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VOORWOORD

Deze studie is het resultaat van de systematische bestudering van het opbouwwerk (dit is een vorm van welzijnswerk). De studie is gebaseerd op een casestudy, die in de periode 1984/1985 is uitgevoerd in één wijk, namelijk Spoorwijk in
Den Haag. In het onderzoek is aandacht besteed aan het functioneren van opbouwwerk en aan de waardering ervan door wijkbewoners, de "cliënten" van
deze vorm van welzijnswerk.
Met deze studie wil ik trachten, inzicht te geven in de achtergronden en het
functioneren van het opbouwwerk. Daardoor hoop ik een zinvolle bijdrage te
leveren aan de discussies, die momenteel op tal van plaatsen over de toekomst
van het werk gevoerd worden.
Zonder de bereidwillige medewerking van betrokkenen bij het opbouwwerk in
en rond de wijk had het onderzoek nooit kunnen plaatsvinden. Ik ben dan ook
de plaatselijke welzijnswerkers, de geïnterviewde bewoners en alle anderen die
hebben meegewerkt aan het project bijzonder dankbaar voor de gesprekken, die
ik met hen mocht voeren. Dit geldt met name voor de (ex-)opbouwwerkers in
Spoorwijk, die mij veel achtergrondinformatie hebben verschaft over de wijk,
het opbouwwerk, hun functioneren, etcetera.
Voorts spreek ik mijn oprechte dank uit aan allen, die op enigerlei wijze hebben
bijgedragen aan de totstandkoming van dit boek. Ik noem in alfabetische volgorde drs. J a n Bosman (psycholoog en onderzoeksmethodoloog), drs. Peter Das
(natuurkundige en statisticus), drs. Ad de Jongh (organisatiepsycholoog), drs.
Ingrid Niemans (andragoloog en opbouwwerker), drs. ing. Wim Peters (bedrijfseconoom en organisatiekundige), drs. Iwan Sewandono (beleidssocioloog) en mr.
Kees Wijnmalen (neerlandicus en jurist).
Drie wetenschappers reageerden schriftelijk op onderdelen die tot hun vakgebied behoren: de socioloog professor dr. A.L. Mok, de historicus professor dr.
A.F. Manning en de bedrijfskundige ir. A. Smidts.
Naast degenen, die vanuit wetenschappelijke hoek bijdragen hebben geleverd,
wil ik mijn collega's bij de gemeente Rotterdam bedanken voor hun stimulerend-kritische vragen, die mij dwongen mijn doelstellingen en werkwijzen voortdurend verder aan te scherpen.
Speciale dank spreek ik uit aan het adres van mijn werkgever, het gemeentebestuur van Rotterdam, voor de gelegenheid die hij heeft geboden om aan dit boek
te werken. Zonder de bereidwillige medewerking van de leiding van de secretarieafdeling Algemene Personeels- en Organisatiezaken had ik deze studie niet
tot een goed einde kunnen brengen.

Deze studie was evenmin tot stand gekomen zonder de stimulerende en wijze
opmerkingen van mijn promotor dr Marinus van Beugen. Zijn kanttekeningen
en suggesties waren steeds van grote waarde Zo ontstond in goed overleg geleidelijk dit boek als een tastbaar resultaat van een jarenlange samenwerking, die
ik als zeer vruchtbaar en leerzaam heb ervaren
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INLEIDING

