatie organisatieomgeving.

4.2 Opbouwwerk en het politieke systeem
Het interessante van de doelstellingen van het opbouwwerk - en ruimer: het
welzijnsbeleid van CRM - is dat zij de uitdrukkelijke verwoording zijn van de
doelstellingen van het totale politieke systeem. Men kan zelfs verder gaan en zeggen:
van elk sociaal
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systeem; het politieke systeem is daarvan een onderdeel. Ieder politiek systeem - wel
of niet democratisch - stelt zich - zeker verbaal - als opgave het welzijn van zijn
onderdanen te bevorderen, waarbij het op de een of andere manier een beroep doet
op en zorg draagt voor een vorm van betrokkenheid bij de doelrealisatie.
Het opbouwwerk en welzijnsbeleid zijn gericht op doelstellingen, die het gehele
politieke systeem tot zijn taak rekent. De mogelijkheden van het opbouwwerkbeleid
worden hierdoor ingeperkt, omdat het een afgeleide is van het beleid van het politieke
systeem. De vage doelstellingen van het opbouwwerk weerspiegelen de, noodzakelijk
in vage termen gehouden, doelstellingen van het politieke systeem. Neemt men de
doelstellingen van het opbouwwerk - ook naar de instrumentering uitgewerkt - heel
serieus, dan komt men bij consequente doordenking uit bij een constructie waarin
het opbouwwerk de functies van het politieke systeem heeft overgenomen. En dan
is er weer opbouwwerk nodig om het welzijn van de burgers in dát politieke systeem
te bevorderen, enzovoort.
Het lijkt op het eerste gezicht overbodig om dit alles hier op te merken. Dat is toch
niet helemaal het geval, gezien de somtijds overtrokken verwachtingen die in
welzijnskringen aan het opbouwwerk worden gekoppeld. Want soms wordt het
opbouwwerk gerechtvaardigd vanuit de opvatting dat de politieke democratie zo
gebrekkig functioneert172; het opbouwwerk heeft dan een corrigerende en/of
vervangende functie. Vele opbouwwerkinstellíngen houden zich afzijdig van de
‘officiële’ politiek173. Men verwacht echter dat het opbouwwerk- en welzijnsbeleid
de fundamentele democratisering, de participate en de inspraak van de burgers ter
hand zullen nemen. Op dit spoor gezet door alomvattende doelstellingen van CRM,
wordt teleurstelling op teleurstelling ervaren. Het grotendeels samenvallen van de
doelstellingen van het opbouwwerk en het politieke stelsel leidt er ten principale toe,
dat:
a - opbouwwerk nooit werkelijk goed van de grond kan komen,
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Zie b.v. het onderzoek van Trans, Verkenningen etc., o.c., blz. 103 e.v.
Traas vermeldt dat ‘vele opbouwwerkers en opbouwwerkinstellingen zich zelf uitdrukkelijk
van de politiek distantiëren. (...) Politiek wordt vaak zonder meer vereenzelvigd met
partijpolitiek, zonder dat men hiervoor concrete aanwijzingen kan noemen’ (Traas, o.c., blz.
105).
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omdat het dan taken van het politieke systeem gaat overnemen die elk politiek
systeem zelf wil verzorgen;
b - als gevolg van a opbouwwerk op zijn gunstigst de status verwerft van een door
het vigerende politieke stelsel gehanteerde techniek.
Ad a - Er kan - ondanks klaagzangen over de onoverzichtelijke maatschappij, die
meer participatie behoeft - geen sprake zijn van enige verdere substantiële
verzelfstandiging van opbouwwerkbeleid, omdat concurrerende instellingen als
belangenorganisaties, pressiegroepen, politieke partijen en openbaar bestuur hun
taken niet zullen willen overdragen aan het opbouwwerk. De relevantie van het
opbouwwerk voor deze instellingen is minimaal tot nihil, ondanks het feit dat men
in opbouwwerkkringen niet zelden kan beluisteren hoe noodzakelijk opbouwwerk
in die sectoren wel is.
Het beleid erkent deze marginaliteit wel, al richt het zich op ‘het bewaren en
verbeteren van de leefbaarheid van de Nederlandse samenleving’174. Maar het ‘behoeft
geen betoog dat de hier bedoelde bevordering van het welzijn nog andere
werkterreinen omvat of raakt dan die, welke onder het ministerie van CRM
ressorteren. Uiteraard heeft het gehele regeringsbeleid de bevordering van het welzijn
ten doel’175. Daarom bepaalt CRM zich tot het welzijn in engere zin, ‘waartoe behalve
de werkterreinen, die onder het departement van ondergetekenden ressorteren, ook
werkterreinen van andere departementen gerekend worden’176. Zelfs het welzijn in
engere zin - aangeduid met de term: maatschappelijk en cultureel welzijn - heeft dan
nog te maken met de ministeries van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Onderwijs
en Wetenschappen, Buitenlandse Zaken, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,
Justitie, Landbouw en Visserij en, last but not least, Financiën.
Daar het opbouwwerk dan nog een verbijzondering is van dit welzijnsbeleid in
engere zin, is het realistisch - ondanks de doelstellingen - de verwachtingen sterk te
temperen. Het feit dat het opbouwwerk - en dat kan moeilijk anders - een afgeleide
functie is
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Memorandum, o.c., blz. 9.
Idem, o.c., blz. 9.
Idem, o.c., blz. 9.
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van het totale regeringsbeleid en derhalve door de overheid wordt gefinancierd,
verklaart ook waarom het opbouwwerk gezien wordt als een overheidsactiviteit. Die
perceptie is zowel aanwezig bij de bevolking als bij bestuurders. Het minst nog bij
opbouwwerkers, waarvan velen, opgevoed in de ongespecificeerde
participatieideologie, de illusie koesteren dat het opbouwwerk als breekijzer zou
kunnen fungeren voor de democratisering van het politieke systeem. Het opbouwwerk
kan naar mijn inzicht rond functies als fundamentele democratisering,
participatiebevordering, welzijnsbevordering e.d. geen enigszins duurzame identiteit
opbouwen. Deze functies laten zich niet onderbrengen bij aparte instellingen.
Ad b - De practijk van het opbouwwerk heeft het bewijsmateriaal geleverd voor
bovenstaande structurele analyse. Het opbouwwerk valt, zoals we hebben gezien,
uiteen in een groot aantal voorzieningen van organisatorische en materiële aard. Als
materieel onderdeel van het overheidsbeleid is het gehouden - binnen de dáár
vastgestelde grenzen - de doelstellingen van dat beleid te realiseren. Het opbouwwerk
is, zoals Kramer terecht stelt, ‘a form of social brokerage, involving a very small
number of citizens in rather peripheral neighborhood-improvemsnt activities’177. De
‘social brokerage’ bestaat verder uit het onderhouden van contacten met de
verschillende verantwoordelijke overheden.
Met dit laatste punt raken we een interessant verschijnsel, dat vooral de laatste
jaren manifest is geworden, en waaraan het opbouwwerk, in het kader van het
overheidsbeleid, een zekere zelfstandigheid heeft kunnen ontlenen. Ik doel hier op
de relatie overheid (openbaar bestuur)-burgers. Zonder uitvoerig in te gaan op de
oorzaken, kan geconstateerd worden dat er een toeneming is geweest van de relaties
met en aanspraken op de overheid. Alle sombere geluiden over de apathie van de
burgers ten spijt, is het aantal contacten, c.q. conflicten tussen overheid en burgers
gegroeid. Actiegroepen en comité's van burgers zoeken, in hun streven voor bepaalde
zaken aandacht te vragen van de verantwoordelijke organen, met grote regelmaat
contact met de overheid. Niet slechts via de formeel politieke organen wordt een
verantwoording van het
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Kramer, Community development etc., o.c., blz. 111.
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beleid gevraagd, ook op meer directe wijze richten de burgers zich tot de overheid.
Onder druk van democratiseringsbewegingen op velerlei terreinen is het bestuur
genoodzaakt meer opening van zaken te geven. De burgers beginnen zich met het
beleidsproces te bemoeien. Dit proces in de richting van meer openheid in de
beleidsvorming, is waarschijnlijk mede versterkt door de afnemende betekenis van
traditionele integratiekaders als de zuilen. Veel activiteiten, die zich vroeger exclusief
binnen de zuilen afspeelden waren, ook wanneer het om wensen of voorzieningen
ging, betrokken op de gezagsdragers van de zuilen. De erosie van dit systeem betekent
dat velen nu de overheid, als vervangend gezagskader, gaan aanspreken. Daarbij
komt als derde factor dat het aantal activiteiten van de overheid steeds verder is
uitgebreid, zodat veel meer mensen direct met de overheid te maken krijgen. Dat
geldt ook voor de welzijnssector, die nu grotendeels gefinancierd wordt met
overheidsgelden.
Het gevolg is dat de overheid met een actievere en meer eisende burgerij wordt
geconfronteerd. Men zou deze problematiek - in organisatiesociologische termen
gevat - kunnen omschrijven als het vraagstuk van de relatie tussen het sociale systeem
(overheid) en zijn omgeving (burgers, instellingen e.d.). Deze theorie, waarin het
sociale systeem als een zgn. open systeem wordt opgevat, hier toegepast, levert de
volgende analyse op. De relatie tussen systeem en omgeving is de laatste jaren
gedynamiseerd, in de eerste plaats door eisen uit de omgeving. Van een vrij stabiel
uitwisselingssysteem tussen overheid en burgers (en hun instellingen), dat de trekken
had van een relatief gesloten systeem met afgebakende en scherpe grenzen tussen
beide systemen, zien we nu a.h.w. een zone ontstaan waar beide systemen door elkaar
heen lopen. Men tast elkaar af, men weet niet meer precies wat men van elkaar kan
verwachten, omdat de definiëring van elkaars plaats in de relatie zich aan het wijzigen
is. Er ontstaat, om met Terreberry te spreken, een ‘turbulent field’ tussen overheid
en burgers178. Het overheids-

178

Het zou een aparte studie waard zijn de relatie overheid-omgeving te analyseren vanuit de
schema's en modellen die de laatste jaren op dit terrein zijn ontwikkeld. Zie o.m.: Shirley
Terreberry, The evolution of organizational environments, in: Administrative Science
Quarterly, vol. 12, nr. 4, march 1968; Daniel Katz en Robert L. Kahn, The social psychology
of organizations, 1966; James D. Thompson, Organizations in action, 1967. Het grote bezwaar
tegen deze open-systeem-benaderingen is wel dat zij de organisatie in sterke mate als
doel-indifferent opvatten.
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systeem krijgt door deze ontwikkelingen meet het karakter van een open systeem.
We zien dat de overheid, die als bureaucratisch systeem behoefte heeft aan een
meer voorspelbare en geregelde ‘input’, zich actiever gaat opstellen in de relatie met
haar ‘turbulente’ omgeving. Zij probeert die omgeving te beheersen, onder controle
te krijgen. Daarvoor zijn de laatste tijd verschillende technieken en voorzieningen
gemobiliseerd. Te denken valt aan de aanstelling van voorlichtingsfunctionarissen,
die men op het ogenblik in elke grotere gemeente kan aantreffen. Zij verzorgen de
relatie met de belangrijke publiciteitsmedia, geven inlichtingen aan het publiek,
verspreiden informatiebladen voor de burgers e.d. Een ander middel vormen de
openbare hoorzittingen, die de functie hebben het bestuur al in een vroeg stadium in
te lichten over de opvattingen die er in relevante groeperingen leven m.b.t. bepaalde,
voor te bereiden, maatregelen. Zo wordt bij anticipatie de omgeving ‘afgetast’, opdat
het aantal onzekerheden zo gering mogelijk is179. De omgeving wordt op deze wijze
‘voorbewerkt’, zodat de uiteindelijke maatregelen een zo groot mogelijke kans maken
te worden geaccepteerd.
En dit pakket van maatregelen tot actieve beheersing van de omgeving past ook
het opbouwwerk. Bestaat het opbouwwerk uit coördinatie van de activiteiten van
verschillende organisaties, dan functioneert het als kanaal waardoor de overheid op
efficiënte wijze indirect in contact kan treden met een groot aantal organisaties. Deze
kunnen gekend worden in bepaalde plannen, kunnen om advies gevraagd worden
e.d. Zij worden verondersteld deze informatie door te geven naar hun achterban.
Voor de overheid als beheersingssysteem bestaat in ieder geval het voordeel dat het
geheel overzichtelijk en hanteerbaar wordt gemaakt.
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Voor deze reductie van onzekerheden (‘entlastende Strukturbildung’) uitvoeriger Niklas
Luhmann, Theorie der Venwaltungswissenschaft, o.c., blz. 47 e.v.
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Is het opbouwwerk bevolkingsgericht, dan heeft het dezelfde functies. Het probeert
op de een of andere manier in contact te komen met dé bevolking, deze in kaart te
brengen, waardoor de overheid over een instrument beschikt waarmee het een relatie
kan opbouwen met de betreffende bevolking, c.q. representanten ervan (of lieden
die zich als zodanig opwerpen). We zien dan ook, dat daar waar weinig
geïnstitutionaliseerde relaties bestaan tussen overheid en bevolking, het opbouwwerk
wordt ingeschakeld om deze te realiseren. De overheid ziet het opbouwwerk, ‘zoals
vele respondenten (opbouwwerkers - BP) verklaren’ (...) als een verlengstuk - a.h.w.
een ‘verkoopafdeling’ - van de eigen diensten en instanties’180. Het opbouwwerk in
nieuwe wijken is daar een voorbeeld van. Terwijl het opbouwwerk in saneringsbuurten
tevens de functie heeft, bepaalde maatregelen ‘sociaal’ te begeleiden, wat er meestal
op neerkomt dat het opbouwwerk de latente functie heeft deze aan de bevolking te
‘verkopen’.
Dat het opbouwwerk realiter bovengenoemde functies heeft, vloeit niet alleen
voort uit het samenvallen van de overheidsdoelstellingen met die van het opbouwwerk,
maar ook het feit dat:
a - aan het opbouwwerk in de eerste plaats vorm wordt gegeven door het opzetten
van organisaties; in de actieve beheersingspolitiek van de centrale overheid zijn
organisaties dé aangewezen middelen om een duidelijke en geregelde verhouding
mee op te bouwen; een bureaucratisch systeem communiceert gemakkelijker
met ‘counterparts’ die een in principe gelijksoortige structuur hebben; vandaar
dat het opbouwwerk de vorm heeft aangenomen van een groot net van
organisaties, die de relatie tussen overheid en omgeving dienen te structureren;
‘aan opbouwwerk doen’ betekent primair het oprichten van een opbouworgaan;
afgezien nog van de prolifererende werking van subsidieregelingen, heeft menig
opbouworgaan zijn ontstaan te danken aan de behoefte van bestuurders een
geïnstitutionaliseerd contact op te bouwen met de bevolking van een bepaald
territorium;
b - opbouwwerk de opdracht heeft met de totale bevolking in con-
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Traas, Verkenningen etc., o.c., blz. 99; soortgelijke geluiden in de Kamer, zie b.v. 1970: H,
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tact te komen, in ieder geval met een representatieve vertegenwoordiging daaruit;
deze eis past geheel in de omgevingsbeheersingstechniek van de overheid; het
opbouwwerk wordt door die eis, waaraan nooit tegemoet gekomen kan worden,
kwetsbaar en tot immobiliteit gedwongen; in andere gevallen treedt de overheid
gewoon in contact met bepáálde belangengroeperingen uit de bevolking.
Opbouworganen zijn, vooral op wijk- en buurtniveau, te zien als ‘front line
organizations’181 in het beheersingssysteem van het overheidsapparaat. De ruime
ideële doelstellingen die de organen hebben meegekregen geven de organen de
suggestie van een grote mate van autonomie (‘discretion’), die echter zeer bescheiden
blijkt te zijn wanneer de opbouwwerkers er in hun activiteiten blijk van geven een
andere interpretatie van participatie, zelfwerkzaamheid, welzijn e.d. aan te hangen
dan de politieke en bestuurlijke organen.
Hoewel het Memorandum, dat een schets geeft van de wettelijke structuur die het
beleid voor ogen staat, zich niet uitspreekt over de vorm en structuur van de
democratie waaraan het welzijnsbeleid dan een bijzondere bijdrage zou moeten
leveren, wordt dit wel duidelijk uit de uitwerking in het Memorandum. De bij wet
in te stellen territoriale welzijnsraden (stedelijk, provinciaal, regionaal) dragen
duidelijk de sporen van de corporatistische staatsleer182. Bij de wet wordt de
behartiging van een deelbelang opgedragen aan speciaal daarvoor aan te wijzen
instellingen. De welzijnsraden hebben tot taak de voorbereidende werkzaamheden
t.b.v. het sociaal-cultureel welzijnsbeleid ter hand te nemen, waarbij zij ervoor moeten
zorgen dat de inspraak van de bevolking op meer gerichte wijze tot haar recht komt.
De raden hebben echter niet meer dan een adviserende taak. In het Memorandum
staat daarover183: ‘De besluitvorming en aanzien van het maatschappelijk en cultureel
welzijns-
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Zie de beschouwingen over dit type organisaties bij Gilbert Smith, Social work and the
sociology of organizations, 1970, blz. 94-112.
Over deze staatsleer - op nogal juichende en naïve toon - S.W. Couwenberg, Het particuliere
stelsel, 1953, vooral blz. 134 e.v.
Memorandum, o.c., blz. 14.
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beleid, b.v. de vaststelling van het programma van voorzieningen blijft de zaak van
de gemeentelijke c.q. provinciale overheid. Er kan derhalve geen sprake van zijn,
dat de bevoegdheden van de raden en organen die de ondergetekenden met het oog
op de participate van de bevolking in de beleidsvorming wenselijk achten, op enigerlei
wijze de bevoegdheden van de bestuurlijke colleges en vertegenwoordigende lichamen
aantasten. De inspraak van de bevolking, die in deze paragraaf bedoeld wordt, betreft
een aan de besluitvorming en programmering voorafgaande fase van
beleidsvoorbereiding ten aanzien waarvan de ondergetekenden het wenselijk achten
bij wet regels vast te stellen. De beleidsvoorbereiding zal resulteren in adviezen ten
dienste van de besluitvorming door de verantwoordelijke overheid’. Op de resultaten
van de beleidsvoorbereiding in de raden moet door de bevoegde overheden bij hun
besluitvorming acht worden geslagen. ‘Het bindend verklaren van de adviezen der
beleidsvoorbereidende instanties of een verplichting tot besluitvorming in
overeenstemming met de adviserende instanties is vanzelfsprekend onaanvaardbaar’184.
Het komt er dus op neer dat bij de wet organen in het leven worden geroepen die de
inspraak van de bevolking in de fase van de beleidsvoorbereiding dienen te verzorgen,
waarna de formeel politieke organen weer in het vizier komen wanneer het om
beslissingen gaat. Als zodanig zijn tussenniveaus niet in tegenspraak met een
democratische ordening. Integendeel, zij zijn in een enigszins complexe samenleving
een voorwaarde voor het democratisch en effectief functioneren van een macro-sociaal
systeem. Zij vervullen nl. een brugfunctie tussen de verschillende maatschappelijke
niveaus en sectoren. Maar zodra door het bureaucratische systeem organen worden
geschapen die geen verantwoordelijkheid dragen in het politieke systeem, krijgen
deze organen een bufferfunctie tussen politiek systeem en bevolking. Een essentieel
onderdeel van het politiek-democratische proces, nl. de vrije expressie van bepaalde
opvattingen, wordt op die manier op voorhand binnen de bureaucratische
beheersingssfeer gebracht. Dit is het duidelijke semicorporatistische element in de
door het Memorandum voorgestelde
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structuur, die overigens in feite voor een belangrijk deel al is ingevoerd. Daarmee
hebben dergelijke buffer- of tussenorganen (de welzijnsraden) - ondanks beloften
van het tegendeel - een ontpolitiserende functie. Het feit dat zij onderdeel zijn van
het bureaucratische beheersingssysteem wijst daar ook op.
Niet alleen wordt de participatie/inspraak op voorhand gestructureerd, zij is, als
gezegd, ook niet direct betrokken op de verantwoordelijke politieke organen. Voor
een beleid dat participatie en democratisering hoog in zijn vaandel heeft geschreven,
vertegenwoordigt een dergelijke constructie wel het tegendeel van een dynamisch
welzijnsbeleid. In het Memorandum wordt een wel heel speciale vorm van
democratie-beleving bij de wet vastgelegd. Het in principe dynamische karakter van
democratie en welzijnsbeleving wordt door de voorgestelde structuur ontkend. De
ervaringen met de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, die ook een heel bepaalde
vorm van participatie oplegde, zouden voor het beleid, zachtjes uitgedrukt, een
vingerwijzing hebben kunnen zijn185. Van een ministerie dat decentralisatie, vrije
expressie, democratisering zegt te bevorderen had men deze statische radenstructuur
op het eerste gezicht niet verwacht. Het betekent een terugvallen op een uit een
voorbije periode stammende opvatting, waarin de vrije articulatie van belangen
(volgens de liberaal-pluralistische denktrant) of een zo groot mogelijke
zelfbeschikking (volgens de participatie-democratie) ondergeschikt wordt gemaakt
aan de behoefte tot geordende, overzichtelijke inspraak via speciaal daarvoor
ingerichte organen.
Tot welke weinig democratische politieke constructies men komt wanneer de
gedachtengang achter het Memorandum consequent wordt uitgewerkt, moge nog uit
het volgende blijken.
1 - Participatie en welzijnsbeleving zijn meer afhankehjk van andere
maatschappelijke sectoren dan van de enge sociaal-culturele sector die door CRM
wordt bestreken. Vanuit dezelfde opvattingen van CRM is daarom ook een pleidooi
te houden voor de door-
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Daarover mijn artikel De overgangsjaren van de Nederlandse arbeidsverhoudingen, in:
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Bram Peper, Vorming van welzijnsbeleid

277
voering van de radenstructuur in andere sectoren. Per territorium b.v. een economische
raad, juridische raad, gezondheidsraad enz., die de beleidsvoorbereiding in overleg
met de bevolking zouden moeten verzorgen. Dat zou er dus op neer komen dat bij
de wet de gehele beleidsvoorbereiding wordt opgedragen aan een ontelbaar aantal
raden, die - als aangegeven in het Memorandum - zijn samengesteld uit
bevolkingsvertegenwoordigers, zonder dat er overigens regels worden gesteld voor
de totstandkoming van die vertegenwoordiging. Bij uiteindelijke verantwoordelijkheid
van de politieke organen, wordt de inspraak gekanaliseerd via vele raden, met als
gevolg dat de politiek-integratieve functie van de politieke organen (verder) wordt
uitgehold, even aangenomen dat burgers enig enthousiasme zouden kunnen opbrengen
voor advieslichamen. Als het zwaartepunt materieel naar de raden zou verschuiven,
dan blijft de politieke functie van integratie toch te vervullen, wanneer men althans
nog de suggestie van een politieke democratie wil handhaven. Hoe absurd en vanuit
het oogpunt van de versterking van de democratie de CRM-radenstructuur is, blijkt
dus wel bij een uitwerking van de gedachtengang. Afgezien van de onwenselijkheid
van een dergelijke radenstructuur, zullen andere maatschappelijke sectoren niet bereid
zijn zich in een zodanige constructie te laten persen.
Al zijn tussenniveaus een noodzaak voor het functioneren van de democratie in
een complexe samenleving, uitwerking van de CRM-visie leidt tot zo veel
tussenniveaus dat er van enige overzichtelijkheid geen sprake meer is. En dat terwijl
CRM de overzichtelijkheid van het sociaal-politieke proces wil bevorderen, opdat
de burger beter in staat is dat proces te beïnvloeden.
2 - Binnen de sociaal-culturele sfeer houdt de instelling van welzijnsraden halt bij
het centrale overheidsniveau. Op stedelijk, regionaal en provinciaal niveau worden
apparaten in het leven geroepen die daar zo nodig de beleidsvoorbereiding en
participatie moeten verzorgen, terwijl deze voorziening op het hoogste niveau
ontbreekt. De absurditeit van de voorgestelde structuur had juist fraai geïllustreerd
kunnen worden wanneer men consequent de achterliggende gedachten had uitgewerkt.
Want dat had op het centrale niveau betekend dat er naast het ministerie en het
parlement een
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concurrerend apparaat aanwezig zou zijn dat, in samenwerking met de bevolking,
de voorbereiding van het sociaal-culturele beleid op zich zou nemen. Die stap heeft
men natuurlijk niet gedaan. Wat de centrale overheid, in naam van de participatie en
versterking der democratie, wel goed vindt voor de lagere overheden, is niet bruikbaar
voor het centrale niveau. Daar wordt volstaan met een licht adviescollege van 15
personen, samengesteld uit vertegenwoordigers van de landelijke welzijnsorganisaties,
de gemeenten, de provincies, en 3 onafhankelijke deskundigen186.

4.3 Opbouwwerk en het bestuurlijke systeem
4.3.1 Opbouwwerk en de centrale overheid
Bezien we de relatie tussen opbouwwerk en het bestuurlijke systeem (het
overheidsapparaat in het algemeen), dan heeft de adviserende positie van een instituut
als de welzijnsraden consequenties voor die relatie. Omdat de welzijnsraden geen
bevoegdheden hebben en het bestuurlijke systeem in opdracht van de uiteindelijk
verantwoordelijke politieke organen werkt, zal het bestuurlijke apparaat zich met
alle relevante aspecten van het beleidsproces - inclusief de beleidsvoorbereiding bezig moeten houden. Dat kan het niet overlaten aan een in wezen vrijblijvende
organisatie als een welzijnsraad. Daarbij roep ik nog even in herinnering dat de
welzijnsraad een overkoepelend orgaan is van de verder autonoom opererende
functionele raden, waarvoor het wenselijk wordt geacht ‘voor elke provincie, en voor
de gemeenten en regio's van een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te
bepalen getal inwoners in de wet voor te schrijven, dat functionele raden aanwezig
zijn en zich in ieder geval occuperen met de terreinen in hoofdstuk I vermeld’187. Die
terreinen zijn188:
- jeugd- en jongerenwerk,
- kunst en cultuur,
- maatschappelijke dienstverlening,
- recreatie,
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- samenlevingsopbouw,
- sport en lichamelijke vorming,
- vorming en ontwikkeling van de burgers.
Dat zijn dus per welzijnsorgaan zeker 7 functionele raden, die de basis vormen van
het overkoepelende, coördinerende en beleidsvoorbereidende werk van het
welzijnsorgaan. Dat wil zeggen dat 7 belangengroeperingen hun vertegenwoordiging
vinden in een orgaan dat de beleidsvoorbereiding op het sociaal-cultureel
welzijnsgebied moet verzorgen. Gegeven de autonomie van de functionele raden,
gegeven de adviesstatus van het welzijnsorgaan, kan van een werkelijke coördinatie
en prioritering in de beleidsdoelstellingen weinig terecht komen. Voor coördinatie
kan men beter lezen: cumulatie, nl. van de verschillende wensen van de functionele
raden. Afgezien dus nog van de eigen verantwoordelijkheid van het bestuurlijke
systeem, zal het ook door deze structurele onmacht van het welzijnsorgaan nog sterker
worden genoodzaakt, zelf beleidsplannen te ontwikkelen.
Het resultaat van het beleid is dat er aan de lagere overheden een radenstructuur
wordt opgedrongen (in feite voor een belangrijk deel al gerealiseerd) - nota bene in
het kader van het streven naar decentralisatie - die aan het bestaande bureaucratische
apparaat een nieuw apparaat toevoegt, dat de taken dupliceert die in het
overheidsapparaat vanuit een duidelijke verantwoordelijkheid worden verzorgd189.
Omdat de welzijnsraden - d.w.z. het apparaat van de raden - voor alle mogelijke
commissies e.d. worden uitgenodigd, zijn zij onderdeel van de ‘bureaucratische
cyclus’. Dus veel vergaderen, rapporten lezen en maken e.d.190.
Deze overbodigheid zou misschien niet zo'n groot bezwaar zijn wanneer het
apparaat van de welzijnsorganen duidelijk ten dienste
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Eerdere kritieken van mijn hand Welzijn en bevolking, Kanttekeningen bij het Memorandum,
in: Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 24ste jrg., nr. 19, 5 november 1970, blz. 377-385;
De honorering van maatschappelijk initiatief, in: Dux, 37ste jrg., november 1970, blz. 533-545;
Pro Memorandum, in: Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 25ste jrg., nr. 5, 5 maart 1971,
blz. 102-106.
Een kamerlid spreekt, terecht, zijn vrees uit dat de raden ‘praatcolleges’ worden (1969: H,
I, 824). Een ander kamerlid is nog iets duidelijker op dit punt. ‘Ik zie het gevaar dat de
“radenstructuur” nogal bureaucratiserend en conserverend zal werken. Daardoor zal er een
tekort aan speelruimte ontstaan. Nu al tekent dit zich in de huidige constellatie helaas af’
(1971: H, I, 463).
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zou staan van uit de bevolking voortgekomen organisaties. Op die manier zouden
zij een functie kunnen hebben in het leveren van tegenspel aan het machtige apparaat
van de overheid. Maar in de samenstelling van de raden dient - bij voorschrift - ook
de overheid behoorlijk vertegenwoordigd te zijn. Daarnaast dienen instellingen van
het particulier initiatief en andere vertegenwoordigers uit de bevolking, plus een
aantal deskundigen, in de raden vertegenwoordigd te zijn. De raad dient - alweer een zo representatief mogelijke afspiegeling van de bevolking te zijn, zonder dat
regels gesteld worden die de garantie van representativiteit bewaken. De gepostuleerde
onafhankelijkheid van de raden is slechts van formele en niet van materiële aard.
Een dergelijk diffuus samengesteld en gestructureerd orgaan, waarin de bevolking
politiek, functioneel en professioneel heet te zijn vertegenwoordigd, krijgt het karakter
van een semi-officiële overheidsinstelling. Het initiatief tot instelling ligt bij de
overheid. De welzijnsraden kunnen gezien worden als een poging van de overheid
een geïnstitutionaliseerd contact te onderhouden met het sociaal-culturele veld. Het
zijn ‘kristallisatiepunten in de veelheid en veelvormigheid van instellingen en
activiteiten op het veld van maatschappelijk en cultureel welzijn. Die
kristallisatiepunten dienen voor het overleg per welzijnssector of combinatie van
sectoren en voor het overleg tussen de sectoren. De in de bevolking levende behoeften
en wensen worden daarheen geleid. Van deze kristallisatiepunten uit worden de
verbindingen gelegd naar de bevolking en overheid. De doorzichtigheid van de burger
van wat er omgaat in de welzijnsbehartiging en toegankelijkheid ervan zal daarmee
gediend zijn’191. Dit laatste valt op goede gronden sterk te betwijfelen omdat de, mede
door de werking van de subsidiëring, volmaakt onoverzichtelijke organisatorische
structuur van de welzijnsorganisaties en -voorzieningen, nog ondoorzichtiger wordt
door aanvulling met deze raden. Wanneer de in het Memorandum voor-
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gestelde structuur van welzijnsraden (raden voor overleg en advies) en functionele
raden geheel wordt ‘opgevuld’, dan is dit land ongeveer 125 welzijnsraden en 625
functionele raden ‘rijker’192.
Men kan deze structuur moeilijk als een bijdrage beschouwen om tot een
overzichtelijker systeem van welzijnsvoorzieningen te komen. Het feit dat deze
structuur niet doorgetrokken wordt naar de centrale overheid wordt verdedigd met
de overweging dat dit leidt tot een ‘zekere bureaucratie’193, waardoor de
slagvaardigheid van het centrale beleid aan kracht zou inboeten. Gekozen wordt voor
een licht adviescollege - zonder een uitgebreid bureau met professionele medewerkers
- omdat anders het rijksniveau het karakter van ondersteunend niveau zou kunnen
verliezen en ‘een te dominerende inhoud’194 zou krijgen. Dat zou in tegenspraak zijn
met de decentralisatiegedachte. Maar dezelfde argumenten gelden onverminderd
voor de lagere overheidsniveau's die door het rijksniveau - ondanks alle lippendienst
aan de decentralisatie - wel deze structuur opgedrongen hebben gekregen. Want
vooral op gemeentelijk niveau is een bureaucratische structuur (het apparaat van de
welzijnsraden) opgedrongen, die niet alleen een, zij het lichte, bedreiging vormt voor
een ‘slagvaardig beleid’195, maar, niet in congruentie met de ideologie, ook de
bevolking niet de instrumenten geeft om enig tegenspel te leveren tegen het machtige
gemeentelijk-bureaucratische apparaat. De welzijnsorganen liggen geheel in het
machtsbereik van de gemeentelijke bureaucratie en politiek; zij zijn ‘arms of
bureaucracy’.
Dat de centrale overheid weinig behoefte heeft aan de doortrekking van de
Memorandum-structuur, komt voornamelijk omdat er op dat niveau196 een regelmatig
contact bestaat met een aantal
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Een heel zinnige, en niet alleen zuinige, kritiek op de welzijnsraden in het rapport Verlaging
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Overheidsuitgaven, 1971, blz. 124-132.
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Kunst (Memorandum, o.c., blz. 39). Over de positie en het functioneren van dit laatste orgaan,
een interessante beschouwing van de secretaris Dr Jan van Riemsdijk, Over gaande kunsten
en komende bezuinigingen, in: Economisch-Statistische Berichten, 56ste jrg., 25 augustus
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landelijke toporganen, zoals b.v. de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn
en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zonder op deze plaats over de kwaliteit
en het karakter van deze overkoepeling in te gaan, is zij in ieder geval aanwezig. In
principe is deze structuur duidelijker, omdat de instellingen daarin met een eigen
verantwoordelijkheid participeren. De ondoorzichtige vermenging van
verantwoordelijkheden, die kenmerkend is voor het Memorandum, is op dat niveau,
althans formeel, afwezig. Als men dan toch had willen structureren, zou het meer
voor de hand hebben gelegen in die richting de weg te wijzen. Waarbij het - in
overeenstemming met de decentralisatiegedachte - aan die lagere overheden had
moeten worden overgelaten, zelf te bepalen in welke vorm zij het welzijnsbeleid
wensen te gieten.