Bij de bestudering van het opbouwwerk in Spoorwijk zal vooral aandacht besteed worden aan de wijze waarop de potentiële afnemers van diensten (= nietactieve wijkbewoners) tegen deze vorm van dienstverlening aankijken. Deze
keuze voor potentiële in plaats van feitelijke afnemers (= actieve bewoners) is
vooral gemaakt, omdat nog weinig bekend is over het oordeel van het niet bij
opbouwwerk betrokken deel van de bevolking.
Vertrekpunt van deze studie is de kritiek van sommige auteurs dat het opbouwwerk diensten verleent, waaraan bij de bevolking in het geheel geen behoefte
bestaat. De interacties tussen opbouwwerkers en afnemers van diensten worden
in deze studie opgevat als ruiltransacties die op dezelfde wijze geanalyseerd
kunnen worden als de transacties in de commerciële marktsector. Opbouwwerkers worden gezien als leveranciers van het product "opbouwwerk" en afnemers
van de diensten als consumenten. Betaling van geleverde diensten vindt niet
achteraf plaats (na of bij de levering), maar voorafgaand aan de levering via het
betalen van belastinggeld waarmee de voorziening gefinancierd wordt. Met andere woorden: iedereen heeft voor opbouwwerk betaald, terwijl slechts een beperkt aantal bewoners feitelijk met opbouwwerk in aanraking komt. Door middel van onderzoek kan worden vastgesteld hoe met name de potentiële afnemers over het werk oordelen.
Als we willen analyseren hoe potentiële afnemers van diensten tegen het opbouwwerk aankijken, dan kunnen we daarbij het best gebruik maken van het
onderzoeksinstrumentarium dat is ontwikkeld in het kader van de marketingen de "consumer research"-literatuur. In deze literatuur wordt het proces van
attitudevorming met betrekking tot een product en het feitelijk koopgedrag van
individuele kopers bestudeerd en geanalyseerd in relatie tot factoren die van
invloed zijn op de vorming van die attitudes en dat koopgedrag.
In hoofdstuk 1 worden de belangrijkste vooronderstellingen van de onderzoeker,
de vraagstelling van het onderzoek en de methodologische uitgangspunten van
de gevolgde aanpak uiteengezet. Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de belangrijkste aspecten van het opbouwwerk (maatschappelijke achtergronden,
kenmerken en concrete methoden). Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 het conceptuele kader aangegeven, waarmee de in hoofdstuk 1 geformuleerde vraagstelling geoperationaliseerd kan worden tot een probleemstelling en een set toetsbare hypothesen. Bij de ontwikkeling van het conceptueel kader zal met name
gebruik gemaakt worden van elementen van de marketing- en de "consumer
research"-theorie. Hoofdstuk 4 handelt over de probleemstelling, de methodologie, de hypothesen en de vragenlijst van het onderzoek. Dit hoofdstuk bevat
onder meer een beschrijving en verantwoording van de gebruikte dataverwerkings- en data-analysetechnieken. In hoofdstuk 5 worden de uitkomsten van het
onderzoek weergegeven. In hoofdstuk 6 worden de uitkomsten besproken in ter-
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men van de geformuleerde probleemstelling en onderzoekshypothesen. Hoofdstuk 7 tenslotte bevat een aantal algemene bespiegelingen met betrekking tot
de toekomst van het opbouwwerk en enige suggesties voor de verdere ontwikkeling van het werk en de rol die sociaal-wetenschappelijk onderzoek hierbij kan
spelen.
Aan het eind van elk hoofdstuk zijn korte samenvattingen opgenomen. De bijlagen bij de diverse hoofdstukken zijn achter in het boek opgenomen. Dit geldt
zowel voor de onderzoekstabellen die behoren bij hoofdstuk 5, als voor de literatuurverwijzingen bij elk hoofdstuk afzonderlijk. Tenslotte is nog een lijst van
gebruikte literatuur toegevoegd en een summary in het Engels.
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1.

VERANTWOORDING VAN HET ONDERZOEK

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de motieven, die aan de keuze
voor opbouwwerk als object van deze studie ten grondslag hebben gelegen (11)
Voorts worden de belangrijkste vooronderstellingen van de onderzoeker uiteengezet (1 2) Vervolgens wordt in 1 3 een voorlopige probleemstelling voor het
onderzoek beschreven Tenslotte wordt in 1 4 nader ingegaan op de bruikbaarheid van bestaand onderzoeksmateriaal voor een beantwoording van de probleemstelling

LI.

Waarom o p b o u w w e r k als o n d e r w e r p van studie is g e k o z e n .

Wat maakt opbouwwerk interessant als object van sociaal wetenschappelijk onderzoek 9 In de eerste plaats het feit dat het werk enerzijds in nota's van de
rijksoverheid (onder anderen in de Nota 'Nadere beleidsbepaling inzake de samenlevingsopbouw") gepresenteerd is als motor van het welzijnsbeleid, terwijl
van de andere kant een aantal essentiële elementen van het werk, namelijk het
functioneren, de output en de effecten ervan, nooit systematisch zijn onderzocht
(1)
Opbouwwerk is ook interessant, omdat het vrij gemakkelijk toegankelijk is voor
onderzoek Er wordt gewerkt aan concrete samenlevingsproblemen, die kunnen
dienen als meetpunten voor empirisch onderzoek Doordat het werk zich grotendeels in de openbaarheid voltrekt, is het minder privacy-gevoehg dan bijvoorbeeld het maatschappelijk werk of de gezinstherapie Het opbouwwerk is tenslotte een belangrijk studieobject, omdat het al jarenlang onderwerp van felle
discussies is geweest, zonder dat aan deze discussies een feitenbasis is gegeven
Aan opbouwwerk wordt jaarlijks ongeveer ƒ 80 000 000,— subsidiegeld uitgegeven (2) Het is derhalve geen overbodige luxe om periodiek door middel van
onderzoek vast te stellen wat de output en de effecten van het werk zijn
Opbouwwerk heeft zich altijd al in een vrij grote belangstelling van sociaal-wetenschappelijke zijde mogen vei heugen Peper, Groot en Mulder, Van der Veen,
Broekman, Hidalgo, Beek, Schujt en vele anderen hebben het opbouwwerk tot
onderwerp van hun wetenschappelijke interesse gemaakt (3) Peper en Schuyt
analyseerden het beleid van landelijke en plaatselijke overheden Broekman het
ontstaan en de eerste geschiedenis van de oudste provinciale opbouwwerkinstelling in ons land de Stichting Opbouw Drenthe Anderen zoals Beek, Hidalgo en
Van der Veen richtten hun aandacht vooral op het beroepsmatig handelen van
opbouwwerkers
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12.

Vooronderstellingen van de onderzoeker.