4.3.2 Opbouwwerk en de provinciale overheid
Zoals bekend, is het opbouwwerk na de oorlog - dankzij vooral Volksherstel197 - op
provinciaal niveau van de grond gekomen. Elke provincie had - na een vroege start
in Drenthe, Groningen en Gelderland - in 1952 een opbouworgaan. De bedoeling
van deze organen is altijd geweest ‘op basis van gezamenlijk overleg van overheid
en particulier initiatief bij te dragen tot een beleid dat gericht is op een evenwichtige
maatschappelijke ontwikkeling in de provincie’198. Aanvankelijk bewogen zij zich
vooral op het terrein van overleg in de sfeer van het maatschappelijk werk, met
daarnaast advisering en onderzoek. Zij hebben zich vooral gericht op
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Boeiende informatie over de relatie Volksherstel en provinciale opbouworganen in H.N. ter
Veen, Rapport met betrekking tot de sociale zorg en voorzorg in Nederland ten behoeve van
de overgang van Nederlands Volksherstel in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland
(december 1946/februari 1947), z.j., blz. 19-21, 35-65.
Overzicht van instellingen voor Samenlevingsopbouw, NIMO-stencil no. 4 (herziene uitgave),
z.j.
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de landelijke gebieden in de provincie, als service-orgaan op sociaal terrein van de
plaatselijke overheid, instellingen en bevolking199. In overeenstemming met de richting
door het Memorandum aangegeven, zijn de meeste organen nu bezig (geweest) zich
te ontwikkelen tot raden voor overleg en advies, die de verschillende functionele
raden overkoepelen200. Zij leggen zich m.n. toe op de zgn. generale functies, nl.
documentatie, onderzoek, voorlichting, opbouwwerk e.d. Zij willen het platform zijn
waarop de functionele raden elkaar ontmoeten. Deze veranderingen voltrekken zich
niet zonder moeilijkheden, omdat de opbouworganen van oudsher een redelijk
duidelijk veld van werkzaamheden hadden.
Hoewel plaats en functie van de provinciale opbouworganen per provincie
aanzienlijke verschillen vertonen, kan in het algemeen gesteld worden dat deze
organen de meest geslaagde voorbeelden zijn van territoriaal en institutioneel
opbouwwerk. Naast enig onderzoek, documentatie en studie, hebben zij zich
ontwikkeld tot een dienstverlenende organisatie t.b.v. provinciaal en locaal bestuur,
en de instellingen van de bevolking. Voorzover zij met de ‘grass roots’ in aanraking
komen, ligt - terecht - het initiatief voor dit contact in hoofdzaak bij (de instellingen
van) de bevolking.
De verklaring voor het redelijk bevredigend functioneren ligt - in overeenstemming
met mijn theoretische vooronderstelling - in het feit dat deze organen zich op een
terrein zijn gaan bewegen waarop weinig concurrentie was. In het staatsrechtelijke
bestel is nl. voor de provinciale overheid in het uitvoerende vlak een bescheiden
plaats toegekend201. Het provinciaal bestuur heeft - algemeen aan-

199

200
201

Zie voor ontwikkeling en taken Sociale Planning (publ. 37 NRMW), o.c., blz. 104 e.v.;
Provinciale opbouworganen en functionele raden, schematisch overzicht van onderlinge
relaties, uitgave NRMW (rapporteur F.G. Stafleu), 1969; De provinciale opbouworganen
en de general functies, De beleidslijn van het Departement van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk sinds 1964, uitgave NRMW (rapporteur F.G. Stafleu), 1969; zie voor
het begin het overzicht over groei en functies van de provinciale opbouworganen dat minister
Van Thiel in 1953 heeft gegeven in een lezing Place and task of the councils of social services,
1953.
1971: MvT, 25.
Slechts 0,78% van de belastingopbrengst gaat naar het Provincie-fonds; zie L.J.G. de Mast
in De Nederlandse overheidsuitgaven (Preadviezen voor de Vereniging voor de
Staathuishoudkunde), 1963, blz. 98.
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geduid - zijn belangrijkste functies op het terrein van de controle op de uitgaven en
beslissingen van de gemeenten en op dat van de ruimtelijke ordening. Toen de
rijksoverheid via subsidiëring activiteiten op ‘sociaal’ terrein mogelijk maakte, werd
hiermee een terrein opengelegd waarop het provinciaal bestuur weinig of niets deed.
Er was a.h.w. een soort beleidsvacuüm (‘een gat in de markt’) dat door de instelling
van een opbouworgaan kon worden opgevuld. Gegeven het feit dat de grotere
gemeenten in de provincie dit ‘sociale terrein’ wel behartigden en de kleinere
gemeenten - door hun bescheiden instrumentarium - in veel mindere mate, zien we
dat de opbouworganen hun werkgebied vooral in landelijke streken hebben. Naast
de economisch-technologische en planologische diensten vormden de opbouworganen
een nuttig complement in de sociaal-culturele sfeer. Het aanbod van de provinciale
overheid kreeg op die manier een vollediger karakter. Wellicht heeft ook nog een
rol gespeeld in de voorspoedige groei van de opbouworganen het feit van de
aanwezigheid van een zeker regionalisme in de sociaalculturele sfeer (dat in vele
provincies valt te constateren), waardoor van een ‘sociale’ identiteit van verschillende
vooral ‘plattelands’-provincies gesproken kan worden. Dit biedt een basis voor sociaal
beleid.
Hoewel ook hier de opbouworganen - in materiële zin - gezien moeten worden
als onderdeel van het provinciale bestuurlijk-politieke systeem, hebben zij zich toch
feitelijk veel vrijer kunnen ontwikkelen dan met soortgelijke organen op het stedelijke
vlak het geval is. In het provinciale opbouworgaan was een voor het provinciale
beleidsproces nieuw stuk deskundigheid aanwezig, dat weinig of geen concurrentie
behoefde te duchten van de bescheiden provinciale bureaucratie. De provinciale
opbouworganen hebben door deze beleidsruimte (‘discretion’) een relatief zelfstandige
koers kunnen varen. Weliswaar in nauwe samenwerking met de provinciale overheid,
maar niet met de geforceerd afstandelijke houding tegenover de overheid, die zo
kenmerkend is voor vele opbouwinstellingen op het stedelijke vlak. De provinciale
overheid heeft altijd
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dankbaar de financiële steun van de centrale overheid, die de instelling en uitbreiding
van deze organen heeft mogelijk gemaakt, aanvaard. Want zoals een kamerlid heel
juist opmerkt: ‘De provincies missen eigen technische diensten op dit terrein’202.
Daaruit is niet alleen de voorspoedige groei van deze organen te verklaren, maar ook
het sterk dienstverlenende karakter van hun activiteiten. Zij hebben een ‘gat’ gevuld
in de provinciale bureaucratie. Zo lang deze bureaucratie die deskundigheid niet aan
zich trekt, kan men vrede hebben met de gegroeide verhoudingen, al blijf ik een
dergelijke constructie uit een oogpunt van duidelijke politieke (staatsrechtelijke)
verantwoordelijkheid ongewenst vinden.
Aan deze bezwaren wordt nog meer voedsel gegeven nu de stimulering in de
richting van instelling van functionele raden - door het Memorandum - op gang is
gebracht en deze de dragers moeten worden van de provinciale
opbouworganen-nieuwe-stijl. De diffuse verantwoordelijkheidsstructuur die het
kenmerk is van deze tussenorganen - geklemd tussen particulier initiatief en
bevolking-wordt op deze wijze geïnstitutionaliseerd. Dit klemt temeer daar de
politiek-territoriale schaalvergroting (o.a. gewestvorming, grotere gemeenten) het
traditionele werkgebied van de opbouworganen zal doen verminderen. Het valt te
verwachten dat deze grotere eenheden zich zullen gaan verzekeren van het soort
deskundigheid dat nu in de opbouworganen aanwezig is. Het zou van goed beleid
getuigen - maar ik besef hier een vrome wens uit te spreken - op die veranderingen
te anticiperen. Een vrome wens inderdaad, omdat er tot op de dag van vandaag
nauwelijks een vleugje contact is tussen de ministeries van Binnenlandse Zaken
(waar de bestuurlijke reorganisatie wordt voorbereid en uitgevoerd) en CRM203, dat
op eigen houtje vorm geeft aan een soort partiële ‘vierde’ bestuurslaag204.

4.3.3 Opbouwwerk in regionaal verband
Voordat het sociaal beleid in de ontwikkelingsgebieden werd ge-
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1971: H, I, 463.
1970: H, I, 484.
Voor een soortgelijke opmerking 1971: H, II, 1015.
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entameerd, waren in enkele streken (regio's) reeds vormen van samenwerking tussen
gemeenten (vaak inclusief de organisaties van het particulier initiatief) ontstaan die
tot doel hadden bepaalde gebieden uit hun economisch-sociale en territoriale
achterstand te tillen205. De doelstelling werd vaak geformuleerd als: streekverbetering.
Dit betrof niet slechts sociaal-culturele voorzieningen, maar vooral maatregelen op
het terrein van modernisering van de landbouw, het aantrekken van nieuwe
economische activiteiten, verbetering van het onderwijs, vormen van voorlichting,
e.d. Naar intentie waren deze pogingen te zien als een vorm van ‘community
development’, d.w.z. een totale aanpak gericht op een algehele ontwikkeling van de
streek. De economische doelstellingen prevaleerden echter; vandaar ook de nogal
eens voorkomende naam: welvaartsstichting206. Ruilverkavelingsgebieden vormden
vaak de belangrijkste werkterreinen voor deze stichtingen. Later is - toen CRM
(MaWe) zich meer intensief met de regionale ontwikkeling is gaan bezighouden de term regionale welzijnsstichting meer in zwang geraakt.
De in 1958 voor dit soort stichtingen tot stand gekomen subsidieregeling, gevoegd
bij de omstandigheid dat het regionaal-economische beleid zich meer ging
concentreren op de ontwikkeling van grotere bevolkingskernen, heeft een sterke
stimulans betekend voor de oprichting van regionale welzijnsstichtingen. Sommige
landelijke gebieden die buiten de stimuleringsmaatregelen van het
regionaaleconomische beleid vielen, hebben het initiatief genomen om toch iets aan
de ontwikkeling van hun streek te doen207. Het initiatief is soms uitgegaan van de
gemeenten, soms ook van bepaalde belangenorganisaties, soms van beide. In ieder
geval zijn de regionale welzijnsstichtingen in hoge mate afhankelijk van de bereidheid
van gemeenten - zelf meestal bescheiden geïnstrumenteerd - om gezamenlijk bepaalde
bovengemeentelijke problemen, zoals streekontwikkeling, ter hand te nemen.
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B.H.W. Oonk, Regionale welzijnsstichtingen in het zoeklicht, Bijlagen, o.c., blz. 46.
Van Tienen/Zwanikken, o.c., blz. 125 e.v.
Zie ook Traas, Verkenningen etc., o.c., blz. 98, 99.
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De feitelijke activiteiten van de aldus ontstane stichtingen bestrijken - overigens met
grote verschillen per regio - een omvangrijk terrein208. De stichtingen zijn te
beschouwen als ontmoetingspunten van gemeenten en particulier initiatief
(belangenorganisaties). Er wordt gesproken over en gewerkt aan de ontwikkeling
van gemeenschappelijke projecten op het terrein van economie, onderwijs,
gezondheidszorg, sociale dienstverlening, opbouwwerk, etc. Voorzover er van
opbouwwerk sprake is, speelt dat zich in hoofdzaak af op het niveau van
samenwerking en coördinatie van verschillende activiteiten (institutioneel
opbouwwerk)209. Het ‘eigenlijke’ opbouwwerk - de stimulering van de ‘grass roots’
- speelt een ondergeschikte rol210. Begrijpelijk, want gemiddeld is er slechts 1
functionaris op 42.000 mensen211. De opbouwconsulenten die bij de stichtingen
werkzaam zijn - niet zelden ‘uitgeleend’ door het provinciale opbouworgaan212 -,
verrichten voornamelijk institutioneel opbouwwerk. Ook in dit geval kunnen de
welzijnsstichtingen gezien worden als verlengstukken van (inter-)gemeentelijk beleid.
Voor de financiering zijn zij voor ongeveer 75% afhankelijk van subsidies van
gemeenten, provincie en centrale overheid213. In de subsidieregeling
Samenlevingsopbouw (1971) en het Memorandum wordt de mogelijkheid geopend
om het net van de ruim 30 welzijnsstichtingen uit te breiden tot gebieden die dergelijke
stichtingen nu nog niet kennen. Een regio van ongeveer 75.000 inwoners komt in
principe in aanmerking voor de subsidiëring van een welzijnsstichting. Vele
welzijnsstichtingen werken op het ogenblik in kleinere regio's214.
Ten aanzien van de structurele positie van de welzijnsstichtingen kan het volgende
worden opgemerkt.
1 - Afgezien van het feit dat het opbouwwerk - en dan nog een
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Oonk, o.c., blz. 16, 25, 26, 38 e.v.
Oonk, o.c., blz. 56 e.v.
Eenzelfde opvatting bij Van Tienen/Zwanikken, o.c., blz. 125; voor enkele voorbeelden van
opbouwwerk-projecten, zie NIMO-cahier nr. 3, o.c.
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speciale vorm (institutioneel opbouwwerk) - een zeer bescheiden rol speelt in
het totaal aan activiteiten, vervullen sommige stichtingen een nuttige rol op
terreinen die slechts door intergemeentelijke samenwerking aangepakt kunnen
worden; in dit opzicht bestond (bestaat) er enige ruimte voor het ontstaan van
deze stichtingen.
2 - Hel wel of niet bevredigend functioneren van de stichtingen is in laatste
instantie afhankelijk van de bereidheid van de samenwerkende gemeenten om
materieel een deel van het werk aan de stichtingen over te dragen. Dit betekent
dat de stichtingen - gegeven de eigen politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid
van de gemeenten - in essentie een vrijblijvend karakter dragen. De
samenwerking kan, bij wijze van spreken, op elk moment door één of meerdere
gemeenten worden verbroken, of - wat nogal eens voorkomt - de stichtingen
krijgen een zeer beperkt terrein van activiteiten toegeschoven. Zij zijn derhalve
meer ontmoetingsplaats dan centrum van coördinatie van intergemeentelijke
problemen. In het algemeen kan gesteld worden dat de welzijnsstichtingen
onbevredigend functioneren215.
3 - De bescheiden personele bemanning - vaak niet meer dan (een) enkele
functionaris(sen)216 - maakt het onmogelijk om een werkelijk geïntegreerde
intergemeentelijke aanpak van de problemen te realiseren.
De gesuggereerde onafhankelijkheid van de welzijnsstichtingen, die in het
Memorandum is voorzien, zal bij de tendens tot bestuurlijke schaalvergroting (o.a.
gewestvorming, grotere gemeenten) een fictie blijken te zijn, omdat grotere
bestuurlijke eenheden a) zich kunnen veroorloven (én genoodzaakt zijn) de activiteiten
van de stichtingen aan zich te trekken, terwijl b) de noodzaak tot intergemeentelijke
samenwerking komt te vervallen. Samenwerking zal dan - in nieuwe vorm (b.v. a.g.v.
binnengemeentelijke decentralisatie) - binnen de grotere gemeente tot haar recht
komen of binnen het gewest217.
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Met erkenning van de betekenis die welzijnsstichtingen hebben (gehad) - bij
anticipatie - voor de bestuurlijke samenwerking en schaalvergroting, valt te voorzien
dat er voor hen in de toekomst geen rol meer is weggelegd. ‘Een Stichting die werkt
aan de streekontwikkeling, moet zich geleidelijk overbodig maken’218. Want
welzijnsbevordering in ruime zin is een taak die permanent toevalt aan de
politiek-bestuurlijke overheid. Voorzover andere instellingen zich dit mede tot hun
taak rekenen, dient daarin de overheid niet vertegenwoordigd te zijn, wat uiteraard
niet wegneemt dat de overheid deze activiteiten financieel kan ondersteunen.

4.3.4 Opbouwwerk en de stedelijke overheid
Na provincie en regio is het opbouwwerk sinds 1965 - althans in de vorm van
stedelijke welzijnsraden (raden voor overleg en advies) - ook op stedelijk niveau
geïntroduceerd. Voor de beoordeling van het beleid en de (toekomstige)
mogelijkheden van opbouwwerk is dit niveau van uitermate grote betekenis. In de
eerste plaats omdat, gezien omvang en werkgebieden van het stedelijke bestuur, het
opbouwwerk heel nadrukkelijk geconfronteerd wordt met sociale systemen die
dezelfde doelstellingen als het opbouwwerk (willen) verzorgen. Anders dan bij
provincie en regio lijkt in de stedelijke sfeer nauwelijks enige ruimte aanwezig te
zijn om de functie opbouwwerk op enigermate zinvolle en duurzame wijze te
verzelfstandigen in welzijnsraden. In de tweede plaats omdat een, zij het beknopte,
analyse van de stedelijke situatie voorspellingen over de ontwikkeling van het
opbouwwerk mogelijk maakt.
Alvorens tot een waardering van de mogelijkheden en de wenselijkheid van
opbouwwerk op stedelijk niveau te komen, moet eerst iets gezegd worden over de
(beleids-)processen die verantwoordelijk zijn voor de invoering van stedelijke
welzijnsraden, als laatste schakel in het systeem van territoriaal opbouwwerk. De
stedelijke welzijnsraden zijn, in grote lijnen, het product van een tweetal
ontwikkelingen, die in het begin van de zestiger jaren door het beleid op

218
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één noemer worden gebracht. De eerste is de vervanging van de Armenwet (1912)
door de Algemene Bijstandswet (1965); de tweede is het streven van het beleid naar
decentralisatie.
(a) Vervanging Armenwet door Algemene Bijstandswet - De bedoeling van de
Armenwet was de hulp- en dienstverlening vanuit de particuliere organisaties op het
gebied van maatschappelijke zorg le coördineren. Het grote aantal
‘weldadigheids’-organisaties dat in elke stad was te vinden, diende één centraal
orgaan voor overleg, registratie en coördinatie te hebben om - wat een belangrijk
motief voor hun oprichting was - de ‘dubbele bedeling’ tegen te gaan. Dit centrale
orgaan was de Armenraad, op goede gronden ook wel eens omschreven als het
‘bolwerk van het particulier initiatief’219. Elke stad van enige omvang kon een
dergelijke raad instellen. Een belangrijk figuur in deze raden was de secretaris, een
beroepskracht die door de Kroon werd benoemd en waarvoor de salarislasten werden
gedragen door de rijksoverheid. Het grootste deel van de kosten van de onder de
secretaris werkende beroepskrachten (‘het bureau’) kwam voor rekening van de
betreffende stedelijke overheid.
Van grote betekenis voor de positie van de raad zijn de crisisjaren geweest. In de
crisisjaren is nl. het grootste deel van de zorg voor het materiële welzijn van de
burgers overgenomen door de (gemeentelijke) overheid. We zien in die tijd de
gemeentelijke sociale diensten ontstaan, die daadwerkelijk deze zorg aan zich
trokken220. Hierin komt tot uitdrukking de toenemende verantwoordelijkheid die de
overheid krijgt te dragen voor het welzijn van haar onderdanen. In die crisistijd - met
bezuinigingen op alle fronten - zien we dat de ruim 30 Armenraden die ons land
telde, worden teruggebracht tot 20221. Vele gemeentelijke overheden waren niet meer
bereid de kosten voor deze raden te dragen, mede omdat zij nu zelf steeds meer
gingen doen aan zaken die tot dan, althans gedeeltelijk,
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Uitvoeriger over de Armenraden en de geschiedenis van de Armenwet, Tjeenk
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tot het werkterrein van de sociale raden hadden behoord.
Sinds die tijd is er - nu eens latent, dan weer manifest - altijd een
spanningsverhouding blijven bestaan tussen de gemeentelijke sociale diensten en de
Armenraden. Men zou kunnen zeggen dat de uitbreiding van de overheidszorg op
dit terrein de functie van de Armenraden, die na de oorlog de meer neutrale naam
Sociale Raad gingen voeren, steeds verder heeft uitgehold. Zeker wanneer men let
op de materiële kant; formeel was het particulier initiatief een ‘heilige koe’. Steeds
meer zijn de Sociale Raden ‘Fremdkörper’ geworden in het gemeentelijke aanbod
aan welzijnsvoorzieningen222. De sociale diensten groeiden, de Sociale Raden
stagneerden. Voorzover zij wel redelijk functioneerden was dat niet toe te schrijven
aan het gewicht dat zij in het stedelijk systeem bezaten, maar meer aan de
aanwezigheid van een bekwame secretaris. Er waren in dit opzicht grote verschillen
tussen de steden, mede afhankelijk van de kwaliteit van de personele banden tussen
de politieke/bestuurlijke/economische elite en de bestuurders van de Sociale Raad,
categorieën die overigens niet zelden samenvielen. Na de oorlog is de positie van de
Sociale Raad steeds meer perifeer geworden door: 1) de toegenomen welvaart; en
2) de toenemende verantwoordelijkheid van de overheid (sociale voorzieningen e.d.),
die gepaard ging met een uitbreiding van het ambtelijke apparaat op dit terrein,
waartegen het bureau van de Sociale Raad op geen enkele manier was opgewassen.
Ook in de sfeer van de niet-materiële hulpverlening, d.w.z. de coördinatie van de
organisaties van het particulier initiatief, waartoe de Sociale Raden een belangrijke
bijdrage zouden hebben kunnen leveren, zijn de Sociale Raden - uitzonderingen
daargelaten - niet goed van de grond gekomen223.
Sluitstuk in deze ontwikkeling van toenemende uitholling van de positie der Sociale
Raden, is de invoering van de Algemene Bijstandswet geweest. Daarin wordt iedere
burger het recht verleend
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Voor een goede analyse en een vroege twijfel over het nut van de welzijnsraden G.P.A.
Braam, Opmerkingen over de machtspositie van het maatschappelijk opbouwwerk in grote
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op sociale bijstand. De uitvoering van deze wet is opgedragen aan de gemeenten,
die daarmee een forse uitbreiding van hun verantwoordelijkheid en apparaat hebben
ondergaan (o.a. met eigen maatschappelijk werkers). Het sociale beleid is daarmee
bijna geheel toegevallen aan de gemeenten.
(b) Decentralisatie welzijnsbeleid. Aan het eind van de jaren vijftig, begin van de
jaren zestig wordt als nieuwe beleidslijn de decentralisatie geïntroduceerd.
Achtergrond van die gedachte was dat het welzijnsbeleid zoveel mogelijk vorm moest
krijgen op de niveaus waar de invloed van de beleidsmaatregelen zich deed voelen.
Daar valt het beste te bepalen wat de behoeften zijn, die immers van plaats tot plaats
(kunnen) verschillen. Het beleidsterrein van CRM dient daarom ook op stedelijk
niveau vertegenwoordigd te zijn. In dit verband komt de gedachte aan
wijkopbouwwerk weer voorzichtig naar voren224, die na de aanval van Van Doorn
(1955) enige tijd was verdwenen. Het welzijnsbeleid komt door decentralisatie dichter
bij de bevolking. Tevens wordt de afstand tussen bestuurders en bestuurden op deze
wijze verkleind.
Een bevredigender verklaring voor de expansie van het centrale beleid naar het
stedelijke niveau is gelegen in de veilige verwachting dat de Sociale Raden per 1965
(ABW) geen reden van bestaan meer zouden hebben. Gegeven de sterke politieke
positie van het particulier initiatief, waarvan de Sociale Raad een belangrijk instrument
was, heeft het beleid op knappe wijze geanticipeerd door tijdig voorbereidingen te
treffen, opdat het vacuüm dat de Sociale Raden achterlieten opgevuld kon worden
met stedelijke welzijnsraden. Deze laatste kregen weliswaar een wat ruimere taak
toebedeeld (beleidsvoorbereiding e.d.) - men kon immers moeilijk de uitgeholde
positie van de sociale raad overnemen -, een taak overigens die niet wezenlijk verschilt
van de opvattingen die de Staatscommissie Vervanging Armenwet in 1954 (!)
daaromtrent al had gepubliceerd225. De ‘goal displacement’ die het centrale beleid
voorstelde, garandeerde de continuïteit van het apparaat van
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de Sociale Raden226 en het particulier initiatief. Het nieuwe was, dat in de besturen
van de welzijnsraden voor de overheid een belangrijke plaats werd ingeruimd. De
niet toevallig ook in 1965 ingevoerde rijksbijdrage voor deze raden maakte een
soepele overgang van Sociale Raad naar stedelijke welzijnsraad mogelijk. De ‘vastere’
subsidieregeling zou spoedig volgen.
Dat bovenstaande verklaring meer realiteitsgehalte bezit dan die welke door het
beleid wordt gegeven, moge ook nog uit het volgende blijken. In de eerste plaats valt
moeilijk te ontdekken wat het decentraliserende karakter is van het beleid. De idee
om het stelsel van territoriaal opbouwwerk ook op stedelijk niveau te brengen, is op
centraal niveau bedacht. Van een werkelijk gesprek met de betreffende gemeenten
is geen sprake geweest. De structuur is aan de gemeenten opgedrongen227. Dat blijkt
ook al uit de uniformiteit - zie Memorandum - van de voorgestelde structuur. Dit
alles is in lijnrechte tegenspraak met de variabiliteit die welzijnsvoorzieningen en
-structuren te zien zullen geven wanneer zij op plaatseliijk niveau worden
geformuleerd. Met decentralisatie heeft dit alles weinig te maken. Wel kan men
zeggen dat de gemeenten aan de huidige situatie mede schuldig zijn, omdat zij niet
tijdig geprotesteerd hebben tegen deze overrompelingstechniek228. Een factor is ook
geweest dat vele gemeenten niet goed wisten wat te doen met de Sociale Raden. De
welzijnsraden van CRM boden voor dit probleem een uitkomst. De lijdelijke
aanvaarding van de welzijnsraden door de gemeenten is waarschijnlijk nog in de
hand gewerkt doordat het centrale beleid de rijksbijdrageregeling uitdrukkelijk als
experimenteel en tijdelijk (3 jaar) bestempelde. Maar de welzijns-
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Op de continuïteit in taakstelling - uiteraard met enkele aanpassingen - wijst ook H.P. Cloeck,
in Het vraagstuk van plaatselijk overleg en samenwerking op maatschappelijk terrein, publ.
36 NRMW, 1965, blz. 28.
De publicatie van het Memorandum heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de
gelegenheid geboden een, in ingetogen bewoordingen gehouden, felle aanval te doen op de
welzijnsraden. Zie de betreffende nota van januari 1971, kort samengevat op blz. 25, 28, 29;
eveneens F. Th. de Graaf, Welzijnsbeleid: een zaak van moderne medicijnmannen?, in: De
Nederlandse Gemeente, jrg. 25, nr. 16, 23 april 1971, blz. 165-168.
Een zelfde geluid 1970: VV, 1.
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raden pasten te mooi in de afronding van een beleidssysteem om te verwachten dat
het hier werkelijk om een tijdelijke zaak zou gaan. Integendeel, na 3 jaar kreeg de
regeling een vast karakter.
Tekenend voor het centralistische beleid van CRM is dat men zich niet heeft
afgevraagd waarom de Sociale Raden zo slecht functioneerden, een vraag die des te
actueler werd nu de ABW het laatste restje sociale dienstverlening aan de Sociale
Raden onttrok. De invoering van de ABW zou - bij anticipate - een goede aanleiding
zijn geweest om eens na te denken over, c.q. alternatieven te ontwikkelen op het
terrein van de verhouding overheid-particulier initiatief, en de rol die beide (en
anderen) zouden moeten spelen in de welzijnsbevordering. Daarvoor was temeer
aanleiding omdat door de ABW het zwaartepunt van de activiteiten van een
welzijnsraad zou komen te vallen op de coördinatie van het grote aantal instellingen.
De Sociale Raad had deze taak nooit goed aangekund. Zou dat dan wel verwacht
mogen worden van de Welzijnsraad, daar aan de oorzaak van de kwaal - het chaotische
aantal organisaties - weinig of niets werd gedaan.
De decentralisatiegedachte - met verwijzing naar participatie e.d. - heeft slechts
de functie gehad om een in wezen centralistisch beleid doorgevoerd te krijgen. Trekt
men dit rookgordijn op, dan betekent decentralisatie niet veel meer dan het ter
beschikking stellen van voorzieningen en organisaties aan een lagere overheid. In
de naïeve veronderstelling dat de grotere nabijheid van de voorzieningen iets te
maken zou hebben met decentralisatie van de beleidsvoorbereiding. Op stedelijk
niveau zijn we nu een aantal organisaties rijker die even ver afstaan van de bevolking
als welke andere overheidsvoorzieningen ook. Niet alleen materieel, maar zelfs
formeel, omdat de bevolking niet in de gelegenheid is gesteld deel te nemen aan de
beleidsvoorbereiding in de welzijnsraden. Hoe men het beleid ook wil waarderen,
één evaluatiecriterium wordt op zijn minst aangereikt door de confrontatie met de
beleidsdoelstellingen. In dit opzicht kan het decentralisatiebeleid de toets van zelfs
een milde kritiek niet doorstaan.

Ontwikkelingsmogelijkheden van stedelijke welzijnsraden.
De laatste jaren zijn in de meeste steden die daarvoor in aanmerking ko-
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men welzijnsraden ingesteld, die overigens onder verschillende namen opereren. In
vrijwel alle gevallen zijn aan de instelling van de raden moeizame onderhandelingsn
voorafgegaan. Er heerste - en nog steeds - grote onduidelijkheid over wat de raden
zouden moeten gaan doen229. Van de zijde van de gemeentelijke overheid zag men niet ten onrechte - niet goed in wat de welzijnsraden zouden moeten doen, zeker niet
wanneer deze beleidsvoorbereiding en -planning kregen opgedragen. Men krijgt in
veel gevallen de indruk dat de gemeenten - mede onder druk van het particulier
initiatief en CRM - met tegenzin de oprichting van welzijnsraden bevorderen. De
gemeenten voelen zich door het aanbod van CRM in een moeilijke positie
gemanoeuvreerd; zij kunnen ‘voor nun fatsoen’ aanspraken op de oprichting van
raden moeilijk negeren. Voor het aantonen van de overbodigheid ervan heeft CRM
door zijn anticipatiebeleid de bewijslast verlegd naar de gemeenten. De gemeenten
aanvaarden de raden lijdzaam, in de juiste veronderstelling dat:
a - de gemeentelijke overheid stevig (30-50% van de zetels) is vertegenwoordigd
in het verantwoordelijke bestuur van de als stichting werkende welzijnsraden,
zodat deze op geen enkele wijze serieus het gemeentelijke beleid kunnen
doorkruisen;
b - de welzijnsraden als adres kunnen fungeren - meer is het niet - waartoe de
gemeentelijke overheid zich kan richten als zij in contact wil treden met het
particulier initiatief;
c - met de gelden uit de rijksbijdrageregeling de gemeente op betrekkelijk
goedkope wijze de welzijnsraden op wat activiteiten kan zetten, die zij anders
geheel uit de gemeentekas zou moeten betalen.
De onduidelijkheid die er over de welzijnsraden bestaat is structureel van aard. Zij
komt niet voort uit de zgn. moeilijke aanloopperiode die alle nieuwe organisaties
kennen. Dat is een veelgehoord argument; de welzijnsraden zijn nog niet
uitgekristalliseerd, zijn nog onvoldoende bekend bij de bevolking e.d. Structureel is
de
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Zie b.v. de jaarverslagen van Nijmegen (1966/67), Groningen (1969), Leiden (1967/68),
Zwolle (1970), Enschede (1970), Arnhem (1969) en Apeldoorn (1969).
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positie van de raden onduidelijk en zwak230, omdat:
1 -de beleidsvoorbereiding (-planning) die aan de raden is opgedragen van
vrijblijvende aard is, gegeven de ook in het Memorandum erkende primaire
verantwoordelijkheid van de gemeenten voor het sociaal-culturele welzijnsbeleid;
dat betekent, dat de gemeenten de voorbereiding en planning niet uit handen
kunnen geven;
2 - het gemeentelijk bureaucratische apparaat - juist door die verantwoordelijkheid
- oneindig veel zwaarder bewerktuigd is dan de welzijnsraden. De laatste zijn
geen partij voor het gemeentelijke apparaat, waarvan zij voor hun activiteiten
sterk afhankelijk zijn; zelfs op het terrein waarop de welzijnsraden ideologisch
hun sterkste rechtvaardiging menen te vinden - nl. kanaal te zijn tussen overheid
en bevolking - zien we dat gemeenten het initiatief beginnen over te nemen; zij
gaan de relatie tot de bevolking, waaraan zij hun politieke legitimatie ontlenen,
zelf verzorgen; steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam hebben het
opbouwwerk in hun eigen apparaat ingebouwd; deze bureau's - resp.
Bestuurscontacten, Opbouwwerk en Wijkaangelegenheden - zijn al beter bemand
dan de welzijnsraden;
3 - de samenstelling van het bestuur van de welzijnsraden - vertegenwoordigers
van gemeenten, particulier initiatief en enkele deskundigen - niet representatief
is voor de bevolking en door de mengeling van verantwoordelijkheden de
herkenbaarheid belemmert; de welzijnsraden hebben geen identificeerbaar
achterland; hun onafhankelijkheid is een fictie, omdat de aanwezigheid van
overheid én particulier initiatief in de verantwoordelijke organen noopt tot
compromissen, tot integratie; omdat de welzijnsraden niet kunnen verwijzen
naar een herkenbare achterban, blijft praten over onafhankelijkheid een formele
aangelegenheid; toch wordt daarover heel zwaarwichtig gesproken; heeft de
raad wel voldoende
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Een stoet van aanwijzingen in een voortreffelijke serie interviews met besturen en
professionals van een aantal raden, gepubliceerd in het beste blad op welzijnsgebied, nl.
Maatschappelijk Welzijn, en afzonderlijk uitgegeven als ROA-'70, van F. de Bont e.a., 1970,
b.v. blz. 16, 24, 25, 42, 45, 56, 60, 73, 75, 80, 85, 103, 123 e.v.
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vrijheid om zich bijv. tegen de overheid op te stellen?231.
In feite zijn de welzijnsraden óf instrumenten van het gemeentelijke beleid óf organen
die in een vertwijfelde poging zelfstandig te lijken, geforceerd afstandelijk gaan doen
tegen de overheid. Het is bijna komisch te zien hoe sommige raden (d.w.z. het
apparaat: de professionals) - en dat geldt ook voor vele wijkopbouworganen voortdurend achter elke actie die uit de bevolking opborrelt, aanhollen. Door de
onduidelijke legitimiteit proberen zij - in overeenstemming met de
bevolkingsoriëntatie - een legitimiteit te ontlenen door zich op het standpunt van de
bevolking te stellen. Het kunstmatige karakter ervan is duidelijk. Als ze zich op het
standpunt van de bevolking stellen - even aangenomen dat die bevolking daar blij
mee is; niet zelden vindt men dat de raad de eigenlijke actie maar ‘voor de voeten
loopt’ -, dan komen zij in conflict met het bestuur, dat de opdracht heeft de relatie
tussen overheid en bevolking soepel te doen zijn. Daarbij kan dan altijd gewezen
worden op het feit dat de raad alle belangen in het oog moet houden - zij wil tenslotte
representatief zijn voor de hele stad -, en zich niet teveel mag identificeren met een
toevallige actie in een of andere wijk. Deze onverenigbare verwachtingspatronen aan de ene kant het rustige overleg tussen overheid en instellingen, aan de andere
kant de identificatie met een ongrijpbare categorie als de bevolking - leiden tot
onoplosbare spanningen, niet alleen in de organisatie, maar ook bij de professionals232.
Er zijn twee reacties op dit conflict tussen de bureaucratisch-professionele en de
representatieve rol op te merken. Sommige raden en professionals lossen de
spanningen op door zich toe te leggen op het overleg tussen instellingen en overheid,
studies te verrichten, rapporten te maken e.d., d.i. de keuze voor de
bureaucratisch-professionele rol. Hun activiteiten zijn hiermee dicht in de buurt
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1970: H, I, 488.
Een fraaie verwoording van de onmogelijke positie van de stedelijke welzijnsraden vond ik
in het interview met de vertegenwoordigers uit Enschede (zie ROA-'70, o.c., blz. 93 e.v.).
Zij hebben de bureaubezetting - in afwachting van het beraad over waar zij met de r.o.a. naar
toe willen (kunnen) - kleiner gehouden dan volgens de subsidieregeling mogelijk was.
Waarschijnlijk een unicum!
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van de overheid gelocaliseerd. In feite zijn de raden daarmee uitlopers van de
gemeentelijke bureaucratie geworden; zij raken verstrengeld in het commissiewerk,
het overleg, de advisering en het lezen van rapporten van de gemeente. Op deze wijze
verrichten de raden een zinloze hoeveelheid dubbel werk. Zij worden ‘overruled’
door de gemeentelijke, politiek-bestuurlijke, overheid, worden overal bij betrokken,
en komen derhalve zelfs niet als organisatie tot een zekere identiteit. Een groot deel
van de energie verdwijnt in de bureaucratische machine, die door het
overheidsapparaat wordt bestuurd. Want ook in de raden wordt het eigenlijke werk
grotendeels door professionals verricht. Zo houden professionals van de
overheidsbureaucratie andere professionals van een diffuus soort instelling als de
raad bezig.
Een andere oplossing van het rolconflict is aansluiting te zoeken bij allerlei acties
uit de bevolking; een keuze voor de representatieve rol. We zien dit, zoals opgemerkt,
nogal eens voorkomen bij professionals. De moeilijkheid hierbij is dat de professional
zich, per definitie, altijd ná het ontstaan van de actie kan aansluiten, waarbij men
zich de legitieme vraag kan stellen op welke gronden hij een dergelijke aansluiting
kan verdedigen. Zijn onduidelijke positie wordt ook door de bevolking opgemerkt,
die dit probleem overigens snel oplost door de opbouwwerker als een ‘meneer van
de gemeente’ te ontmaskeren233.
Wat in dit soort gevallen ook veel gebeurt, is dat de gemeente het initiatief
overneemt. De bevolking richt zich immers meestal direct tot de gemeente en laat
zich niet de schakel van de welzijnsraad opdringen. Er komt dan een ‘echte’ meneer
van de gemeente; zo ontstaat een dialoog tussen overheid en bevolking. Nu kan men
op goede gronden stellen dat er aan deze dialoog nog het nodige ontbreekt. Het
betekent echter de klok terugzetten door welzijnsraden als intermediair te introduceren
om de betrokkenheid van de bevolking bij politiek en bestuur te vergroten. Die
betrokkenheid laat zich op deze semi-corporatistische wijze niet organiseren in raden,
die zelf niet democratisch zijn gekozen. De raden belemmeren, voorzover zij zich
met groeperingen uit de bevolking bezighouden
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Het zoveelste bewijs ROA-'70, o.c., blz. 103; ook 1970: H, II, 1491.
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(het grootste deel is institutioneel opbouwwerk, of ‘ambtelijk’ werk), de betrokkenheid
op het politieke gebeuren. Het zijn eerder ontpolitiseringsinstituten, omdat zij in hun
opzet een bufferfunctie vervullen tussen de bevolking en de aan haar
verantwoordelijke overheid. Het contact tussen overheid en bevolking wordt er eerder
door belemmerd dan bevorderd. Aan de m.n. door het particulier initiatief
gecultiveerde antithese overheid-bevolking wordt door de raden nieuw voedsel
gegeven234, terwijl al lang de tijd is aangebroken om tot een herdefiniëring van die
relatie te komen. De bevolking ziet de raad als een deel van de bureaucratie en gaat
meestal direct naar de werkelijk verantwoordelijke instellingen. Zij heeft geen
behoefte aan de zinloze omweg van de welzijnsraad235.
De perifere positie die de Sociale Raad al had in het stedelijke
voorzieningenpatroon, is - ondanks de ‘face lift’ - nog sterker geaccentueerd in de
figuur van de welzijnsraad. Dezelfde redenen waarom de centrale overheid er niet
toe over is gegaan een radenapparaat naast zich te creëren236, gelden nl. ook, en vooral,
voor de grotere gemeenten. Want beide soorten overheid houden zich al enkele
decennia - gesteund door een omvangrijk apparaat - bezig met de zaken waar nu ook
de welzijnsraden zich mee bezig moeten houden. Er is geen werkelijke ‘ruimte’, die
de welzijnsraden in deze vorm ooit tot zinvolle organisaties zou kunnen maken. De
concurrentie van de politiek-bestuurlijke overheid is te groot237.
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Theoretisch uitgewerkt in ander verband, doch goed toepasbaar voor Nederland, Ralph M.
Kramer, Ideology, status and power in board-executive relationships, en Richard A. Cloward
en Frances Fox Piven, The professional bureaucracies: benefit systems as influence systems,
beide artikelen in: Kramer/Specht, o.c., resp. blz. 285-293 en 359-372; zie ook ROA-70, o.c.,
blz. 75.
Terecht wordt in het rapport Verlaging van de verhoging, waar ook op het doublurekarakter
van de raden wordt gewezen, gezegd dat wanneer men twijfelt aan de huidige
inspraakmogelijkheden van de bevolking, het beter is ‘om de gemeentelijke democratie ter
discussie te stellen en zonodig te verbeteren’ (o.c., blz. 129, zie ook blz. 131).
Nl. het inboeten aan slagvaardigheid en het ontstaan van een zekere bureaucratie, zie
Memorandum, o.c., blz. 39.
Ook in kringen van de KVP - die altijd het meest positief hebben gestaan tegenover deze
radenstructuren - wordt er voor gepleit geen r.o.a.'s in te stellen waar zij niet zinvol kunnen
functioneren (zie 1970: H, II, 1476). Elders wordt de relevante vraag gesteld wat nu eigenlijk
de voedingsbodem is van de r.o.a.'s. Daarvoor 1968: H, II, U 108, 109.
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Welzijnsraden zijn voor een belangrijk deel doublures van het gemeentelijke apparaat.
Dat zij af en toe nuttige dingen doen, zal niemand betwijfelen, maar dat doet elke
organisatie, ook al weet zij niet precies waarvoor zij in het leven is geroepen238. De
enige relevante vraag is of de aangewende middelen een noemenswaardige bijdrage
(kunnen) leveren aan de doelstellingen waaraan de welzijnsraden hun rechtvaardiging
ontlenen. Het antwoord daarop moet ontkennend luiden. Voorzover welzijnsraden
in feite binnen de invloedssfeer van de gemeentelijke overheid werken, kunnen hun
activiteiten - als ze al niet door de gemeente zelf worden verricht - beter formeel in
die sfeer getrokken worden. Dan weten de burgers waar de verantwoordelijkheden
liggen. Voorzover welzijnsraden een poging doen zich in de ‘staatsvrije sfeer’ te
bewegen, dienen zij de formele koppeling met de overheid af te breken. Als men
vasthoudt aan de eigen verantwoordelijkheid van de door de overheid gesubsidieerde
welzijnsorganisaties, dan dienen deze organisaties vanuit die verantwoordelijkheid
te komen tot coördinatie van welzijnsorganisaties. Van daaruit is wellicht een zinvolle
dialoog met de overheid mogelijk. Dat men voor een dergelijke coördinatie een
welzijnsraad instelt, is denkbaar. Maar het punt is juist dat het particulier initiatief
nooit - niet in de Sociale Raad, ook niet in de welzijnsraad - in staat is geweest een
wezenlijke coördinatie tot stand te brengen in de welzijnsvoorzieningen, zodat het
publiek gebruik kon maken van een overzichtelijk en toegankelijk aanbod. We hebben
al eerder gezien hoe allerwegen wordt geklaagd over de chaos op dit terrein.
Men kan de hele constructie van het Memorandum zien als een begin van
‘Verstaatlichung’, waarbij, voorlopig, de overheid en het particulier initiatief in elkaar
schuiven. Droeg de overheid allang het overgrote deel van de financiële lasten - met
behoud van de organisatorische zelfstandigheid van het particulier initiatief -, nu
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Dat is één van de geheimen van organisaties. Zie het fraaie artikel van Alvin W. Gouldner,
The secrets of organizations, in: Kramer/Specht, o.c., blz. 132-143.
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dragen overheid en particulier initiatief gezamenlijk de formele verantwoordelijkheid
in b.v. de welzijnsraad. Blijft het particulier initiatief bij de uitvoering van
welzijnsvoorzieningen in gebreke (tot voor kort monopolie van het particulier
initiatief), dan kan de overheid zelf het initiatief nemen en de uitvoering ter hand
nemen239. De creatie van de diffuse verantwoordelijkheidsstructuur, zoals we die in
de welzijnsraden (en in het Memorandum) terugvinden, kan gezien worden als een
poging het bestaande particulier initiatief - met al zijn verbindingen met m.n. de
confessionele partijen - te redden. Daarmee heeft het beleid a.h.w. geprobeerd een
wettelijke basis te schuiven onder een structuur, waarvan men zelf herhaaldelijk
opmerkt dat zij onoverzichtelijk en inefficiënt is, een ‘wildgroei’ vertoont e.d. En
dat alles onder het modieuze mom dat de bevolking, m.n. via het systeem van de
welzijnsraden, tot inspraak, participate e.d. gebracht zou kunnen worden. De
onoverzichtelijkheid, versnippering en inefficiency van de welzijnsvoorzieningen
hadden juist aanleiding moeten zijn om na te gaan welke oorzaken daaraan ten
grondslag liggen. Dan had men opnieuw moeten bekijken voor welke activiteiten de
overheid verantwoordelijkheid draagt en op welke wijze. Vooral dit laatste is van
belang omdat dan opnieuw had kunnen worden bepaald hoe burgers kunnen
participeren in het welzijnsbeleid. Dat is immers een centrale doelstelling van het
welzijnsbeleid; iedereen weet dat er van participate in het huidige particulier initiatief
nauwelijks gesproken kan worden. Daarbij had dan ook het punt betrokken kunnen
worden dat sinds 1964 de gemeenteraad zelf ook over de mogelijkheid beschikt
(Gemeentewet ex. art. 61 e.v.) om burgers, zelfs minder vrijblijvend dan nu in de
welzijnsraad het geval is, bij
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Die laatste tendens valt te bespeuren en is versterkt door de verantwoordelijkheid die de
gemeenten voor de uitvoering van de ABW hebben gekregen. Van beleidszijde, waar het
particulier initiatief sterk mee is verweven, wordt deze ontwikkeling niet gewaardeerd. De
minister is daarover heel duidelijk: ‘De ontwikkeling die kan worden bespeurd bij sommige
gemeentelijke diensten om bepaalde taken van welzijnsbehartiging in het uitvoerende vlak
zelf ter hand te nemen, acht de ondergetekende veelal minder gelukkig’ (1968: MvT, 3).
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het beleid te betrekken240.
Voor een kamerlid is ‘nog niet bewezen dat de voorgestelde radenstructuur in de
grotere gemeenten zal functioneren’241. M.i. zal die structuur niet (kunnen)
functioneren; zij is ook uit een oogpunt van democratie-bevordering onwenselijk.
Men moet het aanbieden van voorzieningen niet verwarren met
participatiebevordering242.

Het wijkniveau.
Ook de wijkopbouworganen in nieuwe wijken, die geacht worden dicht bij het
grondvlak (‘grass roots’) te zitten, opereren zonder legitimatiebasis. Zij zijn er, net
als de welzijnsraden, door het centrale beleid neergeplant, zonder dat er ooit iemand
om gevraagd heeft. Dit laatste is te meer merkwaardig omdat het beleid zich
voortdurend beroept op de behoeften van de bevolking. Een behoeftenpeiling bij de
bevolking vindt als regel niet plaats. De behoeften zijn hier gepostuleerd. Elke
organisatie die eenmaal bestaat, stelt alles in het werk om zichzelf ‘waar’ te maken.
Zij
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Het gevaar van de corporatieve democratie is hier ook niet geheel afwezig, doch in ieder
geval minder dan bij de welzijnsraden à la het Memorandum. Zie b.v. Gemeentelijke
democratie (uitgave Wiardi Beckman Stichting), 1970, blz. 36, 86 e.v.
Van de CHU, zie 1971: H, I, 463. Nota bene in Den Haag is de instellin van een welzijnsraad
een slepende affaire geworden. Een commissie o.l.v. Dr G. Hendriks, Directeur-Generaal
van CRM, stelde een raad van het CRM-model voor (zie het Rapport van de adviescommissie
welzijnsorgaan, uitgebracht op 15 november 1967). Op grond van dit rapport kon niet tot
overeenstemming worden gekomen met de daarbij betrokken groeperingen. De gemeente
Den Haag wist, evenals Amsterdam, eigenlijk niet goed raad met CRM-r.o.a. Zij droeg haar
adviseur in algemene dienst, Th. F.B. Terhorst - zelf afkomstig uit de sociale dienstverlening
van het katholieke particulier initiatief -, op een rapport samen te stellen. In dit rapport:
Welzijnsbevordering in de gemeente 's-Gravenhage, juni 1971, pleit Terhorst - inmiddels
directeur van de Gemeentelijke Sociale Dienst - voor de instelling van een Stedelijke Raad
voor Welzijnsbevordering, als gemeentelijke commissie (ex. art. 61 e.v. van de Gemeentewet).
Volgt de gemeente dit advies dan wordt - precedent! - een bom gelegd onder de
CRM-structuur. Inmiddels bestaat de Sociale Raad in Den Haag nog steeds.
Een kritische en goede bijdrage is die van K.v.d. Schoot, directeur van de r.o.a. (Stedelijke
Raad voor Maatschappelijk Welzijn) te Groningen, getiteld: Het memorandum en de R.O.A.,
in: Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 24ste jrg., nr. 22, 20 december 1970, blz. 473-479.
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voorziet dan zgn. in een behoefte. Afgezien van het feit dat er dan nog wel enige
duizenden behoeften gecreëerd kunnen worden, hebben wijkopbouworganen niet
zelden de latente functie de bevolking wensen te laten formuleren, die bijna altijd
zijn terug te voeren op een gebrekkige planning van en/of onvoldoende voorzieningen
in een nieuwe wijk243. Hier zijn het crèches, daar zijn het oversteekplaatsen, op weer
een andere plaats zijn het verbindingen en groenvoorzieningen etc. Stellig geen
onbelangrijke zaken, maar het opbouworgaan is noch een noodzakelijke, noch een
voldoende voorwaarde om deze wensen tot uitdrukking te brengen. Voorzover het
opbouworgaan een kanaal wil zijn om de bevolking aan het woord te laten, is het
ongeschikt:
a - omdat het niet op democratische wijze tot stand is gekomen; het ontbreken
van een enigermate stabiele legitimatiebasis leidt in de practijk soms tot situaties
waarbij de meest actieven zich ‘meester’ kunnen maken van de middelen van
het opbouworgaan; biedt zich een ander groepje actievelingen aan, dan zijn er
uiteraard geen goede redenen aan te geven waarom zij niet mee mogen doen;
dit alles geeft - ondanks het opbouwwerk - dikwijls aanleiding tot eindeloos
gemanipuleer, veel vergaderingen, compleet met ‘coups’ (overneming van het
bestuur);
b -omdat het opbouworgaan sterk gehouden is zijn activiteiten te beperken tot de
sociaal-culturele sector en in ieder geval buiten die sector zijn activiteiten
moeilijk gehonoreerd kan krijgen.
Wil men werkelijk een serieuze poging doen de participatie in democratische zin te
bevorderen, dan rest geen andere weg dan
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Een eerlijke en bekwame beschouwing van wat toch als de zoveelste mislukking kan worden
aangeduid vinden we in het boekje van L.G.J. van der Maesen, directeur van een
opbouworgaan in de Bijlmermeer (SCAB), Bijlmer, een modelstad voor inspraak?, uitgave
CRM, 1970. Zijn beschouwingen reiken verder dan alleen het wijkopbouwwerk; voor wensen
m.b.t. voorzieningen, niet zelden het gevolg van een evident inadequate sociaal-economische
en sociaal-culturele planning in nieuwe wijken, zie b.v. de Bliksemenquête Ommoord 1971,
uitg. Raad voor Maatschappelijk Welzijn Rotterdam; zie ook Rapport betreffende een
wijkonderzoek (t.b.v. CRM), deel II (Buurtanalyse Rotterdam); een ander voorbeeld van
opbouwwerk, betrokken op voorzieningen levert A.C.M. de Kok, Opbouwwerk in een
industriestad, uitgave CRM, 1969.
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per wijk verkiezingen te organiseren en de wijk een eigen beleidsterrein, c.q. een
eigen budget te geven. Deze weg is Rotterdam, althans in de beleidsvorming, in een
in 1970 verschenen nota een heel eind opgegaan244. Dit streven is bijzonder te
waarderen en vooral ook van belang, omdat Rotterdam al enkele decennia heeft
gepionierd met de wijkgedachte. De wijkraad als adviesinstelling is, in het algemeen
gesproken, een mislukking geworden. Pas door de instelling van democratisch gekozen
wijkraden, zoals daar wordt voorgesteld, doet men een poging de democratie ook op
dat niveau vorm te geven. Ook dan kan pas beoordeeld worden in welke mate en op
welke punten een wijk sociaal geïntegreerd is245. In het ten dienste van wijkraad,
wijkbestuur en wijkbevolking staande ambtelijke apparaat zullen stellig
werkzaamheden verricht worden die nu door de wijkopbouwwerker van het
opbouworgaan worden verricht. Van belang is echter dat deze activiteiten vanuit een
duidelijk legitimatiekader worden ondernomen; er is een achterban die zich heeft
kunnen uitspreken over de functies van de wijkinstelling. De opbouwwerker hoeft
niet, zoals nu, steeds maar weer bezig te zijn aan vaak wisselende groepjes uit de
bevolking zin en legitimate te ontlenen voor zijn werk. Dat is op den duur een
onmogelijke opgave, die de eigenlijke bijdrage van de opbouwwerker, zo die er is,
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Zie Nota toekomstige organisatie wijkbestel Rotterdam, mei 1970. Aan deze nota ging het
Rapport Studiecommissie Wijkraden Rotterdam (sept. 1968) vooraf, dat niet zo ver ging.
Met de eerstgenoemde nota is Rotterdam naar mijn mening op de goede weg. De situatie
werd daar nl. al te merkwaardig. In sommige wijken waren, meestal slecht functionerende,
wijkraden, samengesteld uit vertegenwoordigers van politieke partijen. De laatste jaren
werden in toenemende mate, vooral in nieuwe wijken (die geen wijkraden hadden),
wijkopbouworganen geïnstalleerd. Deze onevenwichtigheid in de stad werd dan ‘opgelost’
door aan wijkraden een sectie opbouwwerk toe te voegen en aan de wijkopbouworganen een
sectie bestuurlijke zaken. Doublures op meso-schaal! Het is daarom, vanuit democratisch
standpunt, toe te juichen, dat Rotterdam de politieke weg heeft gekozen en het opbouwwerk
in hoofdzaak een instrumentele plaats wil geven; zie voor een overzicht van het mislukken
van de wijkgedachte (wijkraden) èn voorstellen - ongeveer in dezelfde geest als de
Rotterdamse - het recente rapport Gemeenten en wijkraden, uitgave Wiardi Beckmanstichting,
1971.
Al heb ik daar - met Van Doorn (1955) - nog steeds bescheiden verwachtingen van.
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nooit uit de verf kan laten komen. Als de opbouwwerker zich in de huidige situatie
wil legitimeren voor zijn activiteiten kan hij in laatste instantie slechts verwijzen
naar de instelling waar hij werkt, om vervolgens terecht te komen bij de centrale
overheid, die het opbouwwerk mogelijk heeft gemaakt. Het ligt daarom voor de hand
de legitimate op democratische wijze te zoeken in de stad of wijk waar men werkzaam
is.

4.3.5. Conclusies
De conclusies kunnen kort zijn. In de verhouding tussen opbouwwerk en het
bestuurlijke systeem is in meer concrete vorm de spanningsverhouding tussen de
doelstellingen van het opbouwwerk en die van het politieke systeem, dat in het
bestuurlijke systeem zijn belangrijkste uitvoerende instrument heeft, naar voren
gekomen. Maar het gaat niet slechts om een spanningsverhouding. De doelstellingen
van het opbouwwerk stuiten in hun uitvoering op het concurrerende en veel sterkere
bestuurlijke apparaat, dat in opdracht van het politieke systeem gehouden is de
doelstellingen van het opbouwwerk uit te voeren. Opdracht en werkterrein van het
bestuurlijke systeem zijn zo omvangrijk dat er voor het opbouwwerk niet duurzaam
op enige ruimte (autonomie), in de zin van de doelstellingen, gerekend mag worden.
Het zou ook onwenselijk zijn - vanuit diezelfde doelstellingen - een
pseudo-bestuurslaag in te voeren, zoals reeds gedeeltelijk is geschied. Het duidelijkst
is de onverenigbaarheid van een in die zin verzelfstandigd opbouwwerk en het
politiek-bestuurlijke systeem tot uitdrukking gekomen in de verhoudingen op het
gemeentelijke niveau. Het corporatistische in de constructie had ook in alle
duidelijkheid naar voren kunnen komen wanneer men - wat niet is gebeurd - de
opbouwwerk-bestuurslaag op het niveau van de centrale overheid had uitgebouwd.
De invoering van allerlei raden als organen tussen overheid en burgers, belemmert
slechts de betrokkenheid op de primair verantwoordelijke politieke lichamen, en is
derhalve geen bijdrage tot verbetering van de politieke democratie. Zij stimuleert
onduidelijke verantwoordelijkheidsstructuren. Wanneer men - uit een oogpunt van
democratiebevordering - een versterking van de betrokkenheid bij het publiek wil
bevorderen, dan dienen de wijzigingen zich in de
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politieke structuur te voltrekken. De in opbouwwerkkringen niet zelden te beluisteren
afkeer van de wijze waarop de politieke democratie nu werkt, krijgt gevaarlijke
trekken wanneer daarvoor in de plaats - althans gedeeltelijk - de stimulering van
opbouwwerk wordt bepleit. Zien we even af van de voorzieningen die onder dit hoofd
worden aangeboden - en die niets met opbouwwerk te maken hebben -, dan bestaat
het aanbod uit organisaties voor opbouwwerk. Het is zeer de vraag of de continuïteit
die daarmee gegeven is - en die door het centrale niveau is opgedrongen - wel in
overeenstemming is met wat het opbouwwerk wil. In ieder geval is het slechts één
van de vormen waarin het geld, aan opbouwwerk uitgegeven, gekanaliseerd kan
worden. Het lijkt meer voor de hand te liggen - gegeven de dynamiek van de
welzijnsbeleving - op zijn minst een behoorlijk deel van de middelen ter beschikking
te stellen voor activiteiten waarin de bevolking (meestal een deel ervan) daadwerkelijk
van haar belangstelling voor de publieke zaak blijk geeft. Nu zijn er in vele plaatsen
opbouworganen tot stand gekomen - o.i.v. de ‘dwang’ van de subsidieregelingen zonder dat bovenstaande prealabele vragen ter discussie zijn gesteld, laat staan
beantwoord.
Het bovenstaande wil niet zeggen dat de functie opbouwwerk (als men het zo wil
noemen) - d.w.z. een complex van activiteiten gericht op versterking van de
betrokkenheid (participatie) van de burgers op het politieke proces - niet van groot
belang is. Hoe omvangrijk een dergelijke taakstelling ook is, het is denkbaar daaraan
speciale aandacht te geven. Maar die aandacht is op den duur slechts geloofwaardig,
ook professioneel, wanneer zij plaatsvindt vanult en gedragen wordt door kaders
waarin de bevolking zich vertegenwoordigd weet. Of kaders die zij op zijn minst op
formele gronden aansprakelijk kan stellen, ook al zijn zij materieel (nog) moeilijk
aanspreekbaar. Het is mede op die gronden dat de gemeenten de opbouwwerkfunctie
aan zich beginnen te trekken. Voorzover men de opbouwwerkfunctie buiten de
overheidskaders wil stimuleren - en dan uiteraard in een ander
verantwoordelijkheidssysteem -, komt men terecht bij de vrijwillige organisaties van
burgers. Met een deel van deze organisaties heeft de overheid weinig of niets te
maken, al kan zij ‘het klimaat’ voor het ontstaan er-
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van op verschillende wijzen bevorderen of belemmeren. Een ander deel kan zij, b.v.
financieel, steunen. Gebeurt dat in het kader van de opbouwwerkfunctie, dan moeten
aan deze organisaties bepaalde eisen worden gesteld. Hiermee zijn we beland bij de
verhouding opbouwwerk-particulier initiatief.