In de sociale wetenschappen is het goed gebruik dat de onderzoeker zijn vooron
derstellmgen expliciteert, voordat hij de opzet en uitvoering van zijn onderzoek
beschrijft Zodoende is de lezer in staat te beoordelen of bepaalde uitspraken op
feiten dan wel op vooroordelen berusten
Volgens Houttuyn Pieper worden uiteenzettingen over doel en vorm van opbouwwerk meestal gekenmerkt door het hanteren van een maatschappijbeeld,
dat in sterke mate wordt gekleurd door niet expliciet gemaakte waarde-oordelen (4) Deze kritiek is niet alleen van toepassing op studies die a priori uitgaan
van de noodzaak en/of het goed functioneren van opbouwwerk, maar ook op
studies die bij voorbaat negatief staan tegenover het werk Zo ademen bijvoorbeeld de dissertaties van Schuyt en Van der Veen een niet onderbouwde pro opbouwwerk instelling uit terwijl Achterhuis' en Peper's kritische beschouwingen
met betrekking tot welzijnswerk in het algemeen en opbouwwerk in het bijzon
der een met nader gemotiveerde anti-opbouwwerk houding uitstralen In paragraaf 1 4 zal een en ander nader worden toegelicht
Hieronder volgen kort samengevat de belangrijkste vooronderstellingen die aan
deze studie ten grondslag hebben gelegen
De eerste vooronderstelling betreft het primaat van de relatie tussen opbouw
werker en locale bevolking voor het bepalen van de resultaten van het opbouwwerk Andere onderzoekers hebben de nadruk gelegd op aspecten als de invloed
van het rijksbeleid (Peper) of het locaal-politieke krachtenveld (Schuyt) of op de
organisatie en werkwijze van het opbouwwerk zelf (Van der Veen) of op de
historische ontwikkeling van een opbouwwerkinstelling (Broekman) Mijns inziens is echter één aspect vrijwel volledig buiten beschouwing gebleven, terwijl
het naar mijn mening wel cruciaal is voor een goed begrip van de achtergron
den en het functioneren van opbouwwerk Het betreft de opstelling van individuele wijkbewoners tegenover het opbouwwerk in hun wijk
Voor de analyse van de relatie tussen opbouwwerker en potentiële afnemers
van zijn diensten zal, zoals in de inleiding reeds is aangegeven, gebruik ge
maakt worden van elementen van de marketing- en de "consumer research "-be
nadering Hierbij gaat het met name om de vraag wat de opstelling (= attitude)
van potentiële afnemers van opbouwwerkdiensten is ten opzichte van deze diensten en door welke factoren die opstelling wordt bepaald Bij deze analyse dient
vooral nagegaan te worden in hoeverre de afnemers het opbouwwerk waarnemen en wat de invloed van deze waarneming is op hun opstelling tegenover het
werk Voor het onderzoek met betrekking tot de waarneming van opbouwwerk
en de opstelling tegenover het werk zal onder meer gebruik gemaakt worden
van noties uit de perceptie en de attitude-theorie Een en ander zal nader worden uitgewerkt in hoofdstuk 3 bij de ontwikkeling van het conceptueel kader
voor het onderzoek in de Haagse Spoorwijk
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De tweede vooronderstelling gaat er vanuit dat het weinig zin heeft om de opstelling van bewoners ten opzichte van het opbouwwerk sèc te beschrijven. Het
is in de sociale wetenschappen goed gebruik om niet alleen het hoe of wat van
een bepaald verschijnsel te analyseren, maar bij deze analyse ook te betrekken
de invloeden die van buitenaf op het verschijnsel inwerken. Een dergelijk conditieonderzoek geeft inzicht in wat Tolman en Brunswik "the causal texture" (het
weefsel van oorzaken) van een sociaal fenomeen hebben genoemd (5).
De derde belangrijke vooronderstelling is die dat opbouwwerk slechts adequaat
bestudeerd kan worden op het niveau waarop het feitelijk wordt uitgevoerd. In
de regel is dat het niveau van één wijk of één buurtschap. Hoewel Van Doorn
reeds in 1955 heeft afgerekend met de gedachte van de wijk als reëel integratiekader is het opbouwwerk toch grotendeels een wijkgerichte voorziening gebleven (6). Het voordeel van het verrichten van onderzoek in één wijk is dat de
attitudes van verschillende categorieën bewoners ten aanzien van opbouwwerk
beter met elkaar vergeleken kunnen worden als de omstandigheden en het object, waarop de attitudes betrekking hebben, voor allen gelijk zijn.
Bovenstaande aanpak wordt door Van Strien idiografisch onderzoek genoemd
(7). Deze vorm van onderzoek is gericht op het ontwikkelen van theorie op N=1niveau en onderscheidt zich van nomothetisch onderzoek dat via breed opgezette surveys informatie verzamelt ter toetsing van theorieën op N=k- of op N=oneindig-niveau (respectievelijk "middle range" en "grand theories"). Onderzoek op
N=l-niveau wordt in de literatuur gewoonlijk getypeerd als "casestudy research". Deze aanpak kan betrekking hebben op de vier sociale entiteiten die
Lewin, Watson en Westley onderscheiden hebben: individu, groep, organisatie
of samenlevingsverband (8). In het onderhavige onderzoek wordt de "casestudy"- benadering toegepast op een een woonwijk, namelijk de Spoorwijk in Den
Haag. Dergelijk onderzoek, gericht op de bestudering van kleinschalige en afgebakende samenlevingsverbanden als wijken, dorpsgemeenschappen en dergelijke, wordt vaak toegepast in de culturele antropologie. Bekend is in dit verband
de Nederlandse studie van Verrips naar de geschiedenis van het dorp Ottoland
in de Alblasserwaard (9). Een beschrijving van de voor dit type onderzoek
bruikbare onderzoeks- en analyse-instrumenten treft men aan bij Spradley in
"Participant Observation" en "The Ethnographie Interview" (10).
Een vierde vooronderstelling is die dat opbouwwerkers niet over een algemene,
in alle situaties toepasbare methodiek beschikken, maar dat er meerdere methodiek-varianten zijn waaruit gekozen kan worden voor het aanpakken van
concrete kwesties. Weiss, die zich bezig heeft gehouden met evaluatie-onderzoek
in "social work", geeft aan dat een te evalueren programma (in casu een bepaalde reeks opbouwwerkactiviteiten) als "black box" kan worden beschouwd (11).
Aan deze benadering ligt de veronderstelling ten grondslag, dat de inhoud van
de "zwarte doos" gekend moet worden om het hoe en het waarom van bepaalde
opbouwwerkactiviteiten te kunnen begrijpen.
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Bestudering van de "ins" en "outs" van het programma levert informatie op over
de inhoud van de "black box". Met behulp van enkele relevante categorieën
wordt het t e evalueren programma getypeerd. Vervolgens wordt aan de hand
van metingen ten aanzien van deze categorieën onderzocht welke doelen worden nagestreefd. Na uitvoering van het programma wordt vastgesteld of de gestelde doelen inderdaad gerealiseerd zijn. Soms wordt ook nagegaan of het te
evalueren programma A even succesvol is of was als programma В wat betreft
het realiseren van de doelstellingen. Volgens de auteur zijn in de meeste geval
len enkele relevante categorieën voldoende om de kern van een programma
weer te geven.
Bij de behandeling van het theoretisch kader van deze studie (in hoofdstuk 3)
zal hieraan nader aandacht worden besteed.
De vijfde vooronderstelling tenslotte is die dat niet volstaan kan worden met
het gebruik van ofwel alleen kwalitatieve ofwel alleen kwantitatieve onderzoeksmethoden, maar dat beide soorten methoden met elkaar moeten worden
gecombineerd waarbij het kwalitatieve onderzoeksdeel gebruikt kan worden als
vooranalyse voor het kwantitatieve deel. Kwalitatief onderzoek is te beschouwen als de inductieve fase van De Groot's empirische cyclus en het kan het best
worden opgezet volgens de principes van Glaser en Strauss' "comparative analysis" (12). De kwalitatieve vooranalyse levert informatie op voor het formuleren
van algemene theoretische noties en toetsbare hypothesen. Deze fase heet in De
Groot's model deductie. Vervolgens is het mogelijk de hypothesen te toetsen via
kwantitatief onderzoek (= inductie) waarbij gebruik wordt gemaakt van gestructureerde vragen- of observatielijsten en statistische verwerkings- en analysetechnieken.
Raemaekers geeft de empirische cyclus van De Groot als volgt weer (13):
waarnemen