4.4 Opbouwwerk, particulier initiatief en bevolking
Een maatschappelijk instituut dat zich van oudsher heeft opgeworpen als hét kader
bij uitstek, waarbinnen de participatie van de bevolking tot gelding kon komen, is
het particulier initiatief. Het particulier initiatief vertegenwoordigde het belang van
de burgers in de ‘staatsvrije sfeer’. In dit veld opereren de vrijwillige organisaties,
die uitdrukking zijn van opvattingen en belangen van burgers. Het emancipatie-streven
van de verschillende levensbeschouwelijke groeperingen (zuilen) in onze samenleving,
heeft ertoe geleid dat - om mij tot het welzijnsterrein te beperken - de maatschappelijke
zorg (bedeling, maatschappelijk werk, kinderbescherming, geestelijke
volksgezondheid e.d.) exclusief werd toevertrouwd aan bestuurders, vrijwilligers en
professionals uit de verschillende zuilen. Iedere zuil bewaakte op die manier - met
‘eigen’ mensen en organisaties - haar waardenpatroon. Iedere zuil ook probeerde
ervoor te zorgen de ‘eigen’ mensen, die voor maatschappelijke zorg in aanmerking
kwamen, te helpen. De caritas-gedachte kreeg alle kans waar het de zorg voor armen
en hulpbehoevenden betrof.
Deze verantwoordelijkheid kon men niet overdragen aan een als ideologisch
neutrale instelling gepercipieerde overheid. Er was geen sprake van - ook niet toen
de overheid zelf een belangrijk deel van de financiële lasten kreeg te dragen - dat de
bewaking en uitvoering van de maatschappelijke zorg zou kunnen worden
toevertrouwd aan overheidsinstellingen. Er is tot op de dag van vandaag - zie alweer
het Memorandum - een duidelijke tegenstelling te constateren tussen overheid en
het (verzuilde) particulier initiatief246. Men zou aan de ontwikkeling van die
verhouding een apart
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Een kamerlid van de CHU merkt terecht op dat in de toekomst de kernvraag is de verhouding
tussen overheid en particulier initiatief. In ieder geval dient, in zijn opvatting, het particulier
initiatief te worden gehandhaafd, al zal de organisatiestructuur gemoderniseerd moeten
worden. Het kamerlid gaat verder met de opmerking: ‘Natuurlijk zal de Minister het met mij
eens zijn, dat het particulier initiatief nooit mag worden teruggedrongen tot een plaats waar
het nog slechts als zetbaas van de overheid mag fungeren’ (1970: H, I, 487). Het curieuze is
dat deze zetbaas-functie al grotendeels bestaat. De discussies over de verhouding
overheid-particulier initiatief is van oude datum. Zie b.v. de in dit verband interessante
beschouwingen en discussies van de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en
Weldadigheid, gehouden in 1928. Daarover de Geschriften van deze vereniging, XLVI en
XLVII, resp. 1928 en 1929.
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boek kunnen wijden. Voor ons is van belang te constateren dat de, in een ver verleden
tot stand gekomen, stricte afpaling van de verantwoordelijkheid van de overheid
t.o.v. die van het het particulier initiatief één van de belangrijkste oorzaken is voor
de nog steeds bestaande - en men mag wel zeggen: gecultiveerde anti-overheidshouding bij het particulier initiatief. Nog altijd horen we ook van
overheidszijde de nodige lofzangen op de grote betekenis van het particulier initiatief
dat immers de vorm heet te zijn waarin de bevolking uitdrukking geeft aan haar
actieve belangstelling voor en participatie in het welzijnsbeleid247. Al mag de
financiering voor het overgrote deel een overheidszaak zijn geworden, de uitvoering
der werkzaamheden is voorbehouden aan de instellingen van het particulier initiatief248.
Het behoeft ons dan ook niet te verbazen dat toen in de jaren vijftig het
opbouwwerk door de ambtelijke top van het ministerie werd gepousseerd, dit door
het particulier initiatief als een potentiële bedreiging werd ervaren. De verzuilde
maatschappelijk werk-organisaties zagen niets in deze ‘nieuwlichterij’, die meer leek
te hechten aan samenwerking (en nog wel aan de basis!) dan aan ‘apartheid’. Het
interessante van het opbouwwerk is nl. dat het het primaat van
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Zie de opmerkingen van minister Klompé (1968: CV, II, 8).
Staatssecretaris Van der Poel heeft grote aarzelingen om het subsidiepercentage voor
welzijnsorganisaties op te trekken tot 100%, omdat juist in de eigen bijdrage van het particulier
initiatief, naar zijn mening, de eigen verantwoordelijkheid tot uitdrukking komt (1970: H,
II, 1560). De laatste jaren neemt echter de druk, zowel van het particulier initiatief als de
professionals, om tot 100% subsidiëring te komen toe. Het particulier initiatief slaagt er niet
meer in die - ongeveer - 5 à 10% zelf op te brengen.
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een op levensbeschouwing gegrondveste organisatiestructuur van het maatschappelijk
werk (in ruime zin) wil vervangen door een territoriaal ordeningsprincipe. En dat
laatste kan niet anders betekenen - ook niet gezien ideologie en herkomst van het
opbouwwerk - dan het streven naar een intensieve vorm van samenwerking tussen
de groeperingen die een bepaald territoir bevolken. Men zou het opbouwwerk dus
kunnen zien als een ‘functioneel alternatief’ voor de gegroeide organisatievormen249.
Het zal verder niemand verbazen dat het opbouwwerk in dat klimaat niet goed
van de grond kón komen. Het particulier initiatief was zó duidelijk instrument van
de bestaande politieke verhoudingen, dat er weinig voor nodig was om de ideologie
van samenwerking-over-de-zuilen-heen op een dood spoor te zetten. Slechts door
aanpassingen (b.v. functioneel en bijzonder opbouwwerk) - ik constateerde dat al in
ander verband - die van de bedoelingen niet veel meer overeind lieten staan, werd
zoiets als opbouwwerk geaccepteerd. Mede op titel van het opbouwwerk kon het
maatschappelijk werk zich verder uitbreiden, vooral in de richting van overkoepelende
instellingen op plaatselijk, regionaal en provinciaal niveau250. Een overkoepeling die
uiteraard de grenzen van de zuil niet mocht overschrijden. Het particulier initiatief
bracht nl. naar voren dat wat het opbouwwerk wil, nl. de betrokkenheid van de
bevolking te vergroten, juist de kern is van het particulier initiatief. Het particulier
initiatief is - zo werd gesteld - het instrument van de bevolking, het vertegenwoordigt
het vrije initiatief. Derhalve is opbouwwerk overbodig. De functies van het
opbouwwerk werden immers - en al heel lang - verzorgd door het particulier initiatief.
Het is daarom interessant en begrijpelijk te zien hoe het opbouwwerk - meer in de
lijn van zijn doelstellingen - juist is ontwik-
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Voor het begrip functioneel alternatief (of: functioneel equivalent, c.q. functioneel substituut)
en de toeneming van de kans op het ontstaan van functionele alternatieven a.g.v. onzekere
situaties, het opstel van Robert K. Merton, Manifest and latent functions, hier geraadpleegd
in zijn bundel: On theoretical sociology, 1967, m.n. blz. 87-90, 106.
Een confessioneel kamerlid merkt terecht op dat vooral de zgn. samenwerkingsorganen het
maatschappelijk werk van het particulier initiatief goed van de grond hebben geholpen (1968:
H, II, U 107/108).
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keld in de centraal-bureaucratische overheidssfeer, waar geen of weinig concurrentie
was. En zijn eerste vaste basis kreeg op het provinciaal-bestuurlijke niveau, waar
eveneens weinig concurrerende instellingen waren.
Inmiddels was door de tegenwerking van het particulier initiatief het opbouwwerk
zo van gezicht veranderd - het was door aanpassingen niet meer bedreigend geworden
- dat in het begin van de jaren zestig de belangstelling in kringen van het particulier
initiatief voor het opbouwwerk begint te groeien. Er zijn echter ook andere factoren
die hierbij een rol hebben gespeeld. In de eerste plaats wint het inzicht veld dat de
meer individuele benadering van het maatschappelijk werk op zijn minst aangevuld
dient te worden met een benadering waarin het aangrijpingspunt een grotere
groepering is. In later jaren komt die verschuiving tot uitdrukking in een term als
welzijn. In de tweede plaats vertoont het ministerie - ondanks de nauwe banden
tussen particulier initiatief en ministerie - een autonome expansiedrang, vooral op
terreinen die (al was het maar subsidietechnisch) als opbouwwerk worden aangeduid.
In kringen van het particulier initiatief lijkt het gevoel te ontstaan dat men ‘de boot
gaat missen’. Er ontstaat een coöperatieve houding t.o.v. het opbouwwerk. De
beleidsverbreding die het opbouwwerk impliceert, gaat het particulier initiatief
eveneens binnen zijn tot dusver te smalle beleidsterrein trekken. Op deze wijze
probeert het enig tegenwicht te geven tegen het initiatief, dat voornamelijk van
overheidszijde wordt ontwikkeld. De Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk
wordt de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn; naast de sociale
dienstverlening (maatschappelijk werk) wordt het opbouwwerk (samenlevingsopbouw)
als apart werkgebied verzelfstandigd binnen de Raad. De Raad heeft zich op deze
wijze óók op dit terrein uitdrukkelijk opgeworpen als gesprekspartner van de overheid.
Zo werd een nieuwe activiteit als het opbouwwerk mede binnen de
beheersingsstructuur van het particulier initiatief getrokken.
De gedachte dat het particulier initiatief het kader is waarbinnen de betrokkenheid
van de bevolking tot haar recht kan komen, vereist enige kanttekeningen. Men zou
deze stelling met de nodige restricties kunnen verdedigen tot - grove aanduiding omstreeks
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1960. Doch wat is tot dan de aard van die betrokkenheid en, ruimer, wat is het
particulier initiatief?
Het particulier initiatief is in de 19de, begin 20ste eeuw voortgekomen uit
initiatieven van de gegoede burgerij, die iets wilde doen voor de in ellendige
omstandigheden verkerende arbeidende klasse. De caritas-idee inspireerde tot hulp
aan behoeftigen, armen. Hieruit is de gehele georganiseerde armenzorg ontstaan.
Deze zaken zijn meer dan bekend. Voor ons onderwerp is echter van belang te wijzen
op een aantal vraagstukken, die samenhangen met deze oorsprong van de
maatschappelijke zorg en die nog steeds doorwerken.
(1) De gelijkstelling van particulier initiatief met de bevolking. Tot op de dag van
vandaag kan men - in b.v. Kamerstukken, eveneens in het Memorandum - de
opvatting terugvinden dat het particulier initiatief samenvalt met de
belangenbehartiging van de bevolking op welzijnsterrein. Het particulier initiatief
vertegenwoordigt de bevolking; de bevolking heeft daarin alle mogelijkheden
om aan het woord te komen. Voorzover dat ooit het geval is geweest - en hierbij
denken we aan de tijd dat Nederland een zeer sterke levensbeschouwelijke
apartheid kende - heeft die gelijkstelling van bevolking met particulier initiatief
een speciaal karakter. In de eerste plaats lag het initiatief tot organisatie van de
sociale zorg bij de gegoede burgerij; de objecten van sociale zorg - de armen,
de behoeftigen, e.d. - hadden geen enkele invloed op de vormgeving van deze
dienstverlening. In de verschillende verenigingen die zich met deze zorg
bezighielden, participeerden slechts - en dan nog maar voor een deel - de
burgerij. Wel kan men zeggen dat de legitimiteit van deze bemoeienis niet
fundamenteel werd bestreden door de objecten. Zij herkenden en erkenden het,
vooral kerkelijk, gezag van waaruit de hulpverlening werd opgezet. In dié zin
vielen (een groot deel van) bevolking en particulier initiatief samen. Er was
sprake van - om in termen van Weber te spreken - een traditionele
gezagsstructuur, met hier en daar charismatistische trekjes (denk aan leiders als
Kuyper, Schaepman, Nolens, Ariëns e.a.)251.
(2) De onoverzichtelijke organisatiestructuur. Het feit dat de
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Geheel in overeenstemming met het beeld dat Lijphart (1968, o.c.) van de pacificatiepolitiek
heeft geschetst.
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noodzaak tot armenzorg zich in bijna alle plaatsen in ons land voordeed, heeft
geleid tot een indrukwekkend aantal initiatieven. De geringe mogelijkheid tot
mobiliteit, het agrarisch-ambachtelijke karakter van de economische structuur,
de opdeling in verschillende levensbeschouwingen en verschillende
werkterreinen (maatschappelijk werk, kinderbescherming, reclassering e.d.)
hebben in de vorige en het begin van deze eeuw de basis gelegd voor een zeer
omvangrijk net van organisaties in de sociale zorg. Daarbij kwam dat, omdat
de initiatieven grotendeels tot stand kwamen in de vrije tijd van de gegoede
burgerij, overwegingen van efficiency een ondergeschikte rol speelden252. Ook
deze factor droeg sterk bij tot het ontstaan van een omvangrijk en daardoor
ondoorzichtig patroon van organisaties. De Armenraden kunnen mede gezien
worden als een poging om enig overzicht te krijgen over het grote aantal
organisaties, dat elke stad kende.
Al zijn er de laatste jaren processen aan de gang in de richting van schaalvergroting,
gepaard gaande met de opheffing van de allerkleinste organisaties, in grote trekken
vinden we ook nu nog deze structuur terug253. De eerder gereleveerde bezorgdheid
hierover van de kant van het ministerie - ondoorzichtigheid, ‘wildgroei’ - wijst hier
in alle duidelijkheid op.
Vooral na de oorlog is, voor een deel onder invloed van de overheid, een aantal
processen in gang gezet, dat de gelijkstelling van particulier initiatief met bevolking
steeds meer werkelijkheidsvreemd heeft gemaakt. Ik noem van deze processen in
het kort de belangrijkste, nl. de groei van het aandeel van de overheid in de
financiering van welzijnsvoorzieningen, de inschakeling van beroepskrachten in de
uitvoering van de feitelijke werkzaamheden (professionalisering) en de ontzuiling.
(a) De groei van het overheidsaandeel in de financiering. Al wordt
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Zie hiervoor ook mijn bijdrage: Verantwaordelijkheid en organisatie in een nieuw
kinderbeschermingsbeleid, in: G.P. Hoefnagels, D.Q.R. Mulock Houwer en A. Peper, Een
nieuw plan voor de kinderbescherming, 1970, vooral blz. 54-62.
Ook de minister merkt op dat we in de welzijnssector voor een belangrijk deel nog werken
met institutes die uit de 19de eeuw stammen (1969: H, I, 840).
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ook al voor de oorlog, vooral sinds de crisis, de financiering van de maatschappelijke
zorg voor een belangrijk deel gedragen door de overheid (centraal en gemeentelijk),
toch komen nog aanzienlijke bedragen voor rekening van de organisaties die zich
met de uitvoering van het werk belasten. Aan het feit dat vóór die tijd de gelden via vrijwillige bijdragen verzameld - grotendeels van het particulier initiatief kwamen,
ontleende het particulier initiatief, niet ten onrechte, het recht zelf te bepalen hoe
deze moesten worden besteed. Met de toenemende verantwoordelijkheid van de
overheid (welvaartstaat-ideologie), mogelijk gemaakt door de stijging van het
nationale inkomen, voor voorzieningen op maatschappelijk terrein komt het
zwaartepunt van de financiering dáár te liggen. De hogere eisen die aan de bestaande
voorzieningen worden gesteld en het aanvatten van vele nieuwe activiteiten, zouden
eisen stellen aan de offervaardigheid van het particulier initiatief, die de draagkracht
te boven gaan. We zien dat na de oorlog de subsidicpercentages groeien en de eigen
bijdragen afnemen. Voor vele werksoorten wordt de laatste jaren - ook in de Kamer
- aangedrongen op een 100%-financiering door de overheid. Er wordt echter
vastgehouden aan de traditionele werkverdeling, waarbij de overheid voor het grootste
deel voor de financiering zorg draagt en de particuliere organisaties voor de uitvoering,
zij het dat - zie het Memorandum - waar het particulier initiatief in gebreke blijft de
overheid kan inspringen, ook op het terrein van de uitvoering.
Toch blijft terughoudendheid van de overheid op dit terrein het richtsnoer. Het
gevolg hiervan is geweest dat de organisatiestructuur van de sociaal-culturele
dienstverlening grotendeels onaangetast is gebleven. Wel stelt de overheid eisen
m.b.t. omvang en kwaliteit van het personeel, soms, vooral de laatste tijd, ook eisen
die het noodzakelijk maken tot grotere organisatorische eenheden te komen, maar
de levensbeschouwelijke principes die o.m. de onoverzichtelijke organisatiestructuur
van de welzijnsvoorzieningen hebben opgeleverd, blijven buiten schot. En dat juist
dáárin de belangrijkste oorzaak gelegen is voor het onbevredigend functioneren van
de welzijnszorg is een publiek geheim. De onoverzichtelijkheid leidt er - naar de
kant van de cliënten - toe dat er minder gebruik van de diensten wordt gemaakt dan
noodzakelijk is. Ondoorzichtig-
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heid is ontoegankelijkheid. Verder staat de bestaande organisatiestructuur garant
voor doublures, en daardoor voor verspilling. Pas de laatste jaren is van beleidszijde
de aandacht voor organisatievraagstukken toegenomen254.
In materiële zin betekent dit alles dat één van de bronnen van de legitimiteit van
het particulier initiatief, nl. zelf zorg te dragen voor de financiering van de activiteiten,
zo langzamerhand volledig is opgedroogd. Het is om deze reden dan ook noodzakelijk
dat de traditionele werkverdeling tussen overheid en particulier initiatief, waaraan
tot op dit moment niet wezenlijk aandacht is besteed eindelijk eens wordt herzien.
Dat daarbij de structuur van het aanbod van organisaties centraal dient te staan, moge
duidelijk zijn. Maar er zijn meer redenen.
(b) De professionalisering. Was vroeger de maatschappelijke hulpverlening een
zaak die voornamelijk door vrijwilligers werd verzorgd, na de oorlog is deze steeds
meer opgedragen aan beroepskrachten. Geplaatst in het kader van de bewaking van
levensbeschouwelijke waarden, immers één van de belangrijkste maatschappelijke
functies van het paiticulier initiatief, betekent dit dat daaraan op zijn minst een
‘vreemde’ dimensie wordt toegevoegd. De bewaking wordt nu in belangrijke mate
opgedragen aan speciaal daarvoor aangestelde functionarissen. Een gevolg daarvan
is dat nu twee system en (de besturen én de professionals), ieder met een bepaalde
functionele autonomie en een eigen referentiekader, de bewaking verzorgen.
Deze professionalisering heeft ingrijpende consequenties gehad voor de
oorspronkelijke legitimiteit van het particulier initiatief, die de veelgeprezen eigen
verantwoordelijkheid danig heeft uitgehold. De legitimiteit rust op twee pijlers, nl.
het financieren van activiteiten uit eigen middelen én de toekenning door een
aanwijsbare achterban van de functie van de bewaking van bepaalde waarden. We
hebben gezien dat de financiering bijna geheel is toegevallen aan de overheid. De
gevolgen van de professionalisering zijn - maar nu op het vlak van de
waardenbewaking - niet minder ondermijnend voor de legitimiteit van het particulier
initiatief.
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Zie recentelijk 1971: MvT, 4, 5.
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In de eerste plaats betekent de aanstelling van beroepskrachten door organisaties van
het particulier initiatief dat zij die - in hun vrije tijd! - de uiteindelijke
verantwoordelijkheid dragen voor deze organisaties (de besturen) niet slechts hun
legitimiteit ontlenen aan hun achterban, maar dat zij er tevens op moeten toezien dat
de beroepskrachten werken in dienst van de waarden die zij bewaken. In plaats van
één zijn er nu twee systemen waarover zij hun aandacht moeten verdelen. Terwijl
juist de beroepskrachten in dienst zijn genomen omdat de vrijwilligers geen tijd meer
hadden! Dit probleem is - hoewel niet geheel afwezig - nog het geringst wanneer
vrijwillige bestuurders en beroepskrachten dezelfde levensbeschouwelijke waarden
aanhangen. Lange tijd na de oorlog werd deze eis ook bij de aanstelling van
beroepskrachten gesteld. Nochtans heeft zich ook naar de kant van de achterban van
de organisaties een proces voorgedaan dat de legitimiteit op zijn minst heeft verzwakt.
De van oorsprong als verenigingen opererende organisaties zijn bijna alle na de
oorlog omgezet in stichtingen255. Daarmee is formeel de oligarchisering van het
particulier initiatief bevestigd en zijn de banden met de achterban afgesneden. Deze
ontwikkeling is, zoals we al hebben gezien, door de overheid gestimuleerd. De
bureaucratie streeft - ik zou haast zeggen per definitie - naar stabiele en daarmee
voorspelbare relaties met de van haar afhankelijke organisaties. De stichtingsvorm
dringt zich dan op. En zelfs voor de bezetting van bestuursfuncties in de stichtingen
heeft het particulier initiatief steeds meer moeite vrijwilligers uit de eigen achterban
te mobiliseren.
In de tweede plaats betekent professionalisering dat de beroepskrachten een
behoorlijke onafhankelijkheid bezitten op grond van hun grotere ervaring en
deskundigheid. Zij verrichten - als vrijgestelden - het eigenlijke werk, dat zich
grotendeels aan het oog en de beoordeling van de vrijwillige bestuurders onttrekt.
Zij kunnen tot op grote hoogte zelfstandig de doelstellingen van het werk bepalen.
Daarbij kúnnen de benaderingswijzen of de effecten daar-
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Zie in dit verband de interessante bijdrage van Van Tienen over organisaties, in: Bij leven
en welzijn, deel 2, o.c., blz. 19-24, waarin hij ook wijst op processen als schaalvergroting,
deconfessionalisering, fusering e.d.
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van ingaan tegen de bedoelingen van de organisaties in dienst waarvan de
beroepskrachten werken. In ieder geval kan van een goede controle van de bestuurders
geen sprake zijn, omdat - al of niet terecht - de professionals hun aanpak kunnen
rechtvaardigen door te verwijzen naar hun professionele referentiekader, dat een
dergelijke aanpak ‘voorschrijft’. Er zijn de laatste tijd nogal wat conflicten geweest
tussen besturen van instellingen en beroepskrachten, die mede hierin hun oorzaak
vinden. Omdat de mogelijkheid, soms het vermogen, tot beoordeling van de feitelijke
werkzaamheden van de professionals bij de bestuurders meestal niet aanwezig is,
omdat de bestuurders weinig tijd ter beschikking hebben, is bij ernstige conflicten
hun reactie vaak administratief: schorsing of ontslag. En de professionals, toch al
niet onder de indruk van de legitimiteit van dit gezag, richten zich tot de financierende
overheid als ‘alternatief’ legitimiteitskader256.
(c) De ontzuiling. In de jaren zestig is een proces van ontzuiling op gang gekomen,
waarmee aangegeven wil zijn dat de bindingskracht van de levensbeschouwelijke
zuilen afneemt. Dit proces heeft ook de welzijnssector niet ongemoeid gelaten257.
Traditioneel is de welzijnssector juist bij uitstek het terrein waarop de strakke sociale
beheersing zich heeft gemanifesteerd. In de hulpverlening én in de beheersing van
het veld waarin vrijwillige organisaties kunnen ontstaan, lagen de mogelijkheden
van de verzuilde elites om de eigen achterban te binden.
De structurering van het aanbod van welzijnsvoorzieningen op basis van de
levensbeschouwing begint meer en meer aan actualiteit
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Voor uitvoerige en voortreffelijke beschouwingen over de veranderingen in de beleving van
de professionaliteit a.g.v. maatschappelijke veranderingen J.M.G. Leune, Professies in
beweging, in: Sociaal Maandblad Arbeid, 26ste jrg., nr. 2, februari 1971, blz. 89-104.
Meer in detail is dit proces voor één vorm van welzijnsorganisaties (St. Vincentiusvereniging)
beschreven en geanalyseerd door Jos. J. Poeisz, Traditie en vernieuwing in caritatieve
organisaties, 1968. Daaruit blijkt o.m. dat vooral jongeren de zin van de traditioneel
levensbeschouwelijke organisatievormen op dit terrein in toenemende mate ontkennen; zie
ook het speciale nummer van de Sociologische Gids (15de jrg., nr. 4, juni/juli 1968) hierover,
met bijdragen van Poeisz, Van Kemenade, Van der Lans, Sterk, Layendecker en Schreuder.
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in te boeten. We hebben al gezien hoe de omzetting van verenigingen in stichtingen
de loskoppeling van de achterban al formeel heeft ingeleid. In een tijd van sterke
verzuiling was dit niet zo problematisch, maar nu de achterban deze stichtingen
steeds minder als ‘hun’ stichtingen herkent, komt het werk van deze organisaties
ideologisch in toenemende mate ‘in de lucht te hangen’. Zij functioneren als zakelijke
instellingen die bepaalde voorzieningen aan het publiek hebben aan te bieden. Aan
de andere kant is het publiek geïnteresseerd in bepaalde diensten en in mindere mate
in de levensbeschouwelijke achtergrond van waaruit zij worden aangeboden. Hun
problemen zijn in de meeste gevallen niet van levensbeschouwelijke aard. Zij vragen
diensten, hulp, informatie e.d. en ontmoeten in die vraag professionals die zich in de
eerste plaats in deze problemen hebben gespecialiseerd. De levensbeschouwelijke
instelling van de cliënt of het cliënt-systeem is op zijn hoogst één van de aspecten
die in de dienst- en hulpverlening betrokken dient te worden. Het feit dat het aanbod
van welzijnsvoorzieningen nog overwegend vanuit organisaties met een (formeel)
levensbeschouwelijk stempel wordt gedaan, geeft hoogstwaarschijnlijk nog een veel
te optimistisch beeld over hun betekenis. De voorstructurering dwingt de mensen
a.h.w. te zoeken naar de ‘eigen’ organisatie - als zij die in de doolhof al kunnen
vinden -, zonder dat in de meeste gevallen de diensten/problemen een
levensbeschouwelijke ‘kleuring’ vereisen.
Het zijn vooral de professionals die - meer werkend vanuit een professioneel dan
vanuit het bestaande levensbeschouwelijke referentiekader - deze organisatiestructuur
achterhaald vinden. Maar ook vele bestuurders van instellingen zien de noodzaak
van de traditionele opdeling niet meer in. De laatste jaren is de samenwerking tussen
de instellingen sterk toegenomen, in vele gevallen is men tot fusie overgegaan of
bereidt men deze voor. Dat zien we zowel op plaatselijk als op landelijk niveau. Zo
staan op landelijk niveau de verschillende levensbeschouwelijke koepelorganisaties
in b.v. de reclassering en de geestelijke volksgezondheid op het punt te fuseren. Een
ander voorbeeld van het afwijken van de traditionele organisatieprincipes is het zgn.
kinderbeschermingsberaad, dat in mei 1971 in Noordwijkerhout is gehouden. Dit
beraad, georgani-
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seerd door de Nationale Federatie voor de Kinderbescherming n.a.v. de kritiek op
de kinderbescherming, recruteerde de vertegenwoordigers niet op basis van
levensbeschouwelijke herkomst maar op functionele criteria. In dit beraad waren
derhalve vertegenwoordigd: groepsleiders, maatschappelijk werkers, directeuren van
instellingen en enkele buitenstaanders258.
Het zijn bovengenoemde drie processen die de traditionele taakverdeling tussen
overheid en particulier initiatief tot een anachronisme maken. De relatie tussen
particulier initiatief en bevolking is grotendeels afgebroken; aan de institutionele
kaders en voorzieningen is echter nog weinig veranderd. Van enige democratische
beïnvloeding door de bevolking (of de cliënten van deze organisaties) kan niet
gesproken worden. Deze is zelfs formeel niet of nauwelijks mogelijk. Wanneer men,
zoals het (opbouwwerk-)beleid wil, de traditionele gezagsstructuren wil vervangen
door democratische, dan is herziening van de relatie, niet tussen particulier initiatief
en overheid, maar tussen bevolking en overheid noodzakelijk. De vraag die dan
centraal staat, is in hoeverre de bevolking in vormgeving en uitvoering van
welzijnsvoorzieningen in de verantwoordelijkheid kan participeren met behoud van
een zekere flexibiliteit, continuïteit en gelijkheid in het aanbod.
Het teleurstellende van het Memorandum is dat het in essentie aan deze vraag
voorbijgaat. In het Memorandum wordt een voorbije periode afgerond en toegedekt
met een stelsel van raden. De positieverandering die het particulier initiatief na de
oorlog heeft ondergaan, wordt genegeerd. De fictie wordt in stand gehouden dat het
particulier initiatief een groot deel van de bevolking vertegenwoordigt en haar de
mogelijkheid geeft op democratische wijze deel te nemen aan de besluitvorming.
Terwijl het Memorandum nu juist een aanzet had kunnen zijn voor een visie op de
veranderde relatie tussen overheid en bevolking én, in het voetspoor daarvan, op de
meest adequate organisatie van de welzijnsvoorzieningen. De klachten van
beleidszijde, van de Kamer en ‘uit het veld’ over de gebrekkige organisatie hangen
nl. direct samen met de wijze waar-
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Zie Handelsblad/NRC, 12 mei 1971.
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op het particulier initiatief historisch vorm heeft gekregen.
Ik schreef met opzet: aanzet tot een visie, omdat het duidelijk is dat men niet van
de ene dag op de andere een bestaande organisatiestructuur kan veranderen. Maar
gegeven het feit dat steeds meer organisaties en personen, ook uit het particulier
initiatief, overtuigd raken van de noodzaak tot wezenlijke veranderingen van het
ondoorzichtige en verspillende aanbod van welzijnsvoorzieningen, had van de
overheid verwacht mogen worden dat zij richting zou geven aan de reeds in gang
gezette ontwikkeling naar schaalvergroting, fusering e.d. In het Memorandum wordt
echter, integendeel, het verleden geïnstitutionaliseerd259. Deze vragen klemmen des
te meer, daar het opbouwwerk - door de aanpassingen die het aan de verzuilde
structuur heeft moeten maken - nooit behoorlijk is toegekomen aan deze coördinerende
functie260. Het hele terrein van de sociale beleidsvoering (‘social administration’) ligt
nog grotendeels braak.
In de huidige situatie is echter grote behoefte aan een herordening van de taken
tussen overheid en bevolking, een herordening die een groot beroep doet op de functie
‘social administration’. De eigen verantwoordelijkheid van het particulier initiatief
heeft ertoe geleid dat de overheid, en ook het particulier initiatief, niet is uitgenodigd
veel aandacht te besteden aan een systematische beleidsvoorbereiding. Voor de
overheid fungeert het particulier initiatief als legitimatiekader voor beleidsbeslissingen
naar de kant van de bevolking. Het particulier initiatief is het adres waar de overheid
haar plannen ter goedkeuring deponeert. Als zodanig treden vooral de landelijke
koepelorganisaties op, die echter nauwelijks een geringere distantie tot de feitelijke
werkzaamheden hebben dan de
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Zie eerdere kritieken mijnerzijds in het Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, resp. 5
november 1970, o.c., en 5 maart 1971, o.c.
Een relevante opmerking in dit verband is die van Kramer: ‘In discussions of inter-agency
coordination in Holland, there is relatieve little attention given to some of the more recent
conceptions of coordination, its costs and prerequisites. Instead there is an over-reliance on
some of the ideas formulated over twenty years ago, when much less was known about the
ways in which interorganizational coordination might constrain citizen participation’
(Community development etc., o.c., blz. 106).
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overheid. De landelijke koepelorganisaties, hoofdzakelijk bemand met professionele
werkers, zijn ‘losgeraakt’ van hun achterland. Het aantal organisaties dat zij heten
te vertegenwoordigen is zo groot dat van beleidsvoering op basis van discussies
binnen de aangesloten organisaties geen sprake kán zijn. Hun functie bestaat in
hoofdzaak uit het doorgeven en legitimeren van voorstellen van het ministerie naar
de aangesloten organisaties; voor de rest bepalen zij, mede omdat zij over een groot
apparaat beschikken, zelfstandig de inhoud van hun beleid. Met als zeer belangrijke
randvoorwaarde dat hun beleidsadviezen geen aantasting mogen betekenen van de
verworven posities. Op grond van de uitgangsstelling: bewaking van de gegroeide
verhoudingen, is de dialoog tussen overheid en particulier initiatief er één tussen
twee bureaucratieën, zo men wil, tussen professionals. Slechts een van tijd tot tijd
tot de overheid gericht protest moet de suggestie levend houden dat het particulier
initiatief meer is dan een conglomeraat van dienstverlenende organisaties, maar dat
het een levende band onderhoudt met de achterban. Het kan echter naar die kant
slechts een expressieve functie vervullen.
In dit verband is de positie van de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
als toporgaan van het particulier initiatief, interessant261. Deze laat zich bijv. goed
illustreren in zijn reactie op het Memorandum. De Raad levert een felle kritiek op
het Memorandum, die in grote trekken overeenkomt met de kritiek die ik daarop heb
geleverd: het opleggen van een weinig flexibele radenstructuur, het ontbreken van
werkelijke decentralisatie, de onduidelijke functie van het opbouwwerk e.d. Tevens
is de Raad - goed bekend met structuur en inhoud van het particulier initiatief - niet
mals met zijn kritiek op het traditionele particulier initiatief262, al is deze kritiek mooi
‘verpakt’263.
Het interessante is nu dat de Raad zich eveneens krachtig keert
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In 1946 werd de mogelijkheid om als natuurlijk persoon lid te zijn van de Raad geëlimineerd.
Na de oorlog zijn ook de verschillende landelijke koepelorganisaties opgericht, zie Tjeenk
Willink/Treurniet, o.c., blz. 369-371.
Zie het Commentaar (1971, o.c.) op het Memorandum, o.a. blz. 8, 10-13, 22, 27.
Idem, o.c., blz. 23.
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tegen wat hij noemt de ‘verstatelijking’264, die in het Memorandum ligt opgesloten.
De verantwoordelijkheden van overheid en particulier initiatief worden samengebracht
in de raden; de overheid kent de raden de formele positie toe van adviserend lichaam.
De Raad pleit echter, naast samenwerking, voor een goed tegenspel van de kant van
de bevolking265. Wat we zien is dat, nu de oude legitimatiebasis van de Raad - het
particulier initiatief - begint te wankelen, een nieuwe wordt gezocht in de veel bredere
categorie, nl. de bevolking. De Raad werpt zich op als pleitbezorger van de inspraak
van de bevolking; hij verwijst daarbij naar de noodzaak van democratische structuren,
een noodzaak die met zoveel woorden ook in het Memorandum wordt uitgesproken266.
De Raad kan een dergelijk pleidooi slechts met enig recht houden op basis van zijn
positie als toporgaan van het bestaande particulier initiatief, dat hij zelf sterk ‘im
Frage stellt’. Hij maakt gebruik van de in deze vorm verouderde antithese
overheid-particulier initiatief om het belang te verdedigen van de eigen democratische
organisaties van de bevolking, zonder dat hij echter op dié gronden naar enige
legitimiteit kan verwijzen! Op deze wijze postuleert de Raad een nieuwe
legitimatiebasis, zonder dat de betrokkenen zich op enigerlei wijze hierover kunnen
uitspreken. Nu de overheid het initiatief met betrekking tot de regeling van de
welzijnsvoorzieningen begint over te nemen, begint de Raad, die als bewaker van
de gegroeide verhoudingen nooit in creatieve termen heeft geanticipeerd op de
veranderingen in de verhouding tussen overheid en particulier initiatief, te steigeren267.
Het oude paard: de antithese overheid-particu-
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Idem, o.c., blz. 14. Het zal overigens niet toevallig zijn dat de direct in de overheidssfeer
werkende instellingen als de provinciale en stedelijke opbouworganen - althans de zgn.
Besturencontacten van deze organen - zich niet kunnen verenigen met het Commentaar van
de Raad. De oorzaak moet wel liggen in de anti-overheidsstemming die uit het Commentaar
spreekt. Daarnaast zijn er op onderdelen bezwaren van het - sterk territoriaal (!) georiënteerde
- club- en buurthuiswerk.
De Raad denkt aan gemengde commissies (overheid-bevolking) met meer dan adviserende
taken (o.c., blz. 23, 27).
O.c., blz. 23.
Al doet het interim-rapport over structuur en samenwerking in de sociale dienstverlening
(Structureel Perspectief, uitgave NRMW, 1970) - zonder overigens ten principale de relatie
overheid-particulier initiatief te bespreken - een interessante stap in de richting van een meer
doelmatige dienstverlening. Want, zo wordt terecht gesteld, ‘de versplintering van het
uitvoerend werk vraagt teveel tijd voor overleg, dwingt daardoor tot veelvuldige verwijzing
en consultatie of belemmert een daadwerkelijke hulpverlening’ (o.c., blz. 14).
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lier initiatief (nu bevolking) moet hiervoor van stal worden gehaald.
Men kan dit, ondanks alle goede bedoelingen en met erkenning van de betekenis
van de eigen verantwoordelijkheid van de burgers in relatie tot die van de overheid,
moeilijk als een geloofwaardige stellingname kwalificeren.
Het feit dat het opbouwwerk in de jaren zestig, en vooral de laatste jaren, zich
institutioneel vrij sterk heeft kunnen ontwikkelen, kan mede in verband gebracht
worden met de veranderde positie van het particulier initiatief. De afnemende
betekenis daarvan - in termen van participatie e.d. - heeft de positie van het
opbouwwerk versterkt. De idee van samenwerking en van directe betrokkenheid van
de bevolking bij de voorbereiding van welzijnsvoorzieningen, kreeg ideologisch een
kans op het moment dat de ontzuiling zich begon door te zetten. Het opbouwwerk
bood (biedt) een functioneel alternatief waar de bindingskracht van de
levensbeschouwelijke organisaties begint af te nemen. Het opbouwwerk pretendeert
immers het kader te geven waarbinnen de bevolking, nu niet slechts op
levensbeschouwelijke gronden, weer van haar daadwerkelijke belangstelling blijk
kan geven. We zien een interessant ‘toeschrijvingsmechanisme’ in werking treden,
waarbij aan het opbouwwerk juist die kwaliteiten worden toegeschreven die bij het
bestaande particulier initiatief werden gemist, zoals: samenwerking, participatie van
de bevolking e.d. Door die positie van functioneel alternatief heeft het opbouwwerk
zich de laatste jaren, mede door de structurele onzekerheid van het particulier initiatief,
enige populariteit kunnen verwerven. Zo in de trant van: zijn er problemen in de
relatie tussen overheid en bevolking, dan wordt het tijd aan opbouwwerk te doen.
De marktpositie van het opbouwwerk is naar de kant van het particulier initiatief,
dat overigens zelf ook het opbouwwerk in zijn aanbod heeft opgenomen, versterkt.
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We hebben eerder proberen aan te tonen, dat het opbouwwerk geen bijdrage van
betekenis, soms vaak het tegendeel, zal kunnen leveren aan de oplossing van
problemen waarvoor het in het leven is geroepen268. De relatie opbouwwerk-bevolking
is niet minder problematisch dan de relatie particulier initiatief-bevolking. Het
opbouwwerk moet eerder gezien worden als uitdrukking van bepaalde problemen in
de welzijnszorg, in de verhouding tussen overheid en bevolking én in de
organisatiestructuur van het welzijnsaanbod, dan als een voertuig voor de oplossing
daarvan.