(1)

».

i

inductie

,

generalisatie

1

voorspellingen

theorievorming

I
hypothesen ( 4 )

wetmatigheden (2)

I
ι

hypothesevorming

<

theorie ( 3 )

Uit dit schema blijkt dat men een bepaald sociaal verschijnsel (in casu opbouw
werk in één wijk) slechts adequaat kan bestuderen als men over een theoretisch
kader beschikt. Aan de ontwikkeling hiervan wordt dan ook bijzondere aandacht besteed.
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Wetenschappers ontwikkelen een dergelijk kader, zoals Harris aantoont, niet in
een intellectueel vacuüm. Ze produceren geen theorieën in de schuilhoeken van
hun geest ("ab initio"), terwijl ze die later empirisch gaan toetsen (14). Elke
wetenschapper beschikt al over een uitgebreid arsenaal van getoetste en algemeen aanvaarde concepten, waarmee hij nieuwe feiten kan beschrijven en rubriceren. Harris stelt zelfs dat er geen onderzoek en geen wetenschappelijke
vooruitgang mogelijk is, als niet verwezen kan worden naar een of ander conceptueel schema: ervaren feiten dienen met behulp van interpreterende of organiserende concepten geordend te worden alvorens ze geanalyseerd kunnen worden (15).

L3.

Voorlopige probleemstelling van h e t onderzoek.

In de inleiding is aangegeven dat bij de bestudering van het opbouwwerk vooral
aandacht zal worden besteed aan de wijze waarop potentiële afnemers van
diensten tegen deze vorm van dienstverlening aankijken. In de vorige paragraaf
is de optiek van het onderzoek toegespitst op de diverse factoren die van invloed
kunnen zijn op de visie van potentiële afnemers op het opbouwwerk. Genoemd
zijn de waarneming van opbouwwerk door afnemers, de diversiteit van opbouwwerkmethoden en andere endogene en exogene invloedsfactoren. Voorts is aangegeven dat het onderzoek zal plaatsvinden in één wijk en dat gebruik gemaakt
zal worden van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden.