268

Zie ook de twijfels bij de ‘veldwerkers’ en studenten van de sociale academies. Daarvoor
b.v. de discussies tijdens de zgn. NIMO-studiedagen (1969), in: NIMO-stencil no. 8;
gerefereerd kan ook worden aan de discussies die de laatste jaren plaatsvinden over de relatie
tussen opbouwwerk en sociale actie; zie verder H. van Dijk, landelijk adviseur opbouwwerk
van Humanitas, in zijn artikel Opbouwwerk: inkapseling of democratisering, in: Civis Mundi,
10de jrg., april 1971, blz. 192-196. Van Dijk schrijft als conclusie: ‘kortom, de mogelijkheden
van het opbouwwerk om belangrijke terreinen in de samenleving te democratiseren zijn zeer
beperkt en als de burger zich dat realiseert, zal hij ook bedenken dat hij zijn vrije tijd nuttiger
besteed, als hij de sanitaire voorzieningen in zijn woning verbetert en uitbreidt dan aan het
omturnen van bestuurders d.m.v. het opbouwwerk’ (blz. 196).
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5 Slotopmerkingen
In dit deel (III) hebben we nagegaan in hoeverre het beleid zijn doelstellingen heeft
kunnen realiseren en welke factoren daarbij een rol hebben gespeeld. Uit deze
evaluatie moge duidelijk zijn geworden dat het beleid - gemeten aan de doelstellingen
- weinig succesvol is geweest. Niettemin hebben we kunnen constateren - ook al in
deel II - dat het beleidsterrein opbouwwerk sterk is geexpandeerd.
Zonder de rol van andere partijen in het beleidssysteem te bagatelliseren - zeker
niet die van het particulier initiatief - is toch het meest opvallend de rol die de centrale
overheid heeft gespeeld. In de expansie van het beleid is zij - en dan m.n. de
ambtelijke top - voorop gegaan. Met het belangrijke beleidsmiddel van de subsidiëring
in de hand, is van die kant het initiatief tot uitbreiding van activiteiten genomen. Dit
heeft ertoe geleid dat:
a - het veld van organisaties en instellingen op directe wijze is gestructureerd en
beheerst vanuit het ministerie, wel zoveel mogelijk met inachtneming van het
gegroeide organisatiepatroon (particulier initiatief) dat het beleid al aantrof; er
lopen rechtstreekse lijnen tussen de organisaties en het ministerie, al is de laatste
jaren de betekenis van het intermediair: gemeente, iets toegenomen; het initiatief
ligt echter nog steeds op het centrale overheidsniveau;
b - in overeenstemming met de behoefte van een bureaucratie aan zekerheid, aan
beheersing, het zwaartepunt is komen te liggen op de bevordering van het
ontstaan van organisaties (stichtingen) en minder op activiteiten; activiteiten
zijn, in die opvatting, afgeleid van organisaties, en niet andersom. De aard van
de activiteiten
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wordt in hoge mate bepaald door wat het ministerie de organisaties op dit punt
voorschrijft.
Deze politiek heeft ertoe geleid dat op het welzijnsterrein het aantal organisaties en
de beschikbare mankracht zeer sterk zijn toegenomen. Dit potentieel is in principe
beschikbaar voor welzijnsactiviteiten. Eén van de meest actuele problemen is op dit
moment echter dat door de verschuiving in doelstelling van een meer utilitaire naar
een meer normatieve oriëntatie het initiatief verschuift naar groeperingen uit de
bevolking. Om die reden neemt de druk om tot een herallocatie en herdefiniëring
van de middelen te komen toe. Het aanbod in termen van organisaties komt op
gespannen voet te staan met de ‘in het vrije veld’ geformuleerde welzijnsbeleving,
die zich niet op voorhand laat inpassen in het bestaande aanbod. Het zwaartepunt
verplaatst zich naar de activiteiten die in dít veld tot ontwikkeling komen. Deze
kunnen, omdat het opbouwwerk het produkt is van een centraal overheidsbeleid, dan
heel gemakkelijk overkomen als tegen de overheid gerichte activiteiten. Soms is dat
ook zo, in andere gevallen is het enige verschil met het bestaande opbouwwerkaanbod
dat bepaalde groeperingen van andere wegen gebruik maken.
Op het opbouwwerkbeleid is voor een belangrijk deel van toepassing wat John
Friedmann, in een ander verband269, over innoverende planning heeft opgemerkt.
Kenmerkend daarvoor is:
a - De innoverende planning probeert nieuwe sociale doelstellingen te introduceren
en te legitimeren. ‘Its central attention is, therefore, on the main points of
leverage that will accomplish this task’270. In het geval van het opbouwwerk
waren de belangrijkste machtscentra via welke het penetreerde: het
regionaal-economische beleid, het maatschappelijk werk en het particulier
initiatief. De beleidvoerders werken, volgens Friedmann, slechts met enkele
variabelen, zij verwaarlozen daardoor noodzakelijk ‘large parts of the total value
spectrum of the society into which the innovation is to

269
270

John Friedmann, A conceptual model for the analysis of planning behavior, in: Administrative
Science Quarterly, vol. 12, number 2, september 1967, blz. 225-252.
Friedmann, o.c., blz. 244.
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be introduced’271. In dit verband heb ik al gewezen op de verwaarlozing van de
consequenties die bijv. de bevordering van de participatie voor andere sectoren
dan de sociaal-culturele sector heeft. De nadruk ligt op het sturen van de
verandering ‘through a selective repatterning of the influences on social action
rather than on the multiple consequences of alternative allocations’272. De
voorkeur voor bepaalde kanalen en de afkeer van een andere middelentoewijzing
is ons bekend.
b - De behoefte aan verzelfstandiging, met referentie aan algemeen
maatschappelijke waarden, hebben wij ook bij het opbouwwerk kunnen
constateren. Het is ‘concerned with translating general value propositions into
new institutional arrangements and concrete action program’273. Het beleid heeft
een ‘institutionalized capacity to build other institutions’, die meestal in handen
is van een ‘creative minority’ (in ons geval m.n. de ambtelijke top).
c - Deze planners ‘are public entrepreneurs who are likely to have more interests
in mobilizing resources than in their optimal allocation among competing uses’274.
Zij zijn erop uit ‘to obtain the largest amount of resources for their projects,
even if this should mean weakening the purposes of competing organizations’275.
Dit laatste hebben we bijv. duidelijk kunnen constateren bij de relatie tussen
opbouwwerk en locaal overheidsbestuur.

271
272
273
274
275

Idem, o.c., blz. 245.
Idem, o.c., blz. 245.
Idem, o.c., blz. 245.
Idem, o.c., blz. 245, 246.
Idem, o.c., blz. 246.
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IV Beleidsperspectieven
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1 Inleiding
Aan het eind gekomen van de beleidsanalyse en -evaluatie, dringt zich de vraag op
welke de te verwachten en te wensen ontwikkelingen zijn. Een beleidsanalyse is niet
‘af’ wanneer hierover ter afsluiting niet een, zij het beperkt, aantal opmerkingen
wordt gemaakt. Dat gebeurt hier overigens niet voor het eerst in deze studie. T.a.v.
de te verwachten ontwikkelingen moge immers vooral uit deel II duidelijk geworden
zijn dat de mate waarin het opbouwwerk is geïnstitutionaliseerd op zichzelf al een
stevige basis verschaft aan de verwachting dat het opbouwwerk in de eerstkomende
jaren op dezelfde wijze zal worden voortgezet. Het feit alleen al dat zoveel middelen
- waarvan sommige al gedurende een langere periode - zijn vastgelegd, maakt het
weinig waarschijnlijk dat op korte termijn belangrijke wijzigingen in de aanwending
daarvan verwacht mogen worden. Temeer niet waar deze middelen - op basis van
vrij vaste subsidieregelingen - door de overheid ter beschikking worden gesteld.
Deze omstandigheid geeft aan het werk een grote stabiliteit. Er bestaat bij
overheidsfinanciering - om allerlei redenen - slechts een zwakke relatie tussen de
hoeveelheid aangewende middelen en de verkregen resultaten. En dat is zeker het
geval bij een activiteit als het opbouwwerk, dat zich inzet voor betrekkelijk
onmeetbare en ‘rekbare’ doelstettingen, die een resultatenbeoordeling niet gemakkelijk
maken.
Aan de te verwachten ontwikkelingen wil ik verder weinig aandacht besteden.
Wel meen ik dat - gegeven mijn analyse en ondanks de geringe flexibiliteit van
eenmaal bestaande instellingen - het opbouwwerk niet die ‘grote toekomst’ tegemoet
gaat die b.v.
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auteurs als Van Tienen en Zwanikken voorspellen1. De geringe aantrekkingskracht
die het opbouwwerk op de bevolking uitoefent en de geringe resultaten waarnaar het
kan verwijzen, maken zelfs een zo zwaar op de overheid leunende activiteit kwetsbaar.
Aan de expansie van het opbouwwerk lijkt in de komende jaren een einde te komen,
zeker in de vorm waarin het nu gegoten is.
In welke richting zou het opbouwwerk zich dan wel moeten bewegen? Ook op
deze vraag is, nl. in deel III, al geanticipeerd. Daar is gebleken dat ik - met de nodige
differentiaties naar de verschillende territoriale niveau's - geen zinvolle functie zie
weggelegd voor het huidige opbouwwerk. En zeker niet wanneer we de term
opbouwwerk reserveren voor de enige activiteiten, nl. die op territoriaal-bestuurlijk
niveau, die daarvoor in aanmerking komen. Mijn kritiek mondt uit - al is het dáár
niet met die woorden gezegd - in een pleidooi voor desinstitutionalisering. Men kan
ook zeggen dat gepleit wordt voor ontbureaucratisering en decentralisatie van de
functie opbouwwerk, die - voorzover zij slaat op democratisering van en participatie
in de besluitvorming - in andere sociale kaders gestalte moet krijgen. Men kan - zo
is mijn stelling - die functie niet zinvol verzelfstandigen in een apart kader.
Ik zou mijn suggesties voor verandering van het beleid willen ‘ophangen’ aan
twee elementen in het beleid, waarop mijn kritiek in de vorige delen zich in het
bijzonder heeft toegespitst. Elementen waaraan - zeker retrospectief - het (grotendeels)
falen van het beleid kan worden toegeschreven. Ik doel hier op:
a - het feit dat de stimulering van maatschappelijk initiatief (participatie) op
centraal niveau is geregeld en van daaruit - door het aanbieden van een
eenvormig patroon van voorzieningen (vooral organisaties) - is beheerst; mijn
stelling is dat deze wijze van organisatie van maatschappelijk initiatief dwars
staat op de essentie van het initiatief, nl. dat het zich op een eigen wijze
manifesteert en zich niet laat kanaliseren in voorgestructureerde organisationele
kaders; de vraag die dan overblijft is of, en zo ja op welke wijze, maatschappelijk
initiatief kan worden gestimuleerd (IV.2);
b - de omstandigheid dat de ruime doelstellingen van het opbouw-

1

Van Tienen/Zwanikken, o.c., blz. 142.
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werk het niet alleen naast (verzelfstandiging!) maar ook, in principe, in de
bestaande institutionele kaders brengen; op titel van het opbouwwerk - en ruimer:
het welzijnswerk - kan men zich met allerlei zaken ‘bemoeien’; dat gaat zelfs
op wanneer het zich beperkt tot de welzijnsactiviteiten in engere zin, nl. die in
de sociaalculturele sfeer; de centrale vraag is in dit verband: in welke mate kan
het welzijn een aparte beleidscategorie zijn?; wat is b.v. de relatie tussen welzijn
en politiek?; weer anders gesteld: waar liggen de grenzen van een zelfstandig
welzijnsbeleid? (IV.3).
De betogen die n.a.v. a en b worden opgezet, vinden tenslotte hun afronding in een
aantal suggesties, die relevant willen zijn voor het gehele welzijnsbeleid. Zij hebben
betrekking op problemen die de laatste jaren sterk in de belangstelling staan en
waarvan de oplossing van grote betekenis is voor de toekomstige structuur van de
welzijnszorg. Ik noem b.v. de verhouding tussen de verantwoordelijkheid van de
overheid en die van het particulier initiatief, een verhouding die naar mijn mening
nodig aan een herijking toe is; de noodzakelijke verbetering van de
organisatiestructuur, waardoor welzijnsvoorzieningen voor het publiek doorzichtiger
en beter toegankelijk worden; het vraagstuk van de professionalisering en de positie
van de vrijwilligers etc. (IV.4).
Veel van bovengenoemde vragen en vraagstukken - die de grenzen van een studie
over het opbouwwerk ver overschrijden - verdienen uiteraard uitvoeriger behandeling
dan hier kan worden gegeven. Door ze hier te stellen wordt naar mijn opvatting
aandacht gevraagd voor problemen die de komende jaren een grote inzet en creativiteit
vragen van hen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij of verantwoordelijkheid
dragen voor de welzijnszorg. Het zijn problemen die alleen maar in gewicht toenemen
en die men - of men wil of niet - zal moeten aanvatten. Zij zijn belangrijker dan
preoccupaties met (nieuwe) subsidieregelingen die nu - vaak gedwongen - nog zoveel
energie opeisen. Suggesties mijnerzijds moeten vooral gezien worden als een bijdrage
tot de (reeds in gang gezette) noodzakelijke discussie over een zo democratisch en
doelmatig mogelijk functioneren van de welzijnszorg. In die zin opgevat nodigen zij
hopelijk uit tot een creatieve reactie in de vorm van kritiek, aanvulling en verdere
instrumentalisering.
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2 Honorering en organisatie van maatschappelijk initiatief
In zijn analyse van het na-oorlogse sociaal-politieke klimaat in Nederland wijst
Lijphart op het feit dat op bijna alle terreinen van maatschappelijke activiteit het
initiatief tot actie aan de top van verschillende organisaties (groeperingen) werd
genomen2. De opdeling van de bevolking in levensbeschouwelijke zuilen had
betrekking op bijna alle aspecten van het sociale leven. Organisatorische vastlegging
van contacten over-de-zuilen-heen werd met kracht tegengewerkt. Alleen tussen de
toppen van de verschillende verzuilde organisaties bestond regelmatig contact over
vraagstukken van gemeenschappelijk belang. De achterban mocht zich slechts binnen
de eigen kaders (zuilen) organiseren. Deze beperking van de mogelijkheid tot het
zelfstandig aangaan van vaste sociale verbanden en het feit dat de koers werd uitgezet
door elites, waren er oorzaak van dat de betreffende achterban een grote volgzaamheid
toonde en zich passief opstelde t.a.v. het maatschappelijke gebeuren.
In dit klimaat van bevoogdende democratie is de vormgeving van het opbouwwerk
tot stand gekomen. Het initiatief tot regeling van de bevordering van de participatie
werd ook hier aan de top genomen; de instrumentalisatie van het beleid kreeg een
centralistisch karakter mee. Dit werd nog bevorderd door de volgende
omstandigheden.
a - De opkomst van de verzorgingsstaat met zijn nadruk op de centrale regeling
van b.v. sociale voorzieningen e.d. De verzorgingsstaat vertegenwoordigt een
fase in de maatschappelijke ordening, waarin - niet ten onrechte - prioriteit
wordt gegeven aan de verschaffing van een minimale zekerheid in de materiële
levensomstandigheden. Hiermee wordt een materiële voorwaarde vervuld, die
tot dan toe had ontbroken aan de democratie en op basis waarvan pas de
mogelijkheid ontstaat zelfstandige aandacht te besteden aan de structuur en het
democratische gehalte van de samenleving. Er komt als het ware energie vrij vroeger bijna exclusief besteed om in leven te blijven -, die in principe ook
beschikbaar komt voor een actieve betrokkenheid op het sociaal-politieke proces.

2

Lijphart (1968), o.c., blz. 100-177.
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b - Het opbouwwerk is van de grond gekomen als onderdeel van het
maatschappelijk werk, dat - in overeenstemming met de aard en plaats daarvan
- sterk ‘van boven naar naar beneden’ denkt. De hulpverleningsrelatie is - hoe
men het ook wendt of keert - een afhankelijkheidsrelatie, die de hulpgevende
instantie machtiger maakt dan de hulpontvanger.
c - Het al eerder geconstateerde feit dat het nieuwe terrein opbouwwerk de centrale
overheid de ruimte geeft het beleid te vormen. Daardoor wordt het in zijn
vormgeving, bijna per definitie, toegesneden op een grote beheersbaarheid van
het te ontwikkelen beleidsterrein.
Het is dus zeer begrijpelijk dat ook participatiebevordering als beleidsdoelstelling
werd gegoten in een vorm waarvan de grenzen op centraal niveau werden getrokken.
Dit paste geheel in het dominante patroon van activiteitenbeheersing door de top.
De onzekerheden moesten zoveel mogelijk beperkt worden, de activiteiten van de
bevolking dienden plaats te vinden in de daarvoor speciaal aangeboden kaders. Het
maatschappelijk initiatief wordt georganiseerd.
Het interessante is nu dat in (het midden van) de jaren zestig - vooral, maar niet
uitsluitend, bij de jongeren, voor wie materiële zekerheid tot een normaal verschijnsel
is geworden - zich een andere democratiebeleving doorzet, waarin de nadruk ligt op
het naar eigen inzicht ontwikkelen van maatschappelijk initiatief. Men kiest zelf de
doelen voor maatschappelijke actie, evenals de wijze waarop men daar vorm aan wil
geven. Teach-in's, protestmeetings, actiecomité's en -groepen - in een veelheid van
organisatievormen gegoten - worden tot normale verschijnselen in onze samenleving.
De meeste van deze groeperingen hebben democratisering van allerlei
maatschappelijke instituten in nun vaandel geschreven. Men gaat zich daadwerkelijk
bemoeien met het besluitvormingsproces in de samenleving; niet zelden ook hebben
die groepen daarop een aanwijsbare invloed uitgeoefend.
Ik zou deze verbreding van het maatschappelijk initiatief willen interpreteren meer naar haar functies dan intenties - als een groei naar een democratievorm, die
nog het dichtst ligt bij het model dat de liberaal-pluralistische theoretici voor ogen
staat. Daarbij wil ik
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- om misverstanden te vermijden - wel de volgende kanttekeningen plaatsen. In de
visie van de pluralisten wordt het democratische spel gekenmerkt en het democratische
karakter van een samenleving gehandhaafd door concurrentie tussen groeperingen
om de prioriteiten in de ordening van een samenleving. Politieke partijen,
pressiegroepen, sociale bewegingen e.d. proberen in onderlinge strijd zoveel mogelijk
loyaliteiten te binden aan hun doelstellingen. Het strijdtoneel heeft het karakter van
een markt, waar om de gunsten van consumenten (burgers, kiezers) wordt gevochten.
Uitgangspunt - en tegelijkertijd hét zwakke punt - van veel pluralisten is de
veronderstelling van een situatie van evenwicht in de samenleving, die - soms
impliciet - wordt gevoed door de opvatting dat de mogelijkheid om toegang te krijgen
tot de politieke markt voor iedere burger gelijk is. Iedere burger heeft - zeker in de
politieke markt in engere zin - een even zware stem.
Met verwerping van dát uitgangspunt, meen ik wel dat het pluralistische model
in veel opzichten bruikbaar is bij de beschrijving van de veranderingen die zich het
laatste decennium hebben voltrokken. Onmiskenbaar lijkt mij het feit dat door het
ontstaan van een paar duizend actiegroepen e.d. het concurrentie-element in onze
democratie is versterkt. Allerlei groepingen die vroeger geen of weinig invloed
hadden op de besluitvorming proberen nu toegang te krijgen tot de (politieke) markt.
Men kan ook zeggen dat zij de toegangsvoorwaarden trachten te wijzigen: van
openbaarheid van vergaderingen tot verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd. Er is
- op een aantal terremen - een begin van doorbreking van de (verzuilde) elitestructuur.
Meer en meer komen er initiatieven ‘van onderop’ tot stand3. Gezien de variaties die
ook in het liberaalpluralistische model zijn te onderkennen, kan men de toegenomen
activiteiten van de burgers interpreteren als een radicale variant van het model. Dat
wil zeggen dat in die opvatting van de democratie de burgers zo veel mogelijk en op
actieve wijze gebruik ma-

3

Ter Hoeven noemt de pluralistische democratie een onderhandelingsdemocratie. Interessante
beschouwingen hierover in zijn Arbeiders tussen welvaart en onvrede, 1969, blz. 297-308;
zie ook zijn opvattingen, als neergelegd in een interview in de Groene Amsterdammer van
27 december 1969.
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ken van formele democratische rechten. Zij proberen die rechten op hun werkelijke
inhoud te toetsen, mede om bij gebleken gebreken correcties aan te brengen die de
mogelijkheden van democratische beïnvloeding verruimen. In deze variant erkennen
de participanten - in tegenstelling tot extreem-linkse en extreem-rechtse groeperingen
- de noodzaak zich aan democratische spelregels te houden.
Het komt mij voor dat we hier niet te maken hebben met een tijdelijk verschijnsel.
In de eerste plaats niet omdat door de toegenomen welvaart en maatschappelijke
zekerheid de meeste burgers over nogal wat vrije tijd beschikken, die in principe ook
beschikbaar is voor maatschappelijke actie. In de tweede plaats hebben verschillende
instellingen - b.v. de politiek-bestuurlijke systemen - voorzieningen getroffen, die
de mogelijkheid tot beïnvloeding hebben vergroot. In de derde plaats is de scala van
actievormen zo verruimd - en zo gekend - dat zij een definitieve uitbreiding betekenen
van de politieke instrumenten.
Het is om die redenen dat ik spreek van de groei naar een democratievorm die
trekken heeft van het liberaal-pluralistische model. Ik meen zelfs dat nooit eerder al is ons politieke systeem al enkele decennia zo aangeduid - de maatschappelijke
werkelijkheid zóveel trekken van dit model heeft vertoond. Niet eens zo zeer door
te verwijzen naar het grote aantal activiteiten - die zijn in vroegere periodes ook
aanwijsbaar -, als wel door de toegenomen feitelijke en formele mogelijkheden tot
deelneming aan het sociaal-politieke proces. Het is verre van mij de huidige situatie
op dit punt als ideaal af te schilderen, het gaat er mij slechts om te wijzen op het feit
dat de mogelijkheden zijn vergroot, het initiatief is verbreed en de concurrentie tussen
maatschappelijke waarden gestalte begint te krijgen. Dit alles neemt niet weg dat,
naast concurrentie, ook een proces van ‘ingroeien’, van het dragen van
medeverantwoordelijkheid optreedt.
Het kenmerkende van alle activiteiten die - in de zin van opbouwwerk - getuigen
van een betrokkenheid bij datgene wat zich in het (directe) woon- en leefmilieu
afspeelt, is dat zij:
1 zich afspelen in de sfeer van de normatieve oriëntaties,
2 zich bundelen in vrijwillig aangegane sociale verbanden,
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3 in de regel spontaan ontstaan, b.v. óf als reactie op maatregelen van, vaak
bestuurlijke, instellingen óf uitdrukking zijn van een (betrekkelijk) zelfstandige
formulering van doelstellingen,
4 vaak van tijdelijke aard zijn. en
5 zich hoofdzakelijk in de vrije tijd afspelen.
Interessant is nu, te zien dat in de tijd dat het maatschappelijk initiatief zich op deze
wijze begint te manifesteren - in overeenstemming met de doelstellingen van het
opbouwwerk - het beleidsaanbod opbouwwerk het aan de top geformuleerde initiatief
vertegenwoordigt. Het meest pregnant komt dat weer naar voren, wanneer het
opbouwwerk zich - rond 1965 - institutioneel doorzer naar het gemeentelijke niveau.
Daar, in de grotere steden, valt een grote mate van
maatschappelijk-initiatief-nieuwe-stijl te constateren. Daar ook zijn de meeste acties
van de ‘grass roots’ gericht op, veelal concrete, problemen in het woon- en leefmilieu.
In die zin kon er vóór die tijd, toen het opbouwwerk voornamelijk op regionaal en
provinciaal niveau aanwezig was, nauwelijks van opbouwwerk gesproken worden,
zoals we eerder hebben geconstateerd.
Het opbouwwerk als beleidsaanbod en het ‘opbouwwerk’ uit de bevolking volgen
twee verschillende lijnen, die elkaar nog steeds niet hebben ontmoet. En ik meen,
nooit duurzaam zullen kúnnen ontmoeten. De fricties en moeilijkheden die ik heb
geregistreerd, zijn structureel van aard, want terug te voeren op het fundamentele
verschil in karakter van het georganiseerde initiatief van het beleid - met de daarbij
behorende instellingen - en het vrijwillige initiatief uit de bevolking.
Daarmee wil ik niet beweren dat initiatief niet kan worden gestimuleerd door
beleid, dus dat initiatief geen beleidscategorie zou kunnen zijn. Ik meen alleen dat
daar op een andere wijze vorm aan moet worden gegeven. Daarbij ga ik ervan uit
dat - in het algemeen gesproken - het stimuleren en honoreren van maatschappelijk
initiatief een positieve bijdrage is aan de verbreding en verdieping van het
democratische gehalte van de samenleving. In die zin bestaat er tussen de (formele)
beleidsopvatting en mijn opvatting geen verschil. Het kardinale verschil betreft de
instrumentering.
Naar mijn mening dient er een verschuiving plaats te vinden van een subsidiëring
van organisaties naar één van activiteiten. Voor-
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zover opbouwwerk-achtige activiteiten uit de bevolking voortkomen - activiteiten
die meestal betrokken zijn op plaatselijke problemen -, kan de gemeentelijke overheid
deze steunen door ad hoc subsidies toe te kennen. Aangenomen uiteraard - en dat
zal in veel gevallen niet het geval zijn - dat actieve groeperingen in aanmerking
kunnen of willen komen voor subsidie door de overheid. Wanneer de overheid - d.i.:
politieke partijen en bestuur - zoveel waarde zegt te hechten aan
participatiebevordering, kan zij daarvoor gelden ter beschikking stellen. Het feit dat
het grootste deel van de activiteiten een tijdelijk karakter heeft, pleit tegen een te
stringente vastlegging. Het is eerder zo, dat een politiek systeem dat bij voortduring
wordt geconfronteerd met verzoeken om honorering van maatschappelijk initiatief
uitdrukkelijk uitgenodigd wordt van geval tot geval partij te kiezen, m.a.w. prioriteiten
aan te brengen in de waardering van dat initiatief. Daarmee wordt de levendigheid
in en aandacht voor het politieke systeem vergroot. Het is voor de politieke
duidelijkheid bijzonder nuttig om te weten welke activiteiten een gemeentebestuur
wel of niet waardeert. Wanneer daardoor - zoals sommige vrezen - bepaalde
activiteiten moeilijk van de grond komen, dan moet gevreesd worden dat deze
activiteiten een zwakke maatschappelijke basis hebben. Als ze alleen tot leven kunnen
worden gebracht door subsidies, is het droevig gesteld. Maatschappelijk initiatief
dat werkelijk iets betekent, weet zich in de beginfase ook zonder subsidie door te
zetten en te manifesteren.
Deze vraagstukken komen, als gezegd, het duidelijkst naar voren op het
gemeentelijke vlak. Daar zou ik willen pleiten voor opheffing van de stedelijke
welzijnsraden; het vrijgemaakte geld zou men kunnen besteden aan de steun aan
suggesties en projecten die uit de bevolking naar voren worden gebracht. De
welzijnsraden vertegenwoordigen het georganiseerde initiatief en leveren geen
bijdrage van betekenis aan de stimulering van het vrije initiatief. Mijn eerder gehouden
pleidooi voor decentralisatie betekent uiteraard dat in de ene gemeente andere
initiatieven worden gesteund dan in de andere gemeente; dat soms zelfs in het geheel
niets wordt gesteund. Het zij zo. Problemen, activiteiten en het politieke klimaat
wisselen vaak van plaats tot plaats. Dit zal dan ook tot uitdrukking komen in
verschillen in aanpak, subsidiëring en beleid.
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Wanneer de gemeentelijke overheid - niet ten onrechte - meent dat verdieping en
verbreding van de democratische besluitvorming gewenst is, dan kan zij daarvoor
voorzieningen treffen en wellicht speciale functionarissen - opbouwwerkers? aanstellen. Wanneer zij in het ‘vrije veld’ maatschappelijk initiatief wil stimuleren,
dan kan zij daarvoor gelden beschikbaar stellen. Wat zij dan ook doet - wel of niet
honoreren van maatschappelijk initiatief -, in ieder geval kan zij door en in dialoog
met allerlei groeperingen politiek verantwoordelijk gesteld worden voor haar beleid.
Zo zou naar mijn mening op wijkniveau een belangrijke bijdrage geleverd kunnen
worden aan een verdere democratisering van de besluitvorming door de instelling
van politieke wijkraden, gekozen in directe en regelmatige verkiezingen en
beschikkend over een eigen budget. In ieder geval zou de participatiebevordering
geloofwaardiger zijn wanneer op dit niveau, dat nog het dichtst bij de ‘grass roots’
ligt, geprobeerd zou worden de politieke democratie in te voeren4. De huidige
wijkopbouworganen blijven ‘zwevende’ en meestal ver van de bevolking afstaande
organen, die in hun vrijblijvendheid nergens ter verantwoording geroepen kunnen
worden.
Men zou tegen dit pleidooi voor desinstitutionalisering kunnen inbrengen, dat het
bestaan van stedelijke welzijnsraden - met hun bureaus - een garantie vormt voor
continuïteit in de aandacht voor vraagstukken van democratisering van de
besluitvorming. Afgezien nog van eerder geformuleerde bezwaren, is dat tot op dit
moment niet gebleken. Voorzover er werkelijke invloed op de besluitvorming heeft
plaatsgevonden, is dat gebeurd door acties van burgers die zich buiten de raden om
hebben voltrokken. En voorzover er garanties zijn, zijn deze in een directe dialoog
tussen overheid en burgers - met als belangrijke intermediair en zelfstandige kracht:
de pers - afgedwongen, en hebben deze hun neerslag gevonden in regelingen,
procedures en rechten.
Ons betoog moet niet begrepen worden als een voorstel tot het afbreken van allerlei
voorzieningen die - al of niet op titel van het

4

Een zinnig pleidooi in die richting in de publicatie van de Wiardi Beckmanstichting, getiteld
Wijkraden, 1971.
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opbouwwerk - tot stand zijn gebracht. In veel gevallen is het opbouwwerk een
subsidiecategorie, op grond waarvan allerlei hoogstnoodzakelijke voorzieningen,
m.n. op wijkniveau, tot stand kunnen komen. In de ene plaats zijn het
groenvoorzieningen, in een andere plaats weer dorpshuizen en wijkcentra. Het is
eigenlijk een hoogst vreemde situatie dat dit soort voorzieningen, die tot de normale
uitrusting van een samenleving behoren, worden ‘verkocht’ als bijdragen tot de
participatiebevordering.
Is het niet eerder zo dat het opbouwwerk in overwegende mate bestaat bij de gratie
van een slechte planning (nieuwe wijken) en een gebrek aan voorzieningen (oude
wijken)? Een correctie-instituut voor beleid - volkshuisvesting, economische
ontwikkeling, sociale politiek - dat elders wordt geformuleerd. Met democratisering
heeft dat niets te maken. Zo ontbreken in de meeste nieuwe wijken - zeker in de lange
aanloopperiode - de meest elementaire voorzieningen, zoals goede verbindingen,
groenvoorzieningen, speelplaatsen, onderwijs, winkelcentra, sociaal-medische
voorzieningen, een ontmoetingsplaats (een gebouw) voor verenigingen en
gemeenschappelijke activiteiten, e.d. Op de noemer van democratisering en inspraak
- opbouwwerk - wordt de bevolking dan gestimuleerd aandacht te krijgen voor wat
er in de wijk omgaat, een aandacht die in 9 van de 10 gevallen belandt bij de
voorzieningen hierboven opgesomd. Voorzieningen (een wijkgebouw, een school,
een sportveld), die overigens het aanknopen van contacten kunnen bevorderen. Op
die plaatsen kunnen mensen elkaar op natuurlijke en legitieme wijze ontmoeten. Tot
die voorzieningen behoren uiteraard ook professionals van allerlei slag, van arisen
tot sociaal-culturele werkers, afhankelijk van omvang, aard en behoefte van de wijk.
Dit soortwerk datvan overheidsfinanciering-in casu subsidiëringafhankelijk is,
zou men juister kunnen omschrijven als sociale dienstverlening. In feite is een fors
deel van het werk van opbouwwerkfunctionarissen sociale dienstverlening. In een
wettelijke raamregeling sociale dienstverlening zou men een conglomeraat van
diensten en voorzieningen kunnen opnemen, die in elke stad/wijk/ buurt aanwezig
zouden moeten, deels kunnen, zijn. Dat laatste om een niet al te stringente vastlegglng
van heel specifieke vormen van
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dienstverlening aan de plaatselijke overheden op te dringen. Behoeften en wensen
kunnen van plaats tot plaats wisselen, ook in tijdsperspectief gezien. De gemeentelijke
overheid dient voldoende speelruimte te hebben om - uiteraard in wisselwerking met
wat er in dit opzicht door groeperingen en organisaties uit de bevolking naar voren
wordt gebracht - naar eigen inzicht een deel van het pakket sociale dienstverlening
zelf samen te stellen. De veranderingen in de welzijnsbeleving, en daarmee in de
prioriteiten, krijgen op die manier een kans door te werken in het gemeentelijke
beleid.
Alles wat daar nog ‘bovenop’ komt aan welzijnsactiviteiten - het ‘eigenlijke’
opbouwwerk vanuit de bevolking - zou, als gezegd, door middel van ad hoc
subsidiëring kunnen worden gehonoreerd. Die subsidiëring heeft uitdrukkelijk een
tijdelijk karakter. Als dankzij deze activiteiten - die een signaleringsfunctie hebben
m.b.t. nieuwe wensen/behoeften - gebleken is dat bepaalde voorzieningen aansluiten
op esn duidelijk, en naar het zich laat aanzien, permanente behoefte - b.v. peuter- en
kleuterspeelplaatsen, een clubhuis e.d. - dan kan de (gemeentelijke) overheid de
financiering gelieel op zich nemen. Met bovenstaande voorstellen wordt, naar mijn
opvatting, verstarring zoveel mogelijk vermeden en alle ruimte gegeven aan de steeds
wisselende interpretatie van de welzijnsbeleving.

3 Welzijn als beleidsobject
Welzijn: van centrum naar periferie.
Gezien in historisch perspectief moeten we vaststellen dat de welzijnszorg - bedeling,
armenzorg, maatschappelijk werk - steeds meer in een maatschappelijk perifere,
geïsoleerde positie is beland. In de 19de eeuw - men leze er b.v. Brugmans op na5 viel een belangrijk deel van de bevolking onder de armenzorg; in die zin was de
armenzorg een ‘volkszaak’. De organisatie van de armenzorg was in handen van de
elite: de gegoede burgerij en/of de kerken.
Een begin van een structurele oplossing van de armoede werd pas zichtbaar op
het moment dat m.n. de arbeiders zich gingen organi-

5

I.J. Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 19de eeuw (1813-1870), 1958.
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seren, eerst in vakverenigingen, later ook in politieke partijen. Op dat moment ontstaat
een ‘sociale quaestie’, waarop uiteindelijk slechts met sociaal-politieke maatregelen
gereageerd kan worden. Er komen wetten - armenwet, kinderwet, e.d. -, die een eerste
bescherming bieden tegen de wisselvalligheden van het opkomende industriële en
handelskapitalisme. Dit proces heeft zich in deze eeuw voortgezet, en zijn (voorlopig?)
eindpunt gevonden in het uitgebreide stelsel van sociale voorzieningen dat wij nu
kennen.
Deze zaken zijn genoegzaam bekend. Zij worden hier slechts kort in herinnering
geroepen om te laten zien dat door sociaal-politieke maatregelen en voorzieningen
de welzijnszorg steeds verder naar de periferie van de samenleving is geschoven.
Vooral na de laatste oorlog is dit proces verder voortgezet. Het maatschappelijk
isolement - en derhalve de zwakke machtspositie van de welzijnszorg - is veroorzaakt
door de volgende, deels samenhangende, omstandigheden.
a - Op het moment dat een aanzienlijk deel van de bevolking - door
sociaal-politieke maatregelen - geen object meer is van welzijnszorg, wordt
welzijnszorg een activiteit gericht op minderheden. Bestemd voor personen en
groeperingen (soms geconcentreerd in bepaalde gebieden) die - om welke
redenen dan ook - onvoldoende delen in de materiële en immateriële uitrusting
van de ‘normale’ samenleving (d.w.z. die van de meerderheid).
b - De problemen waarmee de welzijnszorg zich bezighoudt, zijn problemen die
kennelijk geen oplossing hebben kunnen vinden in de ‘normale’ samenleving
en die derhalve speciale voorzieningen vereisen. Voorzieningen die de bedoeling
hebben, de problemen alsnog op te lossen of deze tot aanvaardbare proporties
terug te brengen, opdat een minimum aan maatschappelijke integratie van
betreffende personen/groeperingen wordt gewaarborgd. Het bestaan van
voorzieningen onderstreept de afhankelijke positie van de groeperingen die
object van hulpverlening zijn. Hun minderheidspositie leidt er - ondanks de
voorzieningen - eerder toe de problemen bijna geheel toe te schrijven aan hún
falen dan aan gebreken in de ‘normale’ samenleving. Het gevolg is dat de
geregistreerde problemen nauwelijks systematisch worden ‘teruggespeeld’ naar
de totale samenleving om b.v. materiaal te leveren op basis waarvan
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- in preventieve zin - sociaal-politieke maatregelen genomen kunnen worden6.
Er is meer sprake van een afstotingsproces, waarbij dit soort problemen vrijwel
exclusief wordt toevertrouwd aan dë instellingen, die zich liebben verzelfstandigd
in de welzijnszorg.
c - Dit proces van isolering is, vooral na de oorlog, nog in de hand gewerkt door
de - overigens wel noodzakelijke - professionalisering van de welzijnszorg. De
algemene tendens tot differentiatie en specialisatie heeft zich, zij het later dan
in vele andere sectoren, ook op dit terrein gemanifesteerd. Daarbij heeft, naar
mijn opvatting, het gerechtvaardigde streven naar maatschappelijke erkenning,
tot een nogal overtrokken specialisering en professionalisering geleid, gezien
de bagage aan kennis en de aard van de problemen. Vooral ook t.a.v. de aard
van de problemen heeft zich o.i.v. het maatschappelijk werk een te ver gaande
individualisering van de problematiek voorgedaan, die de toch al aanwezige
tendens tot vergruizing van de collectieve maatschappelijke verantwoordelijkheid
nog verder heeft versterkt. Men hoorde weinig van de sector welzijnswerk, men
werkte in stilte voor het goede doel; de organisaties werkten - ook binnen de
welzijnszorg - geïsoleerd en onafhankelijk van elkaar, evenals de rond
verschillende velden en taken opgetrokken specialisaties van de professionals.
Het maatschappelijk isolement resulteerde daarom tevens in een organisationeel
en professioneel isolement van de verschillende vormen van welzijnswerk. Het
aandragen, rubriceren en aggregeren van ervaringsmateriaal, op basis waarvan
de ‘normale’ samenleving uitgenodigd (gedwongen) zou worden preventieve
sociaal-politieke maatregelen te nemen blijft daardoor (grotendeels) achterwege7.
De politiek (ruimer: de maatschappij) werd, tot voor kort, niet of

6
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Zie over de relatie tussen maatschappelijk werk en sociale politiek het lucide opstel van
Helge Peters, Die misslungene Professionalisierung der Sozialarbeit, in: Kölner Zeitschrift
für Soziologie und Sozialpsychologie, jrg. 22, nr. 2, juni 1970, blz. 335-355.
De sociaal-culturele statistiek staat nog in de kinderschoenen. Het CBS heeft pas sinds een
paar jaar een aparte afdeling hiervoor, terwijl CRM slechts een bescheiden stafbureau statistiek
heeft, dat overigens door zijn publicaties (statistische cahiers) al duidelijk laat zien, hoe
belangrijk statistisch materiaal voor de beleidsvoering zou kunnen zijn.
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onvoldoende gevoed met ervaringsgegevens uit de welzijnssector. In die zin
was het welzijnswerk ontpolitiseerd en maatschappelijk een ‘restcategorie’.

Welzijn: van periferie naar centrum?
De laatste jaren is het woord welzijn onmiskenbaar in opmars. Het heeft dat andere
bekende woord - welvaart -, dat in het na-oorlogse sociaal-economische jargon zo'n
belangrijke plaats innam, van zijn voetstuk gehaald. Het beleid is b.v. niet meer in
de eerste plaats gericht op welvaartsbevordering, maar op welzijnsbevordering.
Mensen willen - zo wordt gezegd - niet meer welvaart, wel meer welzijn. Verbetering
van de materiële omstandigheden (welvaart) is alleen nastrevenswaard, wanneer zij
een bijdrage levert aan de vergroting van het welzijn. Welzijn lijkt een ‘volkszaak’
te worden.
Welzijn is het moderne slagwoord waarmee alle mogelijke
wensen/behoeften/onvrede tot uitdrukking wordt gebracht. Het gevolg is dat deze
aanduiding - omdat er alles onder verstaan kan worden - haar betekenis verliest.
Wanneer welzijnsbevordering een centrale plaats gaat innemen in de sociaal-politieke
strevingen, wordt zij - als beleidscategorie - object van een totaal beleid. Dit leerstuk
van - wat men zou kunnen noemen - het ongedeelde welzijn, leidt ertoe dat de
prestaties van de verschillende maatschappelijke sectoren - economie, wetgeving,
huisvesting, verkeer, gezondheidszorg e.d. - hun zin ontlenen aan hun bijdrage tot
het ongedeelde welzijn. Dit wil uiteraard niet zeggen dat deze sectoren - gezien de
maatschappelijke differentiatie en specialisatie - hierdoor hun, altijd betrekkelijke,
autonomie verliezen.
Maar daarmee wordt wel de vraag actueel naar de specificiteit van de bijdrage van
wat we nu de welzijnssector noemen. Want het is nl. onmogelijk de
welzijnsbevordering aan één maatschappelijke sector op te dragen. De onmogelijkheid
daarvan is - op kleine schaal en in alle betrekkelijkheid - wel gebleken bij het
opbouwwerk, dat als beleidscategorie wel het meest pregnant de bevordering van
het ongedeelde welzijn in zijn vaandel heeft geschreven. Als beleidscategorie is het
geschoven tussen bestaande sectoren, elk met hun eigen terrein en
verantwoordelijkheid. Deze hebben de penetratie van opbouwwerk niet werkelijk
serieus genomen, omdat
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ook zij - niet ten onrechte - kunnen verwijzen naar hún bijdrage tot de vage categorie
welzijn. Opbouwwerk is een vreemde beleidscategorie gebleven, omdat welzijnsen participatiebevordering toevalt aan het conglomeraat van maatschappelijke velden,
waaruit de samenleving is opgebouwd. Het duidelijkst is dat weer geworden op
gemeentelijk niveau, waar het opbouwwerk voor het eerst - en met een zekere
mankracht - heeft geprobeerd enig werk te maken van zijn opdracht en niet - zoals
bij de provincies - een nuttige aanvulling wilde zijn op het overheidsaanbod van
voorzieningen. Het is er dáár, zoals elders al is aangetoond, niet in geslaagd, in de
zin van zijn opdracht, door de bestaande sociale kaders heen te breken. Feitelijk
bestaat het opbouwwerk - we spreken voor het jaar 19728 - voor bijna 58% uit
voorzieningen voor minderheidsgroeperingen en voor ongeveer 20% uit subsidies
voor de bouw van accomodaties.
De conclusie moet dan ook luiden dat het opbouwwerk - en ruimer: de welzijnssector
- aan de doelstellingen van democratisering en participatiebevordering geen eigen
identiteit kan ontlenen. Welzijn, in die zin opgevat, kan geen aparte beleidscategorie
zijn. Wil men blijven spreken van een aparte welzijnssector, dan zal deze inhoud en
identiteit kunnen verkrijgen door b.v. in het geheel van voorzieningen van een
samenleving een bepaald terrein van activiteiten te kiezen. Zo zou men - zoals thans
reeds het geval is - kunnen denken aan voorzieningen op sociaal-cultureel terrein,
voor de instrumentering waarvan speciale deskundigheid vereist is, c.q. kan zijn.
Toch meen ik dat de welzijnssector als aparte beleidssector haar meest duidelijke
identiteit kan opbouwen rand de ‘oude’ functie van hulpverlening. Maar dan wel op
een wijze waardoor die hulpverlening betrokken wordt op de
algemeen-maatschappelijke vraagstukken, die er in heel veel gevallen de oorzaak
van zijn dat hulpverlening nodig is. Het welzijnswerk fungeert in die opvatting als
zeef waarop individueel, collectief en maatschappelijk tekortschieten blijft liggen.
Het aldus verzamelde materiaal levert de bouw-

8
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stenen voor een welzijnsbeleid dat vooral een indicatiebeleid moet zijn.
Dit alles neemt niet weg dat in elke samenleving hulpverlening - en vaak heel
concrete - nodig is. In elke samenleving bestaan tekorten of zijn groeperingen of
personen aanwezig die m.b.t. het vigerende waardenstelsel een perifere positie
innemen9. Dat betekent dat er altijd een categorie mensen is, die (tijdelijk) om hulp
vraagt of waarmee de samenleving zich wil bemoeien. De hulpverlening kan uiteraard
verschillende vormen aannemen, van individuele hulp tot voorzieningen voor een
hele bevolkingsgroep. Verschillende soorten deskundigheid zullen daarom nodig
zijn.
Om het welzijnsbeleid als indicatiebeleid te laten functioneren, zijn maatregelen
nodig die isolering en stigmatisering van de welzijnssector zo veel mogelijk tegengaan.
Indicatiebeleid is pas geslaagd wanneer er regelmatig - op basis van het in de
welzijnssector verzamelde materiaal - sociaal-politieke maatregelen uit voortvloeien,
die de behoefte aan directe hulpverlening tot een minimum beperken. Voorwaarde
is dat het hulpverleningsapparaat zo flexibel is, dat het snel kan reageren op de steeds
wisselende situaties die om hulpverlening vragen.
Om een goed samenspel tussen de welzijnssector en de ‘rest’ van de maatschappij
te realiseren - nodig om het gemeenschappelijke in de vraagstukken van de gehele
maatschappij én van de welzijnssector te kunnen onderkennen - dienen tussen beide
duidelijke lijnen van verantwoordelijkheid getrokken te worden. Er dienen zo veel
mogelijk garanties te worden ingebouwd, opdat de vraagstukken die binnen de
welzijnssector aan de orde komen, teruggespeeld worden naar de totale samenleving.
Ter aanduiding noem ik - ik kom er in de volgende paragraaf nog op terug -:
a - een goede registratie én aggregatie van gesignaleerde problemen, opdat daarmee
materiaal wordt aangedragen voor sociaal-politieke maatregelen;
symptoombestrijding en individualisering van de problemen wordt erdoor
tegengegaan; op het ogenblik lijdt

9

Een fraaie uitwerking van deze these vond ik bij Vilhelm Aubert, Straff og lagdeling, 1963,
vooral blz. 1-25, samenvattend gerapporteerd in Vilhelm Aubert, Proeven van
rechtssociologie, 1971, blz. 122-151.
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de welzijnssector aan een gebrek aan gegevens, die - waren zij wel aanwezig politiek en maatschappelijk een grote invloed zouden kunnen uitoefenen; het
wordt dan voor burgers en politici moeilijker zich af te wenden van de problemen
waarmee - naar veelal blijkt - een niet onaanzienlijk deel van de medeburgers
worstelt;
b - een organisatiestructuur waarin professionals, vrijwilligers, cliënten (of
cliëntsystemen) en de overheid verantwoordelijkheid dragen voor de gang van
zaken; deze verbreding van de verantwoordelijkheidsstructuur vormt de best
mogelijke garantie voor de vermaatschappelijking van de welzijnszorg, omdat
zij aan degenen die direct betrokken zijn bij of verantwoordelijk gehouden
kunnen worden voor het werk, de beleidsvorming- en uitvoering opdraagt;
beduidend beter dan de huidige structuur waarin de verantwoordelijkheid is
opgedragen aan een, naar recruteringsbasis, beperkte groep van mensen die in
hun vrije tijd vaak grote organisaties leiden, zonder veelal te (kunnen) weten
wat er daar omgaat.
Tot slot nog de opmerking dat de hier verdedigde relativering van de maatschappelijke
functie van het welzijnswerk, niet automatisch een pleidooi inhoudt voor beperking
van het welzijnswerk. Al zijn de gegevens niet overvloedig, het is duidelijk dat vele
groeperingen/personen in onze samenleving behoefte hebben aan hulpverlening,
zowel in de materiële als immateriële sfeer. Mijn pleidooi is er op gericht, problemen
die alleen in andere maatschappelijke sectoren hun oplossing moeten en kunnen
vinden niet als problemen van de beleidssector welzijnszorg te beschouwen. Men
krijgt uit uitlatingen van sommige welzijnswerkers wel eens de indruk dat de hele
samenleving object van hun welzijnszorg moet zijn. Dit nu lijkt mij een - overigens
begrijpelijke - overschatting van de bijdrage van het welzijnswerk. Dát zij, vanuit
hun werkervaring én als burgers, aandacht vragen en acties ondernemen voor wat
zij zien als een betere samenleving, kan vanuit democratisch standpunt worden
toegejuicht. Op dit punt is er geen reden tot relativering.

4 Suggesties voor een dynamisch en democratisch welzijnsbeleid
Inleiding.
In de komende jaren zal het welzijnsbeleid geconfronteerd worden met een aantal
problemen, die naar mijn mening aanleiding zullen (moeten) zijn voor een
herstructurering van dit be-
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leidsveld. De meeste van de genoemde vraagstukken zijn overigens al langer
onderwerp van discussie, terwijl er hier en daar reeds aanzetten tot herstructurering
zijn gemaakt. Men kan b.v. denken aan de samenvoeging (fusie) van de vele, te
kleine, organisaties op dit terrein, aan de ontzuiling die leidt tot een (soms
gedeeltelijke) samensmelting van de verschillende levensbeschouwelijke
koepelorganisaties, aan de opvattingen die gaan in de richting van integratie van de
gescheiden optrekkende welzijnssectoren (maatschappelijk werk, cultureel werk,
kinderbescherming etc.). Het reeds in gang gezette veranderingsproces noodzaakt
tot het maken van een, in structureel opzicht, nieuw beleid.
In het onderstaande betoog zal ik - zonder uitputtend te kunnen zijn - op een aantal
belangrijke vraagstukken ingaan. Ik moet mij daarbij beperken tot wat ik zie als de
kernproblemen van het welzijnsbeleid. Ik ben nl. van mening dat t.a.v. een aantal
van die problemen, de echte moeilijke vragen uit de weg worden gegaan. Niet zonder
redenen weliswaar, omdat een ingrijpende herstructurering gepaard zal moeten gaan
met het verlaten van opvattingen en gegroeide verhoudingen die decennia lang de
structuur en aard van de welzijnszorg hebben bepaald. Het is dan ook met een
gematigd pessimisme dat ik de discussie, laat staan de realisering, tegemoet zie.
Uitgangspunt van mijn suggesties, die ik tevens wil zien als voorwaarden, is het
streven naar een dynamischer en democratischer welzijnsbeleid. Daarmee wil ik
aangeven dat de structuur van de welzijnszorg, naast de noodzaak van een zekere
continuïteit, voldoende ‘open’ moet zijn om nieuwe wensen/behoeften/opvattingen
snel te absorberen en in concrete maatregelen en voorzieningen om te zetten. Dat is
de dynamische kant. De versterking van het democratische element zal gezocht
moeten worden in een directere relatie tussen de welzijnssectoren en het systeem dat
(hoofdzakelijk) voor de financiering zorgt en in laatste instantie verantwoordelijk is
voor een adequaat voorzieningenpatroon: de politiek. Achtereenvolgens zullen
opmerkingen gemaakt worden over het particulier initiatief, de organisatiestructuur
en de wetgeving.

Naar een ontparticularisering van het particulier initiatief.
Eén van
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de best bewaakte bolwerken in de welzijnszorg is het particulier initiatief. Vroeger
het daadwerkelijke initiatief van de gegoede burgerij en de kerken, is het nu niet
meer dan een beperkt gezelschap bestuurders, die in hun vrije tijd de formele
verantwoordelijkheid dragen voor een omvangrijk apparaat. Zij worden nog steeds
hoofdzakelijk gerecruteerd uit de levensbeschouwelijke groeperingen, die in
Nederland tot zuilen zijn gestold. Zij maken deel uit - op de verschillende territoriale
niveaus - van de elite van de zuilen.
Zoals we eerder stelden is o.m. door de ontzuiling, de professionalisering en het
feit dat de overheid het overgrote deel van de financiële lasten draagt, de legitimiteit
van dit leiderschap danig ondermijnd. Zowel de materiële als de immateriële bronnen
van de legitimiteit zijn, respectievelijk door ontzuiling en wegvallende eigen financiële
bijdragen, grotendeels opgedroogd. Daarmee wordt weinig schokkends opgemerkt.
Schokkend is alleen dat de consequenties van deze ontwikkelingen, die al jaren
geleden zijn ingezet, niet worden getrokken. Het lijkt er eerder op, dat naarmate het
particulier initiatief verder wegraakt van zijn oorspronkelijke basis er heftiger wordt
vastgehouden aan het ‘grote goed’ dat het heet te vertegenwoordigen.
Het zou een gemeenplaats moeten zijn op te merken dat een situatie waarin van
initiatief allang geen sprake meer is en waar de verantwoordelijkheid voor een
miljoenenapparaat formeel geworden is tot vrije-tijds-besteding van een kleine groep
mensen, een anachronisme is. Niettemin wordt, met verwijzing naar de betekenis
van de eigen verantwoordelijkheid van de burgers en leerstellig verwoord in het
(katholieke) corporatisme en de (protestants-christelijke) soevereiniteit in eigen kring,
tot op de dag van vandaag het particulier initiatief verdedigd. Niet zelden wordt het
initiatief en de verantwoordelijkheid van de burgers identiek geacht met het instituut
particulier initiatief. Nieuwe initiatieven, zoals de zgn. ‘alternatieve’ hulpverlening,
worden niet of nauwelijks gehonoreerd omdat aan de instellingen van het bestaande
particulier initiatief een monopoliepositie op de markt is toegekend10.