Een en ander resulteert in een tweetal vraagstellingen die in dit stadium nog
niet worden geformuleerd in exact gedefinieerde wetenschappelijke termen. Beide vragen worden nader gepreciseerd in 4.1, na de behandeling van het conceptuele kader in hoofdstuk 3.
De eerste vraagstelling heeft betrekking op de oordeelsvorming van potentiële
cliënten ten aanzien van het opbouwwerk en hun geneigdheid om de geboden
diensten ook feitelijk af te nemen:

1.

Hoe staan niet-a^tieve wijkbewoners tegenover het opbouwwerk en onder welke
condities zijn ze geneigd, gebruik te maken van diensten van opbouwwerkers?

De mate waarin wijkbewoners positief of negatief staan tegenover het opbouwwerk c.q. er gebruik van maken, is vanzelfsprekend voor een groot deel afhankelijk van de vorm waarin het werk zich aan hen voordoet. De vormgeving van
het opbouwwerk wordt, zoals onder anderen Schuyt en Broekman in hun dissertaties laten zien, niet alleen bepaald door verwachtingen en opvattingen van
potentiële afnemers van diensten, maar ook door verwachtingen van andere
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betrokkenen die op enigerlei wijze belang hebben bij het werk. Onder hen bevindt zich ook de opbouwwerker zelf. Op grond van dit gegeven dient bovenstaande probleemstelling aangevuld te worden met een tweede die de oordeelsvorming van bewoners afzet tegen de opvattingen, doelstellingen en verwachtingen van andere partijen in het krachtenveld rond de discipline:

2.

Hoe verhouden de wensen en oordelen van niet-actieve bewoners ten aanzien
van het opbouwwerk zich tot de doeleinden, verwachtingen en opvattingen
van andere partijen die bij het werk betrokken zijn?

Zoals gesteld zullen deze twee vragen in hoofdstuk 3 worden geplaatst in het
licht van hetgeen in de literatuur is geschreven over marketing en "consumer
research". Vervolgens worden de vragen in hoofdstuk 4 nader geëxpliciteerd en
geoperationaliseerd tot concrete hypothesen, die via empirisch onderzoek getoetst kunnen worden.

L4.

Bruikbaarheid van bestaand onderzoeksmateriaal.

Het opbouwwerk heeft altijd een tamelijk grote belangstelling ondervonden van
sociaal-wetenschappelijke onderzoekers. In 1.1 zijn reeds een aantal auteurs genoemd, die aspecten van het opbouwwerk hebben onderzocht. In deze paragraaf
zal nader worden ingegaan op de inhoud van hun werk en de betekenis daarvan
voor een goed begrip van de achtergronden, de doeleinden, het functioneren en
de output van het opbouwwerk.
Er zal aandacht besteed worden aan artikelen van Houttuyn Pieper, Nijenhuis
en Schouwman, aan de dissertaties van Peper, Schuyt, Van der Veen en Broekman, aan de verslagen van diverse inventarisaties van het Nederlands Instituut
voor Maatschappelijke Opbouw (NIMO) en aan enige andere onderzoeksrapportages.
Houttuyn Pieper formuleerde de volgende vragen voor "een sociaal-wetenschappelijke doorlichting van het maatschappelijk opbouwwerk" (16):
•
•

•
•
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Wat is de ontstaansgeschiedenis van maatschappelijk opbouwwerk?
Welke motieven speelden een rol bij het tot stand komen van instellingen?
Welke visies hebben opbouwwerkers ten aanzien van hun beroepsrol (eventuele rolconflicten)?
Hoe functioneren de stichtingen?
Welke rol vervullen opbouwwerkers hierbij?
Wat zijn de effecten van hun activiteiten (bedoeld en onbedoeld)?
Welke functies vervullen contacten tussen maatschappelijk (opbouw)werk
en andere organisaties?