10

Hierover uitvoeriger mijn bijdrage De honorering van maatschappelijk initiatief, o.c.; zie
voor zinnige voorstellen over de reorganisatie van de welzijnszorg ook: J.v.d. Bergh, E.
Dekker, W.J. Sengers en J.A. Weijel, Verbeter de mensen, verander de wereld, WBS-cahier,
1970, m.n. blz. 35 e.v.

Bram Peper, Vorming van welzijnsbeleid

349
Dit alles neemt niet weg dat het particulier initiatief in een voor bijna iedereen
duidelijke legitimiteitscrisis is beland11. De cliënten/cliëntsystemen van de
welzijnszorg laten zich in hun keuze van welzijnsvoorzieningen, steeds minder leiden
door het levensbeschouwelijke principe van de organisaties. Nog sterker geldt dit
voor de bij die organisaties werkende professionals, die zich eerder laten leiden door
de doelmatigheid van de hulpverlening. Tenslotte neemt ook in kringen waaruit
normaliter de bestuurders van de instellingen worden gerecruteerd de animo af om
bestuursverantwoordelijkheid te dragen. Redenen te over dus om de plaats en functie
van het particulier initiatief te herzien.
Dat het daar tot nu toe nog niet van gekomen is, vindt zijn oorzaak in de sterke
binding tussen m.n. de confessionele politieke partijen en het particulier initiatief.
In de Kamer vindt het particulier initiatief zijn belangrijkste verdedigers bij KVP,
ARP en CHU; het is voor deze partijen een belangrijk instrument tot binding van
hun achterban. Juist op dit - uit de caritas en diakonia voortgekomen - terrein hebben
de kerken en aanverwante groeperingen zich een dominerende positie verworven,
die zij juist in een tijd van afnemende (institutionele) religieuze binding niet
gemakkelijk zullen willen opgeven. Zij willen het ideologisch geplaatst hebben en
houden in de ‘staatsvrije sfeer’. De overheid mag wel financieren, doch dient zich
verder van inmenging in de beleidsvoering te onthouden.
Hoe is nu de feitelijke situatie? Afgezien van de evidente ontzuilingsverschijnselen,
die het particulier initiatief ideologisch steeds meer in een vacuüm brengt, zijn het
de professionals in dienst van de instellingen en de overheid die materieel bepalen
wat er aan welzijnszorg wordt gedaan en mogelijk gemaakt. De professionals
verrichten het werk naar eigen en professionele inzichten. De overheid heeft door
haar talloze regelingen m.b.t. subsidiëring, profes-

11

Zie ook mijn Verantwoordelijkheid en organisatie in een nieuw kinderbeschermingsbeleid,
o.c.; zie voor cijfers over de ontzuiling b.v.: De Nederlandse kiezer '71, 1972, vooral blz.
42-47.
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sionele vereisten, omvang van de instellingen e.d. een zeer grote invloed op wat er
feitelijk kan worden gedaan. In materiële zin is de eigen verantwoordelijkheid van
het particulier initiatief een fictie. Het bestaan van deze fictie leidt ertoe, dat de
overheid (lees: vooral het ambtelijke apparaat) op administratieve wijze het beleid
voert. Van tijd tot tijd worden van ambtelijke zijde regelingen herzien, voorwaarden
veranderd of nieuwe eisen geïntroduceerd, maatregelen welke zich bijna geheel aan
de politieke controle onttrekken.
Het is daarom niet verwonderlijk dat de belangrijkste bijdragen die het particulier
initiatief aan het beleid heeft geleverd van defensieve aard zijn. In de eerste plaats
waakt het tegen aantasting van de formeel dominante positie in de welzijnszorg. En
in de tweede plaats streeft het permanent naar uitbreiding van die sector, door te
pleiten óf voor nieuwe voorzieningen óf voor verhoging van de subsidiepercentages
voor bestaande voorzieningen. Een pleidooi voor b.v. een grotere congruentie tussen
formele en materiële verantwoordelijkheid in de welzijnssector kan van die zijde
moeilijk verwacht worden, omdat daarmee de eigen positie ter discussie zou worden
gesteld. De bereidheid daartoe is vooralsnog gering. Dat geldt, uiteraard, in het
bijzonder voor de top van de pyramide van het particulier initiatief, omdat daar de
belangen van de leiding van het particulier initiatief en die van bevriende
(confessionele) partijen samenvallen12. Inmiddels wordt het steeds duidelijker dat
vooral het middenstuk en de basis van de pyramide - professionals, cliënten en vaak
ook bestuurders in de plaatselijke instellingen - beginnen te verschuiven. De drang
tot samenwerking, fusie en integratie is de laatste jaren sterk in kracht toegenomen.
Alles wijst erop dat deze ontwikkeling zich zal voortzetten. Zij biedt een goed
aanknopingspunt om de welzijnszorg in een nieuwe relatie tot het politieke systeem
te brengen, waarin materiële en formele verantwoordelijkheid meer met elkaar in
overeenstemming zijn. De welzijnszorg zal daardoor directer en zichtbaarder in de
politieke be-

12

In meer theoretische zin over de legitimiteit van organisaties en over de wijze waarop b.v.
welzijnsorganisaties hun omgeving proberen te beheersen, Charles Perrow, Organizational
analysis, 1970, blz. 98-100, 112-115.
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sluitvorming worden opgenomen.
Dat betekent in mijn opvatting in ieder geval dat de politieke organen zich
vertegenwoordigd moeten weten in de welzijnssector. Daarvoor zijn verschillende
vormen denkbaar, die - afhankelijk van het bereik en de noodzakelijke coördinatie
van de voorzieningen - aan de politieke organen op gemeentelijk, provinciaal
(gewestelijk?) en landelijk niveau kunnen worden gekoppeld. Ik noem er enkele.
a - Sommige voorzieningen kunnen, zoals met de Bijstandswet is gebeurd, geheel
worden ingebracht in het takenpakket van de overheid. Dat hoeft echter niet in
alle gevallen te betekenen dat de uitvoering geheel in handen wordt gelegd van
ambtenaren. Het punt is juist dat de overheid - wil de democratische
betrokkenheid van de burgers verbeteren - naar vormen moet zoeken waarin de
verantwoordelijkheid zoveel mogelijk door de burgers - met ondersteuning door
ambtelijke functionarissen - wordt gedragen. Voorwaarde is slechts dat de
burgers in een politiek verantwoordelijke en duidelijke structuur werken. Zo
kan een groot deel van de typische wijkvoorzieningen in de politieke sfeer
worden getrokken door de door mij bepleite politiek-bestuurlijke decentralisatie
op gemeentelijk niveau.
b - In andere gevallen kunnen in besturen van instellingen - op voordracht van de
politieke organen - burgers worden benoemd die een primaire
verantwoordelijkheid hebben naar deze organen toe. Zij vormen dan met de
vertegenwoordigers van de betreffende sector (b.v. maatschappelijk werk,
geestelijke gezondheidszorg, kinderbescherming e.d.) het (algemeen) bestuur.
In feite is ook nu in veel gevallen ‘de politiek’ wel aanwezig, maar dan op
‘informele’ wijze, zonder een duidelijke verantwoordelijkheid t.o.v. de politieke
organen.
c - Een derde mogelijkheid is dat de politiek verantwoordelijke organen niet
vertegenwoordigd zijn, doch slechts administratieve eisen stellen aan de
instelling, waaraan een belangrijk deel van de financiële middelen beschikbaar
wordt gesteld. Deze formule is aantrekkelijk overal waar het
activiteiten/voorzieningen betreft die:
(1) een betrekkelijk gering beroep doen op de overheidsmiddelen, óf
omdat de aard van de activiteiten weinig middelen vereist, óf
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(2)

omdat de financiering voor het overgrote deel door de betreffende
groepering zelf gedragen wordt;
hoewel niet onbelangrijk (vandaar de financiële steun), toch (nog)
niet van dien aard zijn dat de politieke overheid van mening is dat
zij daar aanwezig dient te zijn.

Verreweg de meeste welzijnsvoorzieningen komen naar mijn mening in aanmerking
voor verantwoordelijkheidsstructuren zoals die onder a en b zijn genoemd. Dat zijn
nl. voorzieningen die noodzakelijk zijn (worden geacht) en waarvoor de overheid
zich garant stelt door de financiële lasten te dragen. Zij behoren tot het
voorzieningenpakket van de verzorgingsstaat. De feitelijke situatie komt echter in
grote trekken overeen met de structuur, die ik onder c heb geschetst. Daarom ook
heeft het overheidsbeleid op dit terrein een sterk onthoudend en administratief
karakter, terwijl de ‘informele’ relaties tussen particulier initiatief en politiek/overheid
er wel voor zorgen dat er aan die structuur niet wezenlijk wordt getornd.
De voordelen van de door mij voorgestelde structuur zijn:
1 - er is een duidelijke relatie gelegd tussen de politiek en de welzijnssector, die
permanent uitnodigt tot een politieke - en niet primair administratieve verantwoording van het gevoerde beleid; het welzijnsbeleid wordt daardoor
uitdrukkelijk in de politiek-democratische beslissingsstructuur getrokken;
2 - a.g.v. 1 bestaat er een betere garantie tegen isolering van de welzijnssector;
de politieke verantwoordelijkheid van - op zijn minst - de door de politieke
overheid benoemde burgers stimuleert tot een ‘open’ contact tussen politiek en
welzijn; zij blijven, tot op zekere hoogte, geïnteresseerde buitenstaanders,
waardoor de kans groter is dat zij de inhoudelijke bijdrage van de betreffende
sector in een ruimer maatschappelijk verband zullen beoordelen; hun informatie
en inzichten uit een andere ervaringswereld zorgen voor de noodzakelijke
relativering van de welzijnssector en tegelijkertijd voor een dynamische relatie
tussen welzijn en ‘omgeving’.

Naar een nieuwe organisatiestructuur.
De organisatiestructuur van de welzijnszorg heeft twee in het oog springende
kenmerken, die tevens haar belangrijkste problemen vertegenwoordigen.
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1 - Zij is onoverzichtelijk door het grote aantal organisaties, tot stand gekomen
door differentiate naar levensbeschouwing, werkveld en territoir.
Onoverzichtelijkheid leidt tot ontoegankelijkheid voor de (potentiële)
cliënten/cliëntsystemen, waardoor het gebruik van welzijnsvoorzieningen wordt
belemmerd. De structuur weerspiegelt het verleden van de welzijnszorg, waarin
het particuliere initiatief t.b.v. hulpzoekenden vrij spel had. Een initiatief uit de
vrije-tijdsbesteding van de gegoede burgerij, waarbij overwegingen van
efficiency nauwelijks een rol speelden. Opvallend is echter dat deze structuur
zich tot in deze tijd heeft kunnen handhaven, zij het dat de laatste jaren een
reorganisatie op gang begint te komen.
2 - Zij heeft - vgl. het hiervoor gehouden betoog over het particulier initiatief een achterhaalde verantwoordelijkheidsstructuur. Besturen van instellingen zijn
formeel verantwoordelijk voor een beleid, dat zij nauwelijks kunnen beïnvloeden
of beoordelen. De mogelijkheden - subsidiëring! - worden elders vastgelegd,
de eigenlijke activiteiten binnen de instelling worden verricht door professionals
die moeilijk te controleren zijn.

Ad 1. Integratie:
Onoverzichtelijkheid en ontoegankelijkheid staan, in sociologische termen vertaald,
voor: grote sociale afstand. Stellig voor een deel van de welzijnsvoorzieningen - m.n.
de individuele hulpverlening - zal het onmogelijk zijn die afstand te doen verdwijnen.
Niemand vraagt graag om hulp. Toch is die afstand wel drastisch te verminderen.
Daarvoor is eenheid van aanbod noodzakelijk; er moet a.h.w. één adres zijn waartoe
men zich - in eerste instantie - wendt. Dat betekent dat het aantal organisatorische
eenheden sterk zal moeten verminderen. Dit zou bereikt kunnen worden door een
combinatie van:
a levensbeschouwelijke integratie,
b functionele integratie, en
c territoriale integratie.
Levensbeschouwelijke integratie - Dit proces van samensmelting van
levensbeschouwelijke welzijnsorganisaties is de laatste jaren aardig op gang gekomen.
Er zijn zowel op plaatselijk als op landelijk niveau fusieprocessen aan de gang (of
reeds voltooid) die tot
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vermindering van het aantal organisaties leiden. Eén van de belangrijkste gevolgen
van deze processen is, dat het welzijnswerk meer in de publiekrechtelijke sfeer wordt
getrokken, dus in principe meer een publieke, openbare zaak wordt. Deze ontwikkeling
dient door het beleid met kracht te worden gestimuleerd. Een dergelijke stimulans
is wel nodig, omdat deze vorm van integratie niet overal even consequent op gang
komt. Aan de fictie van het particulier initiatief blijft men inmiddels vasthouden; de
organisaties worden slechts samengesmolten.
Functionele integratie - Het welzijnswerk kent vele specialisaties, die ieder weer
in aparte organisaties zijn ondergebracht. Van individueel en algemeen
maatschappelijk werk, gezins- en wijkwerk, opbouwwerk in verschillende vormen
tot kinderbescherming en reclassering etc. De nadelen van deze organisatorische en
functionele opsplitsing zijn velerlei. In de eerste plaats laat zij de beoordeling voor
welk soort hulp- en dienstverlening de cliënt (cliëntsysteem) in aanmerking zal
komen, aan de cliënt zelf over. Voorzover deze al - wat meestal niet het geval is kennis heeft van al deze mogelijkheden, zijn zijn wensen/behoeften meestal moeilijk
op voorhand ‘in te passen’ in de geboden specialisaties. Het gevolg is, dat hij óf aan
het verkeerde adres komt - en dus moet worden doorverwezen - óf helemaal afziet
van een beroep op sociale dienstverlening. In de tweede plaats miskent de opsplitsing
de gemeenschappelijke achtergrond die veel welzijnsvraagstukken hebben. De
professionals werken gescheiden; zij kunnen daardoor ook niet ontdekken welke de
overeenkomsten zijn tussen de verschillende problemen. Deze worden dan al gauw
vertaald als b.v. kinderbeschermings-, gezins- of individuele problemen.
Door - waar mogelijk - de verschillende vormen van dienstverlening bij elkaar te
brengen (functionele integratie) gaat men deze voortijdige opsplitsing tegen en
vermindert men voor de (potentiële) cliënten tegelijkertijd de sociale afstand tot het
welzijnswerk. De professionals wisselen ervaringen uit, waardoor de hulpverlening
in een ruimere sociale context wordt geplaatst. Juist door deze organisatorische
ontspecialisering wordt een veel specifieker beroep gedaan op de deskundigheid van
de verschillende soorten professionals. Mijn verwachting is dat dan duidelijk zal
worden dat
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de huidige specialistische kennis in veel gevallen niet zo'n stevige specialistische
basis heeft. Een uitnodiging te meer om de (hernieuwde) professionalisering meer
te enten op relevante kennis dan op in een voorbije periode tot stand gekomen
werkvelden. Tenslotte is nog een belangrijk voordeel van de functionele integratie
van de werksoorten, dat daardoor de stigmatisering die m.n. van bepaalde vormen
van hulpverlening uitgaat, wordt tegengegaan. Iedereen komt in de eerste ronde,
welke diensten ook worden gevraagd, bij één adres terecht. Dat wil uiteraard niet
zeggen dat bepaalde vormen van zeer gespecialiseerde hulpverlening, waarvoor
slechts werk is bij een grote bevolkingsomvang, niet in een eigen organisatorisch
verband moeten worden ondergebracht13.
Territoriale integratie - De afstand tot de welzijnsvoorzieningen wordt ook
verkleind door de levensbeschouwelijke en functionele integratie te complementeren
met een territoriale integratie, waarmee m.n. bedoeld wordt de dienstverlening te
organiseren per (bescheiden) territoriale eenheid, b.v. een wijk. De dienstverlening
wordt dan ‘dicht bij huis’ gebracht. Uiteraard zullen per wijk niet alle gespecialiseerde
vormen van dienstverlening aanwezig kunnen zijn. In de zgn. wijkcentra is de eerste
lijn, het eerste echelon in de dienstverlening vertegenwoordigd. Zij fungeren als
‘front line organizations’, waar de eerste ‘intake’ (opvang) kan plaatsvinden. Door
de grote kennis die de daar gestationeerde welzijnswerkers van de wijk en haar
bevolking verwerven, zijn zij beter in staat vele vraagstukken ‘ter plaatse’ op te
lossen. In andere gevallen kan contact opgenomen worden met hogere echelons, b.v.
die op stedelijk niveau. Het beleid van CRM om te komen tot multifunctionele
dienstencentra - door anderen ook wel als ‘sociale supermarkets’ gelabeld - verdient
daarom ondersteuning. Noodzakelijk is verder dat vormen van dienstverlening die
nu door andere departementen

13

De gedachte om een beperkt aantal, met elkaar verbonden, echelons in de hulpverlening in
te voeren begint de laatste tijd sterker naar voren te komen. Een voorbeeld uit de
kinderbeschermingshoek geeft J.W. Romeijn, Structuurvoorstel voor de kinderbescherming,
in: De Koepel, jrg. 25, april 1971, blz. 111-113, later in meer uitgewerkte vorm als ‘alternatief’
voor de nota-Wiersma (Jeugdbescherming en justitie, 1971) gepresenteerd op het tweede
nationale kinderbeschermingsberaad (november 1971).
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- b.v. Justitie - worden verzorgd (gesubsidieerd) daarin zoveel mogelijk worden
geïntegreerd.

Ad 2. Verantwoordelijkheid:
Wil men de formele en feitelijke verantwoordelijkheid in de welzijnsorganisaties
meer met elkaar in overeenstemming brengen, dan dient men tot een andere
verantwoordelijkheidsstructuur te komen. Dit geldt in het bijzonder voor organisaties,
die een maatschappelijk onmisbare functie vervullen en waarvoor de overheid (het
overgrote deel van) de middelen beschikbaar stelt. Voor die organisaties zou ik willen
pleiten voor een structuur waarin de beleidsverantwoordelijkheid is opgedragen aan:
a door de politieke organen benoemde personen,
b vertegenwoordigers gekozen uit of aangewezen door de cliënten/cliëntsystemen,
en
c de professionals (c.q. hun vertegenwoordiging), in dienst van de organisaties.
De voordelen van deze constructie lijken mij:
- er is een directe relatie tussen welzijnszorg en de politieke organen die daar in
laatste instantie verantwoordelijk voor zijn, met behoud echter van een zekere
- en noodzakelijke - autonomie van de welzijnsorganisaties;
- vrijwilligers - a en b - en professionals dragen gemeenschappelijk de
verantwoordelijkheid. De noodzakelijke en aan het welzijnswerk inherente
spanningsverhouding tussen vrijwilligers en professionals is in de
verantwoordelijkheidsstructuur ingebouwd. Dit voorkomt dat de professionals
in feite het beleid gaan bepalen, zelfstandig de problemen gaan formuleren, dus
als technocratische elite gaan functioneren. Terwijl zij die, zeker bij bepaalde
soorten dienstverlening, het grootste deel van de werkzaamheden verrichten
niet worden veroordeeld tot een louter instrumentele positie. In permanente
dialoog met vrijwilligers en betrokkenen - een nog steeds ondervoede categorie
in het welzijnswerk - moeten de professionals doelstellingen en methoden van
het werk onder de loupe nemen. Zij dragen medeverantwoordelijkheid voor het
beleid, waaraan zij zelf mede gestalte moeten geven.
Ik meen dat bovengenoemde structuur een goede basis biedt voor
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een meer dynamisch en democratisch welzijnsbeleid. Daarbij is het overigens heel
goed denkbaar - dat is afhankelijk van aard en omvang van het werk en de plaatselijke
situatie - dat politieke organen in voorkomende gevallen besluiten af te zien van de
benoeming van a. Men moet zich dan wel rekenschap geven van het feit dat daardoor
een welzijnsorganisatie naar buiten meer zal overkomen als een pure
belangenorganisatie, waarop de politieke organen hoofdzakelijk een administratieve
controle uitoefenen.

Naar een wetgeving voor de welzijnszorg.
Het streven - als neergelegd in het Memorandum - om de huidige structuur van de
welzijnszorg in een omvattende wettelijke raamregeling vast te leggen heb ik eerder
als onwenselijk en onhaalbaar van de hand gewezen. Onwenselijk omdat de huidige
structuur verouderd is en zich hier en daar al aan het vernieuwen is, onhaalbaar omdat
o.m. de vastlegging van werkvormen het dynamische element in de
welzijnsopvattingen miskent. Daarmee is het streven naar een wettelijke regeling
niet veroordeeld. Integendeel.
Het is nl. vanuit politiek-democratisch standpunt moeilijk te verdedigen dat het
uitgebreide stelsel van welzijnsvoorzieningen slechts steunt op subsidieregelingen,
waarop het parlement geen invloed heeft. Zonder nu het standpunt te willen
verdedigen dat elke beleidsactiviteit - afgezien van het wettelijke karakter van de
begroting - een wettelijke regeling behoeft, wordt het voor een sector met zoveel
onmisbare dienstverlening en zoveel functionarissen langzamerhand tijd een wettelijke
basis te krijgen.
Eén mogelijkheid - ook verschillende malen in de Kamer geopperd - is een
subsidiewetgeving voor de verschillende soorten dienstverlening, die in de loop der
tijd hun noodzaak hebben bewezen en zich derhalve hebben verzelfstandigd. Een
subsidiewetgeving voor b.v. algemeen maatschappelijk werk, cultureel werk,
gezinswerk, jeugdwerk e.d. In principe zou de overheid dit werk voor 100% moeten
subsidiëren; wat de organisaties daar bovenop nog aan fondsen weten te mobiliseren
is meegenomen en te gebruiken voor extra activiteiten. Het nadeel van een
subsidiewetgeving per werksoort is dat zij licht kan leiden tot verstarring vanwege
een te geringe, doch bepaald noodzakelijke functioneel-organisatorische
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integratie van de verschillende welzijnssectoren.
Een andere mogelijkheid, die ik aanbevelenswaardiger vindt, is om per gemeente
en provincie - op basis van objectieve criteria14, zoals bevolkingsomvang en
samenstelling van de bevolking - de omvang van de welzijnsvoorzieningen vast te
stellen. Daarbij zou de centrale overheid het soort voorzieningen dat op zijn minst
in het pakket aanwezig dient te zijn nader kunnen omschrijven. Door het leggen van
deze bodem zou men over het land een zekere eenheid in het aanbod kunnen
garanderen. Wei meen ik dat het verschil tussen totale omvang van de voorzieningen
en het beslag dat de bodemvoorzieningen daarop leggen vrij aanzienlijk zou moeten
zijn. Hierdoor wordt concrete inhoud gegeven aan de decentralisatiegedachte, nodig
om de gemeentelijke overheid voldoende beleidsruimte te geven om in te spelen op
de plaatselijke omstandigheden. Naast het voordeel dat naar plaats wisselende
welzijnsopvattingen alle kans krijgen zich door te zetten in het plaatselijke beleid,
is er het grote winstpunt dat een substantieel gedeelte van de welzijnswerkers niet
vastgeklonken is aan één bepaalde werkvorm. Organisatorisch is hierdoor een
flexibiliteit ingebouwd, die b.v. mogelijk maakt welzijnswerkers (en geld) te groeperen
rond bepaalde projecten, die in de regel een tijdelijk karakter hebben. De professionals
zijn ‘alternatief’ aanwendbaar, wat gezien de aard van de vraagstukken en de aard
van hun opleiding (al zal daarin het nodige moeten worden veranderd) goed mogelijk
is15.

14

15

Een veelgebruikte methode in de overheidsfinanciering (b.v. bij het onderwijs). Met zgn.
verfijningen kan aan speciale omstandigheden, die om extra voorzieningen vragen, tegemoet
gekomen worden. Het beleid zou verder moeten breken met de koppelsubsidies, die een
dooreenmenging van bestuurlijke verantwoordelijkheden met zich meebrengen en gemeenten
in feite dwingen tot uitgaven die niet nodig zijn, c.q. in veel gevallen een betere bestemming
zouden kunnen krijgen.
Mét de regeling van de rechtspositie van de professionals, is daarmee ruimte gegeven voor
een flexibele structuur, waarin aan het denken en werken in projecten een belangrijke plaats
is ingeruimd. Voor een uitvoeriger analyse - o.m. van de maatschappelijke voordelen - van
deze vorm van organisatie, J.A.A. van Doorn, Projectorganisatie: hulpconstructie en
ontwikkelingsmodel, in: J.A.A. van Doorn en C. Luscuere (red.), Project-organisatie, een
verkenning van varianten, 1971, blz. 3-44.
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De centrale overheid behoudt daarnaast uiteraard het recht bepaalde nieuwe
activiteiten, die zonder haar directe steun moeilijk van de grond zouden kunnen
komen, te stimuleren. Alleen zal zij zich moeten hoeden voor een al te vroegtijdige
vastlegging daarvan in wettelijke regelingen. Mochten deze activiteiten - voorzover
zij niet typisch op landelijke situaties zijn betrokken - aanslaan, dan valt te overwegen
ze een plaats te geven in de welzijnsvoorzieningen. Dat hoeft niet te betekenen dat
zij de status krijgen van bodemvoorziening; het kan ook zijn dat de omvang van de
voorzieningen wordt uitgebreid of dat - bij gelijke omvang - andere, minder
noodzakelijke, activiteiten het veld moeten ruimen. In het laatste geval valt de
beoordeling daarvan toe aan de lagere overheden.
Voorwaarde voor deze flexibele en dynamische structuur van het welzijnsbeleid
is een - met de ambtelijke positie overeenkomstige -rechtspositie van de
welzijnswerkers. Deze voorwaarde is om twee redenen noodzakelijk. In de eerste
plaats zijn de functionarissen in materiële zin geheel afhankelijk van de overheid;
de overheid is daarom gehouden de rechtszekerheid van deze functionarissen te
waarborgen, evenals zij dat doet t.a.v. haar ambtenaren. In de tweede plaats - en niet
minder belangrijk - zal bij de welzijnswerkers de bereidheid zich actief in te zetten
voor veranderingen in de vormgeving van het welzijnsbeleid toenemen. Hun positie
wordt immers niet meer, zoals nu, afhankelijk van het voortbestaan van de instelling
waar zij toevallig werkzaam zijn. Juist in een tijd waar organisatorische
herstructurering geboden is, wordt een zo vrij en creatief mogelijk denken bij de
professionals over de meest wenselijke structuur van de welzijnszorg bevorderd,
wanneer hún positie en die van hun organisatie uit elkaar worden gehaald. De
bescherming van het particulier initiatief is wel iets anders dan de rechtsbescherming
van de professionals, al wordt dit verschil - om voor de hand liggende redenen zelden gemaakt. Een goede rechtspositie voor de professionals biedt het minimum
aan zekerheid, nodig om een ingrijpend en creatief veranderingsbeleid - waarin zij
zo'n belangrijke rol zullen spelen - te kunnen voeren. De kansen voor een dergelijk
beleid zijn vooralsnog niet groot.
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5 Slotopmerkingen
Wie een beleidsproces meer in detail analyseert, komt licht onder de indruk van de
inconsistenties, mislukkingen, overtrokken ideologievorming, geslotenheid e.d. die
daarin vallen op te merken. Beleid wordt gewoonlijk geassocieerd met een plan van
actie, waarin op overwogen wijze welomschreven middelen worden gehanteerd om
dito doelstellingen op efficiënte wijze te realiseren. Het werkelijke proces verloopt
meestal ingewikkelder. Beleid is niet alleen plan van actie, maar ook resultante van
de krachten die op het beleidsterrein werkzaam zijn. Er is bijna nooit één
beleidscentrum, van waaruit het hele beleidsproces kan worden gestuurd. Er is sprake
van een beleidssysteem (dat men niet ruim genoeg kan nemen) waarin verschillende
krachten, partijen en processen een rol spelen.
Bij het deel van het CRM-beleid dat hier is bestudeerd, is dit wel duidelijk naar
voren gekomen. Het zou dan ook wat simpel zijn om b.v. beleidskritiek en -suggesties
uitsluitend te richten aan het adres van het ministerie. Dat is een wat gemakkelijk
afschuiven van verantwoordelijkheid naar één, zij het zeer belangrijk, element in het
beleidssysteem. We hebben gezien dat politieke partijen, belangenorganisaties, lagere
overheden en bepaalde groeperingen uit de bevolking mede de richting van het beleid
hebben bepaald. Soms door actief het centrale beleid te steunen, vaak ook door dit
passief over zich heen te laten komen. ‘Het ministerie’ of ‘het beleid’ moeten in mijn
kritiek uiteraard opgevat worden als aanduidingen voor een politiek én bureaucratisch
systeem. Deze kritiek geldt dan ook die andere elementen in het beleidssysteem die
mede verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor het beleid.
Essentie van een beleidsanalyse is om te laten zien hoe het beleid in feite tot stand
komt. Krijgen we daar meer zicht op, dan wordt de kans groter dat degenen die door
het beleid worden geraakt, daarop meer invloed kunnen uitoefenen. Niet het feit dat
menig beleidsproces het beeld oproept van een maar-wat-voortmodderen (‘muddling
through’) is van belang, wel dat het vaak weinig in overeenstemming is met de
bedoelingen van beleidvoerders en beleidssubjecten. Er worden processen in gang
gezet, die een eigen leven gaan leiden en waarop nauwelijks democratische controle
wordt
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uitgeoefend. Veel overheidsbeleid is daar een voorbeeld van. In een samenleving
die democratisch wil zijn - zelfs al beperkt men het werkingsgebied van de democratie
tot de politieke sfeer in engere zin16 - is dit een gevaarlijke situatie. Om die reden
zouden sociologen - en andere beoefenaren van de sociale wetenschappen - zich veel
meer moeten bezighouden met feitelijke processen van besluitvorming, die zich juist
bij uitstek lenen voor een sociologische analyse. Omdat zij plaatsvinden in het
spanningsveld van verandering en continuïteit en betrokken zijn op sociale structuren
en processen die naar hun aard en omvang, resp. duurzamer en groter zijn. Daarvoor
is o.m. nodig dat meer adequate analysetechnieken ontwikkeld worden om centra én
centrale mechanismen van besluitvorming te onderzoeken. Dat kan slechts gebeuren
door concrete beleidsterreinen als object van onderzoek te kiezen. Tenslotte zijn er
naast de welzijnssector nog andere maatschappelijke terreinen, die op ontginning
liggen te wachten.

16

Een beperking die mij overigens niet aanspreekt. Daarvoor Bram Peper en Willem Wolters,
De lastige universiteit, 1970, blz. 14-39.
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Besluit
In deel I en II is naar voren gebracht dat beschrijving en analyse van de
institutionalisering van een bepaald maatschappelijk veld niet ‘af’ is wanneer geen
zelfstandige aandacht wordt gegeven aan de inhoudelijke (materiële) aspecten van
het veld. Men kan - op wellicht nog andere manieren dan hier is geschied - de
institutionalisering van maatschappelijke activiteiten beschrijven m.b.v. bepaalde
criteria (of invalshoeken). Wat overblijft is echter de vraag waarom de
institutionalisering zo ver is gevorderd als zij blijkt te zijn. Voor de beantwoording
van die vraag moeten de inhoudelijke kanten van de activiteiten aan bod komen en,
in het voetspoor daarvan, een beoordeling van de ruimere orageving waarin de
institutionalisering zich voltrekt. Dit laatste is gebeurd in deel III. In de overtuiging
dat sociaal-wetenschappelijk werk zijn zin in hoge mate zou moeten ontlenen aan
de bijdrage die het kan (en moet) leveren aan de bewuste beïnvloeding van de
samenleving, heb ik tenslotte in deel IV een aantal voorstellen en suggesties gedaan
die o.m. de democratische basis van het welzijnsbeleid verbreden.
In grote trekken - en terugkerend tot de opmerkingen die hierover in het begin van
deel II zijn gemaakt - kan het institutionaliseringsproces als volgt geschetst worden.
a - Er heeft een verschuiving plaatsgevonden in de doelstellingen van concreet
naar abstract. Van een activiteit die - in het kader van een ontwikkelingsbeleid - voor
het grootste deel bestond uit het aanbieden van voorzieningen, is het een activiteit
geworden die participatie en democratisering - embryonaal in het beleid wel
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aanwezig - in zijn vaandel heeft geschreven. In mijn model betekent de geringere
grijpbaarheid van de laatste doelstellingen een rem op de institutionalisering. We
hebben dan ook gezien dat de onduidelijkheid en verwarring hierover in kringen van
het opbouwwerk en de bevolking groot is. We hebben ook gezien dat het grootste
deel van het opbouwwerk toch nog steeds wordt aangeboden in de vorm van
voorzieningen en organisaties. De nieuwe doelstellingen zijn kennelijk te vaag om
zonder vertaling in concrete voorzieningen de bevolking enigszins geïnteresseerd te
maken Een ander gevolg van de verruiming van de doelstellingen is, dat het
opbouwwerk beland is op het terrein van andere maatschappelijke instituties, waarbij
in dit verband vooral de overheid genoemd moet worden. Daar treft het opbouwwerk
op dit punt concurrerende en meer belangrijke sociale systemen aan, die eveneens
een rem betekenen op de verzelfstandiging van het opbouwwerk. De functie
opbouwwerk wordt overgenomen door de overheid of in feite - door de
afhankelijkheid van het opbouwwerk van de overheid - binnen de beheersingssfeer
van de overheid getrokken. De omstandigheid dat het opbouwwerk in principe een
doorbreking betekent van het op levensbeschouwing geente particulier initiatief,
heeft deze tendens nog versterkt. In dit opzicht heeft het opbouwwerk, als functioneel
alternatief voor het particulier initiatief, een pionierende functie vervuld. De
aanpassingen die het opbouwwerk inmiddels had moeten maken aan dat andere
concurrerende systeem - het particulier initiatief - heeft het opbouwwerk, zoals ik
heb proberen aan te tonen, in deze vorm ongeschikt gemaakt om als werkelijk
alternatief voor een nieuwe structuur en organisatie van welzijnsbeleid en
-voorzieningen te fungeren.
b - De verruiming van de doelstellingen heeft er ook toe geleid dat:
(1) het beroep op de belangstelling en inzet van burgers een ‘totaler’ karakter heeft
gekregen. Dit beroep ligt - gegeven de doelstellingen - in de normatieve sfeer,
waarin vooral de vrijwillige organisaties tot stand komen. Het paradoxale is dat
het opbouwwerk in de meeste gevallen, zowel qua inhoud als structuur, op een
heel specifieke wijze, zonder noemenswaardige bijdrage van de bevolking
waarvoor het bedoeld is, is aangeboden. Het is gepousseerd in het klimaat van
de verzorgende welvaartstaat-ideologie, die sterk
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van boven naar beneden dacht. Buiten de invloed van dit aanbod om zijn in die
normatieve sfeer, vooral de laatste jaren, oneindig veel activiteiten van de
bevolking te registreren die precies datgene vertegenwoordigen waarnaar het
opbouwwerk streeft. De grenzen van de institutionaliseringspotenties van het
institutionele, van bovenaf opgelegde, opbouwwerk zijn hiermee wel scherp
aangegeven.
(2) het verschil tussen potentieel en actueel bereik sterk is toegenomen. De uitdijing
van de groepering waarvoor het opbouwwerk relevant wil zijn tot het hele
Nederlandse volk heeft de institutionalisering op deze ambiteuze basis tot een
welhaast onmogelijke opgave gemaakt. Het verbaast dan ook niet dat door de
vaagheid der doelstellingen - wel ‘een goed doel’, voor het nastreven waarvan
de politieke gemeenschap uitdrukkelijk in aanmerking komt - de enige categorie
die de verzorging van deze doelstellingen kan toevallen de overheid is. Daar is
dan ook de belangrijkste maatschappelijke steun van gekomen, enigszins
getemperd door belangenorganisaties, politieke partijen e.d. ‘Het goede doel’
van het opbouwwerk heeft een stuk autonomie in de beleidsvoering mogelijk
gemaakt, die het beleid met beide handen heeft aangegrepen. Een autonomie
die nog vergroot is door de moeilijkheid voor controlerende organen als de
Kamer de doelstellingen te operationaliseren, controleren en evalueren. Zowel
van beleidszijde als van de Kamer is daaraan weinig gedaan. De grenzen van
de beleidsruimte werden in hoofdzaak bepaald door wat financieel mogelijk
was en de verplichtingen die het beleid op zich had genomen voor de continuïteit
van bestaande organisaties. Toch maakt ook de geringe neiging - op verschillende
niveaus - tot evaluatie van de effectiviteit van het opbouwwerk deze activiteit
kwetsbaar. ‘Het goede doel’ is een rekbaar begrip; het rekt geweldig mee, het
kan ook heel goed ingesnoerd worden.

We kunnen, samenvattend, zeggen dat het opbouwwerk naar de aard van zijn
doelstellingen predisponeert tot wat ik heb genoemd een proces van autonome
institutionalisering, waarvoor de overheid op zijn best een gunstig klimaat kan
scheppen. In feite moeten wij echter constateren dat er sprake is van anticiperende
institutionali-
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sering, een anticipate, in termen van planning van participatie, die niet door de
bevolking is gehonoreerd. Zij heeft haar participatie in hoofdzaak buiten het kader
van het opbouwwerk gestalte gegeven. Daarmee komen taak en functie van het
opbouwwerk onder druk te staan. De belangrijkste voertuigen van het opbouwwerk,
de organisaties, rijden in een soort niemandsland. Zij missen een herkenbare identiteit
en kunnen niet terugvallen op een aanwijsbare achterban. De overheid (of beter: de
burgers, politieke partijen, pressiegroepen, bureaucratie) dient zich dan ook af te
vragen op welke andere wijze participatiebevordering, zo men dat wil, georganiseerd
en gesteund kan worden. Het feit dat er zoveel opbouwwerkorganisaties in ons land
zijn, zegt meer over de autonomie van een beleidsproces dan dat het wijst op een
reële behoefte. Want zolang het opbouwwerk bestaat - in substantiële vorm al meer
dan 15 jaar - wordt het begeleid door indringende vragen, zowel van ‘binnen’ als
van ‘buiten’ het opbouwwerk gesteld, naar de zin ervan. De laatste jaren zijn deze
vragen in nog klemmender bewoordingen naar voren gebracht.
De winstpunten, die mede op rekening van het opbouwwerk-beleid geschreven
kunnen worden, zijn naar mijn opvatting:
a - de, zij het bescheiden, aanzet tot doorbreking van de levensbeschouwing als
structurerend organisatieprincipe van de welzijnsvoorzieningen (ontzuiling);
b - dat op titel van opbouwwerk welzijnsvoorzieningen en -mid-delen beschikbaar
zijn gekomen die - gegeven de groeiende vraag naar en interesse voor
welzijnsvoorzieningen - in principe ook op een andere wijze dan in de huidige
opbouwwerkvorm aanwendbaar zijn;
c - de gedachte dat groeperingen - ruimer: (delen van) de samenleving aangrijpingspunten kunnen vormen voor het op enigerlei wijze vorm geven aan
een sociaal beleid in ruime zin; het beleid heeft in dit opzicht bepaald voorop
gelopen; ‘het sociale’ is hierdoor als (betrekkelijk) zelfstandige maatschappelijke
functie, naast b.v. het economische, het juridische, het culturele e.d., erkend en
herkend.
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Summary
The Making of A Welfare Policy
Evolution and Evaluation of Community Organization
Part I - Introduction
This study on the making of a welfare policy - more specifically that policy concerning
community organization in the Netherlands - is intended to be a contribution to:
(a) The sociology of policy - making processes. There is, generally speaking, too
little attention paid in sociology to the actual making of social policies. This is
to be regretted, from a social point of view as well, as those conditions within
which the action of people and groupings is situated are generally determined
in the centres of policy making. In this instance special attention needs to be
paid to the bureaucracy's (the ‘fourth power's) independent influence on policy
making, particularly in this case where the policy of the central government is
dealt with. Insight into this matter is of the greatest importance if
decision-making processes are to be made as democratic as possible.
(b) The theory of processes of institutionalization. Stability and processes of change
constitute central foci of attention in sociological theory. Processes of
institutionalization and the breakdown of institutionalization take place in the
dynamic field of change and stability. Much has been written in sociological
theory about such concepts as institution and institutionalization. P.M. Blau
states that the ‘study of institutionalization is often considered the central aim
of sociology’ but continues with a remark which is as much to the point saying
that ‘there are hardly any systematic investigations of institutionalization that
take the concept seriously and analyze the distinctive process that it signifies’.
In this study the development of policy on community organization has been
interpreted in terms of a process of institutionalization.
The topic of community organization was determined upon for several reasons:
a the importance of and interest for welfare problems has been increasing during
recent years.
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b in welfare policies community organization occupies a position of central
importance - as far as points of departure and ideology are concerned.
c on different levels, sociologists have played an important role in community
organization. Hence by treating this subject one also gains an impression of
applied sociology.
d community organization has, further more, the following advantages for an
analysis cast in terms of institutionalization:
- it constitutes a social activity the limits of which can be defined
with reasonable accuracy
- it is of relatively limited scope and
- it has a short history, so it can be studied from its inception.

Part 2 - The Development of a Policy
In this part of the thesis the relevant policy processes are described and analysed in
terms of institutionalization.

1 Institutionalization
To begin with, a limited survey of the literature is presented. From this survey two
interpretations of institutionalization emerge: in the first place an interpretation which
concurs with what could be called the classic-sociological or anthropological tradition.
In this tradition institutionalization is linked up with the basic needs, values and
prerequisites etc. of a social system (e.g. economic - procreation - and social order
phenomena - economics, marriage, law). In the more modern view institutionalization
is often related to ‘new’ social phenomena and processes, for instance all forms of
conscious social action (e.g. policy making).
I define institutionalization as the process of development of a pattern of social
activities and means related to a particular problem (purpose, value). For
institutionalization to come about the following conditions must be fulfilled:
a the existence of a certain problem (purpose, value);
b the possibility of communication;
c the presence of societal support.
This is not to say, of course, that, if these conditions are fulfilled, a process of
institutionalization will necessarily take place. What we are talking about here is a
chance, a probability, which naturally increases with the strength of the conditions
mentioned above.
Sub Here we are concerned with the content and history of the problem or goal in
a. the social system. What is the relation between the content of these goals and
the nature of the social system? Are one or more goals (problems) involved?
The hypothesis is put forward that the smaller the number of goals the greater
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the chance for institutionalization. In relation to this the question is asked what
kind of commitment the goals require of
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Sub
b.
Sub
c.

the participants. Are these goals of a utilitarian, normative or coercive character?
The hypothesis here is that institutionalization will come about less easily the
greater the number of dimensions of the action system touched by these goals.
Finally the scope of these goals has to be traced - i.e. the number of people to
whom these goals are purported to be potentially relevant has to be determined.
The supposition that institutionalization occurs only vaguely when there is a
great difference between potential and actual scope appears to be rather obvious.
The presence and availability of means of communication is of great importance
for the creation of a consensus.
The extent to which persons and groupings are attracted to certain goals is of
decisive importance for the process of institutionalization. The degree of
institutionalization occurring is indicated by the nature, scope and intensity of
societal support. It is more important to find out to what point the process of
institutionalization has progressed (i.e. the degree of institutionalization) than
to state the bare fact that it is taking place, A distinction is made here between
anticipatory and autonomous institutionalization. The concept of anticipatory
socialization refers to a situation in which the relevant initiative is taken in a
centre of power, in the expectation that after a while it will receive support from
the groupings for which the activity to be institutionalized is alleged to be
intended. The term autonomous institutionalization refers to a process resulting
mainly from an initiative taken by participants of a grass roots level.

Anticipatory institutionalization necessitates an orientation downward, in an attempt
to enlarge its social basis; autonomous institutionalization implies the necessity of
building up an adequate structure of authority and control, and hence an orientation
upwards. There is often a fluent transition between these forms of institutionalization;
we are certainly not dealing here with a contradistinction in the strict sense of the
word.

2 The Goals
Before the war there were already some activities - e.g. neighbourhood work and
developmental activities in some agricultural areas - which could be considered a
prelude to community organization. However it was only after the war that community
organization, also under the influence of American ideas on this field of activity,
came to further development. We can distinguish the following phases of development
in the formulation of goals here, in which the central government (from 1952-1965
the Department of Social Work, and from 1965 onwards the Department of Culture,
Recreation and Social Work) has played a dominant role. During the first phase
(1952-1958) the emphasis was on the satisfaction of social needs - via the allocation
of money for social-cultural provisions - related to processes of industrial development
and agricultural reconstruction in some predominantly agrarian regions in the
Northern, Eastern and Southern parts
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of the Netherlands. During the following period (1959-1972) there was growing
concern with the participation of the population itself, with the increase of the direct
influence of the population on the creation of its environment and the decrease of
the distance between administrators and administered. The goals of community
organization were then merged with the goals of a broader welfare policy, which
explicitly announced itself as such in the second half of the sixties. Community
organization is now purported to be relevant for the entire population (the so-called
general function).

3 Societal support
Of those factors which are important for societal support or opposition the following
should be mentioned:

Central government
- The most powerful support to community organization has been given on this level.
Community organization has received here its initial development and financial
support. It is the central government which has defined the speed of developments
in this matter, and the civil service has played an important role here. Organizational
concern with community organization has been extended in the course of time to the
various provincial and regional levels. It started on the provincial level and since
1965 has spread from there to town council level. We now find ‘community
organization (or welfare) councils’ on all these levels.

The Political Parties
- Until about 1960, the political parties kept aloof from community organization.
They believed that the relevant department of central government was too rash and
they could not follow developments very well. Later they adopted a more positive
attitude towards prevailing welfare policies and hence also towards community
organization, without one being able to talk of enthusiastic support here.

Private Associations
- Originally, those voluntary associations which traditionally monopolized the field
of social welfare, and which were embedded within the religious-political, ‘pillarized’
structure of Dutch society, also kept rather aloof from this form of social welfare
(community organization being, beside ‘casework’ and ‘group work’, the third method
in social work). These associations included community organization in their packet
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of provisions even later than did the political parties. Community organization was
a threat to the existing structure, based on religious-political ties, because of its
predominantly territorial and cooperation-oriented character. During the last few
years private associations have done much to draw community organization within
their orbit. However, one can still observe inhibitions in this area.

The Population
- It can be stated that, generally speaking, community organization has hardly received
any support from the population at large; this in spite of the fact that it derives its
raison d'etre from the population. A large part of the population is not even familiar
with any community organization work.
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4 The Means
The development of the means allocated to community organization constitutes a
concrete index of the size of its social support. The fact that the apparatus, originating
in this support, begins to exert its own independent influence on the process of
institutionalization (reification) justifies special attention for this aspect. To provide
just a few figures here: central government expenditure on community organization
has increased in the period 1953-1972 from ƒ 740.000,- to more than 84 million
guilders. The number organizations in this field which are subsidized by the
government has increased from a few, just after the war, to 511 (in 1971), with more
than 2100 functionaries. Government support also acquired a firm basis during this
time in the shape of general regulations for subsidies; this ensured to a great extent
the continuity of community organization work.

5 Conclusion
Looking at the goals again it can be seen that their scope has been enlarged to such
an extent that they actually impede institutionalization. There is great confusion about
the aims of community organization. Measured by its societal support - and the
resulting means - the degree of institutionalization has increased strongly. A rather
substantial apparatus has come about, which renders reasonable stability to community
organization work. During this whole policy period the degree of institutionalization
has increased, generally speaking. We can talk here of anticipatory institutionalization
because of the dominant role of the central government in community organization.
The institutionalization of community organization has been impeded by the lack of
relevant support from the population; this deficiency also constitutes a potential threat
to further institutionalization.

Part III - The Implementation of a Policy
1 Introduction
In Part II we looked at the historical development of community organization and
we used certain criteria to establish the stage reached in the process of its
institutionalization. It is possible to imagine a higher or lower stage being reached,
we need to define more narrowly the reasons for the attainment of precisely this
degree of institutionalization by community organization; hence we need to observe
more closely the contents of the relevant policy and the social structure within which
it had to be implemented. The considerations on this point also amount to an
evaluation of the policy concerned.

2 The Theory of Community Organization
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The desire to engage in community organization results directly from an awareness,
in governing circles, of a crisis situation, which necessitates
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democracy and participation on the grass roots level to be strengthened. Community
organization is here one of the means available. The right of democratic
self-determination ranks highly in the theory and ideology of community organization.
Hence, its chosen method is the so-called non-directive approach. However, the fact
that there is always governmental interference - for community organization work
is presented from above - causes this methodological point of departure to be a mere
illusion.

3 Theory and Policy
As community organization is intended to boost large scale participation and the
taking of independent initiatives the question arises whether and how such taking of
initiatives can be stimulated. Dutch policy on this point is inspired by two points of
view. According to one of these - which I would like to call the doctrine of adaptation
- the reason for community organization is the fact that certain groupings and regions
fall behind in the rapid technical-economic changes of society (social and cultural
lag). According to the other point of view - the doctrine of participation - official
policy should promote the participation and taking of initiatives by private citizens
(fundamental democratization).

The doctrine of adaptation
- The policies which have been mainly inspired by this doctrine deal with: backward
families and neighbourhoods (deprivation); the coordination of social work within
the ‘pillarized’ private associations; regional welfare policies; provisions for aliens;
and the social information officers. In almost all cases community organization offers
provisions which do not induce significant change in the existent backwardness, as
(a) the cause of the latter is not primarily a social-cultural one and hence not to be
looked for in the area covered by the relevant policies and (b) the population, which
is the real object of these policies, would have to adapt itself in a one-sided manner.
If the population participates in an active manner - and such participation has indeed
been very much on the increase during the last few years - their activities take place
largely outside the official community organization framework.

The doctrine of participation
- The promotion of participation has been an issue of central importance in the social
policies of these last ten years in particular - in any case a lot of lip service has been
paid to it. However, it is a conspicuous fact that no clear definition of participation
has been forthcoming yet and that no answer has been given to the question, why,
in order to induce which social changes, participation should be stimulated. One
gains the prima facie impression that a participatory democracy, with for instance
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self-determination, is the official goal. However, the promotion of participation and
the provisions entailed by this has, in fact, another function - it constitutes a response
to the democratization movements which were set into motion in the sixties. The
government was attempting to suggest to the outside world that it desired to
democratize its own policies.
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The highly peripheral activities included in community organization - almost 80%
of total expenditure goes to activities covered by the doctrine of adaptation as well
as buildings etc. - do not justify the conclusion that the promotion of participation
as far as (social) environment is concerned has really been taken very seriously.
Compared to American community organization for instance, which has exerted an
important influence on its Dutch equivalent especially as far as the acceptance of
official policy is concerned, Dutch community organizations shows itself to be
preoccupied with rather irrelevant problems.
The aims of community organization are of a very large scope and hence cause
the relevant organizations to compete with the already existent territorial-political
institutions. This comes out most clearly on the level of town and city, where
community organization has been trying to gain a foothold since 1965. However,
here too community organization plays only a subordinate role as it amounts to
nothing more than advice in the social cultural field and therefore can not compete
with the activities of the more heavily manned political-bureaucratic apparatus on
which it is, moreover, dependent for its finances. The relevant decisions are taken
by the political apparatus, which, indeed, has political responsibility for these. The
community organization institutions on the provincial level work, comparativily,
most effectivily, because traditionally there have been no provisions on this level for
the implementation of social-cultural policies. However, in all these cases the relevant
institutions can be regarded as part and parcel of the political-bureaucratic system.
The real changes in the political-bureaucratic structure have been induced by the
activities of private citizens (action groups), whose activities took shape in the great
majority of cases outside the framework of community organization, which therefore
hardly influenced these activities. The institutions for community organization can
be easily controlled, because of their origin in the sphere of central government. The
central bureaucracy - having much discretion in this field - has adroitly made use of
the popularity of certain public issues (democratization, participation etc.) to expand
the governmental scope of community organization. There has been little
counter-activity in parliament, which has not exerted much real control. In conclusion
we can state here that the government has barely fulfilled the goals of community
organization.

Part IV - Policy Perspectives
In this part of the thesis some suggestions have been made, not only for policy towards
community organization but also for welfare policy in general. I have pleaded,
amongst other things, for breaking down, to some degree, the institutionalized
character of activities related to community organization: that is to say I have argued
for a change-over from
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support for organizations to that for concrete activities originating from the initiatives
of private citizens. Concrete ideas on welfare are always changing (because of their
dynamic character), and therefore we have to guard against bureaucratization which
can be so easily promoted by setting up organizations. Furthermore I have warned
against unduly widening the concept of welfare, since this would cause it to disappear
as a separate category of policy-making. Of course, the promotion of welfare is, in
its strict sense, the object of a total policy, consisting of economic, social and juridical
measures. Welfare work, as a separate policy, can only derive its identity from the
ever present need for help - which should then be offered. However, it remains
necessary to try and eradicate, as far as possible, the circumstances which cause this
need for help to exist. This also implies that a direct link has to be established between
the welfare sector and other sectors of society, which would enable us to use the data
from the welfare sector as basic materials for social-political measures of a preventive
character. In this sense welfare policy is an indicative policy as well. Changes in the
chaotic structure of welfare work organizations are also necessary. To achieve this
we need - besides a certain increase in scale - to decentralize the provisions and
integrate the welfare organizations as far as functional (professional), territorial and
ideological aspects are concerned. The rapid dissolution of ‘pillarized’ structures
which has been taking place during the last few years should result in new structures,
in which responsibility is shared by clients, professional social workers and the
institutions providing the financial backing. The positive effects of welfare policies,
which can be ascribed to the policy on community organizations, are:
- the admittedly modest beginning in the disappearance of ideology (the ‘pillars’)
as the main structuring factor in the organization of welfare provisions;
- the fact that under cover of community organization welfare provisions have
been made and means allocated, which, given the growing demand for welfare
provisions, can in principle also be used for things other than community
organization;
- that groupings - or, more broadly, (parts of) society - can now constitute points
of departure in the creation of a social policy in the wide sense; as far as this is
concerned the government has been definitely ahead; in this way the relatively
independent societal function of ‘the social’, as compared to, for instance, the
economic, juridical, cultural etc., has been recognized and acknowledged.
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Bibliografische wegwijzer in het opbouwwerk
Nuttiger dan het opstapelen van boeken en artikelen, die in de voetnoten reeds zijn
genoemd, in een literatuurlijst, lijkt mij een wegwijzer in de literatuur over het
opbouwwerk. Met name bestemd voor de lezers, die niet zo bekend zijn met dit veld.
Daarbij moet worden volstaan met een bescheiden greep uit die literatuur en een
beperking tot, in hoofdzaak, het Nederlandse opbouwwerk. Wie meer wil weten, kan
terecht bij de literatuurvermeldingen, die in de hier behandelde boeken/artikelen zijn
te vinden.

Inleidende beschouwingen
De belangrijkste Nederlandse inleiding is nog steeds die van J. Boer, Opbouwwerk,
Arnhem 1968, een gewijzigde tweede druk, eerder verschenen onder de titel:
Maatschappelijk Opbouwwerk. Dit boek is belangrijk omdat het een grote invloed
heeft gehad op het opbouwwerk; het representeert een nogal ‘idealistische’ opvatting
over het opbouwwerk, d.w.z. dat het weinig werk maakt van de analyse van de
maatschappelijke problemen waar het opbouwwerk een antwoord op zou moeten
geven. Al is de tweede druk in dit opzicht wat kritischer dan de eerste. Het geeft
verder een verdienstelijk overzicht van de ontwikkeling van begrippen, terwijl het
tevens een aantal ‘cases’ bevat; belangrijk is ook het werk van A.J.M. van Tienen
en W.A.C. Zwanikken, Opbouwwerk als sociaal-agogische methode, Deventer 1969,
vooral omdat beide auteurs een betrekkelijk invloedrijke positie in het op-
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bouwwerk(beleid) innemen. Het werk bevat interessante informatie over de
geschiedenis van het opbouwwerk, introduceert nieuwe begrippen, vermeldt het
nodige over de methodiek en strategie en beschrijft enkele ‘cases’. Het zwaartepunt
van het opbouwwerk wordt gelegd in de beïnvloeding van kleinere sociale verbanden
(vandaar o.a. sociaal-agogische methode). De belangrijkste bezwaren tegen het boek
zijn wel de gebrekkige analyse van de sociaal-institutionele context waarin het
opbouwwerk functioneert, benevens de weinig heldere begripsvorming; een aardig
overzicht geeft ook de publicatie: Community organization in de Nederlandse
samenleving (publ. nr. 30 van de NRMW), Den Haag 1962; een snelle introductie niet slechts in het opbouwwerk, maar ook in het hele beleidsterrein van CRM - geeft
de populaire uitgave van Teleac, getiteld: Bij leven en welzijn, Utrecht 1970; een
overzicht van achtergronden en begrippen geeft A. Pals-Ghoos, Maatschappelijk
Opbouwwerk, Community Development, Community organization, Leuven 1968; de
invloed van de Amerikaanse ‘community organization’ maakt het noodzakelijk enkele
studies te noemen. In de eerste plaats Murray G. Ross, Gemeenschapsorganisatie,
Arnhem 1957; een beknopt maar voortreffelijk overzicht - tot 1960 - is te vinden bij:
H. Hulshoff, Kernpunten ener literatuuranalyse betreffende de Amerikaanse
community organization, 's-Gravenbage 1961; recent van Murray G. Ross (with B.W.
Lappin) is: Community organization, New York 1967; crisis in en kritiek op de
Amerikaanse ‘community organization’ kan men o.m. vinden in goede bijdragen
van H. van den Berg, ‘De wisselwerking tussen sociologie en sociale arbeid in de
Verenigde Staten’, in: Mens en Maatschappij, 42e jrg., nr. 5, september/oktober
1967, blz. 399-417, van Henry J. Meyer/Eugene Litwak/Edwin J. Thomas/Robert
D. Vinter en Herbert J. Gans, in: Paul F. Lazarsfeld, William H. Sewell en Harold
L. Wilensky (eds.), The uses of sociology, London 1968, resp. blz. 156-190 en
437-476, en in de bundel van Ralph M. Kramer en Harry Specht (eds.), Readings in
Community Organization Practice, Englewood Cliffs 1969.

Beleid
Voor een snelle oriëntatie in de beleidsopvattingen kan men o.m. terecht bij de
brochure van het ministerie van Maatschappelijk Werk, De mens in zijn samenleving,
Den Haag 1958; eveneens de departementale publicatie, De eerste tien jaren van het
ministerie van maatschappelijk werk, Den Haag 1962; verder bij de vier bundels van
artikelen en voordrachten van G. Hendriks, Opbouw van de samenleving, resp. 1963
(I), 1964 (II), 1968 (III) en 1971 (IV), eveneens uitgegeven door het ministerie;
verder van G. Hendriks, Sociale wijkopbouw, uitgave CRM, 's-Gravenhage 1967,
en Social planning and community development, uitgave CRM, 1967.

Onderzoek
Er is maar weinig onderzoek in het opbouwwerk verricht. Het beste is
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vooralsnog dat van Ralph Kramer, Community development in Israel and The
Netherlands, Berkeley 1970; verdienstelijk is ook de scriptie van M. Traas,
Verkenningen t.a.v. opbouwwerk in Nederland, 1969, en samenvattend gerapporteerd
in: Fase, kaderblad van de Moderne Jeugdraad, 8ste jrg., 1970, nr. 1, 2/3 en 4/5;
interessant materiaal levert ook: B.H.W. Oonk, Regionale welzijnsstichtingen in het
zoeklicht, Afdeling Sociologie van de welzijnszorg Sociologisch Instituut Nijmegen
1970; voor opbouwwerk in de stedelijke sfeer zijn te noemen: A.C.M. de Kok,
Opouwwerk in een industriestad, 's-Gravenhage 1969, en L.J.G. van der Maesen,
Bijlmer, een modelstad voor inspraak?, 's-Gravenhage 1970; voor de zgn.
ontwikkelingsgebieden kan nog steeds verwezen worden naar de fraaie studie van
J.A.A. van Doorn (rapporteur), De Nederlandse ontwikkelingsgebieden, Schets van
de sociale problematiek, 's-Gravenhage 1960; een interessante ‘case’ uit het bijzonder
opbouwwerk is: J. Halbertsma, Mensen van goede wil in het opbouwwerk,
's-Gravenhage 1970; verder bevatten sommige van de zgn. NIMO cahiers
onderzoeksverslagen. Deze cahiers worden uitgegeven door het Nederlands Instituut
voor Maatschappelijke Opbouw te 's-Gravenhage.

Analyse/kritiek
De belangrijkste analyses van en kritiek op het opbouwwerk zijn geleverd door: A.
Houttuyn Pieper, Naar een sociaal-wetenschappelijke doorlichting van het
maatschappelijk opbouwwerk, in: H.A. Becker (red), Democratie en sociaal
onderzoek, Utrecht 1966, blz. 120-134; en G.P.A. Braam, Opmerkingen over de
machtspositie van het maatschappelijk opbouwwerk in grote steden, in: Mens en
Maatschappij, 41ste jrg., nr. 4, juli/augustus 1966, blz. 329-340, en G.P.A. Braam,
Social work as a means to social change, in: Sociologica Neerlandica, vol. VI, nr.
2, 1970, blz. 155-167, waar trouwens het hele welzijnsbeleid ter sprake wordt
gebracht; knap is ook de analyse van Ralph Kramer, o.c.; zie verder nog Bram Peper,
Afbraak van het opbouwwerk?, een beleidssociologische kritiek, in: Mens en
Maatschappij, 44ste jrg., nr. 2, maart/april 1969, blz. 113-134; tenslotte een goed
rapport - van W. Hoebink, A. Houttuyn Pieper, P. Ploeger, Mady A. Thung en R.A.E.
Zijlman - getiteld: Kanttekeningen, publ. nr. 34 van de NRMW, Den Haag 1965.

Tijdschriften
Een speciaal tijdschrift, gewijd aan het opbouwwerk, is het NIMO bulletin, dat sinds
1967 verschijnt; verder zijn beschouwingen over opbouwwerk te vinden in
tijdschriften als De Schalm, dat in 1971 overigens is opgeheven, in het Tijdschrift
voor Maatschappelijk Werk (sinds 1972 genaamd: Mens en Welzijn), in
Volksopvoeding en tenslotte in het beste tijdschrift op welzijnsgebied: Maatschappelijk
Welzijn.
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