In hoeverre meent het publiek als geheel dat zijn wensen en behoeften begrepen worden door organisaties in de sfeer van het maatschappelijk (opbouw)werk 9
Welke verwachtingen heeft de overheid ten aanzien van de medewerking
van het publiek bij de planning in de sociaal-culturele sector 7
Welk beeld heeft de bevolking van deze verwachtingen 9
Hoewel deze vragen tamelijk gedateerd zijn, kunnen ze zeker nog gebruikt worden als invalshoeken voor onderzoek naar het opbouwwerk zoals dat momenteel
wordt uitgevoerd Dit geldt met name voor vragen als hoe de stichtingen functioneren, welke rol opbouwwerkers daarbij vervullen en wat de bedoelde en onbedoelde effecten zijn van hun activiteiten Deze vragen zullen worden gebruikt
bij de operationalisatie van de voorlopige probleemstelling en de formulering
van hypothesen voor dit onderzoek
Peper beperkte zich in zijn dissertatie voornamelijk tot het analyseren en evalueren van de vorming van het rijksbeleid ten aanzien van opbouwwerk (17)
Elementen van zijn studie zijn gebruikt bij het bepalen van relevante factoren
die van invloed zijn geweest op de ontwikkeling van het opbouwwerk Nyenhuis
en Schouwman hebben het ontstaan en de ontwikkeling van de provinciale op
bouworganen na de Tweede Wereldoorlog bestudeerd Ook deze historische ana
lyse is gebruikt voor de analyse van de historische wortels van het huidige
opbouwwerk (18)
Schuyt heeft de invloed bestudeerd van het locaal-politieke krachtenveld op de
vormgeving van opbouwwerk op locaal niveau Hij gebruikt hiervoor het concept
van de triadische relatie tussen overheid, instellingen en bevolking (19) Mijns
inziens is het echter onjuist om bij de definiëring van het locale krachtenveld
rond opbouwwerk uit te gaan van de genoemde drie partyen Binnen de sector
overheid dient onderscheid gemaakt te worden tussen rijks- en gemeentelijke
overheden, binnen de instelling tussen opbouwwerk- en andere welzijnsinstelhngen en tussen het instellingsbesturen en welzijnswerkers en binnen de bevolking tussen actieve en niet-actieve groepen In deze studie zal het triade-concept dan ook verbreed worden naar een meer-partijenmodel dat als uitgangspunt gebruikt wordt voor de bepaling van endogene en exogene invloeden op de
vormgeving en het functioneren van opbouwwerk in een wijksituatie
Broekman beschrijft de historische ontwikkeling van éen opbouwwerkinstelling,
namelijk de Stichting Opbouw Drenthe, in de periode van 1929 tot 1972 (20) In
het kader van de onderhavige studie zal gebruik gemaakt worden van de be
schrijving van maatschappelijke invloeden op het functioneren van de opbouw
werkinstelling Bovendien zal aandacht worden besteed aan de theoretische noties van Broekman met betrekking tot de organisatieontwikkeling en de rol van
de opbouwwerker bij de ontwikkeling van concrete activiteiten
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Van der Veen en Vos en Ten Brink beschryven concrete opbouwwerkprojecten
(21). Van der Veen besteedt hierbij vooral aandacht aan educatieve aspecten
van het opbouwwerk terwijl Vos en Ten Brink vooral hebben gekeken naar de
vormgeving van activiteiten en de rol die de opbouwwerker daarbij heeft vervuld. Van deze auteurs zijn met name de procedures overgenomen voor het
beschrijven van activiteiten en de contexten waarbinnen deze activiteiten
plaatsvinden.
Hidalgo en anderen hebben zich beziggehouden met de wijze waarop opbouwwerkers problemen vaststellen en met factoren die van invloed zijn op de probleemvaststelling (22). In de onderhavige studie is er echter vanuit gegaan dat
voor de meeste activiteiten niet meer achterhaald kan worden, wie invloed hebben gehad op de vaststelling van het probleem en wie initiatieven hebben genomen om bepaalde activiteiten van de grond te krijgen. Bovendien zijn slechts
opbouwwerkers en andere instellingsvertegenwoordigers geïnterviewd. Het zou
juist interessant zijn geweest om de opvattingen van actieve bewoners in deze
te vernemen.
Vanuit het Nederlands Instituut voor Maatschappelijke Opbouw (het NIMO)
zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Schuyt heeft de 17 belangrijkste onderzoeksrapporten onderworpen aan een secundaire analyse (23). Hij komt tot de
volgende conclusies:

•
•

•

De bestudeerde onderzoeksrapporten staan vrijwel volledig los van elkaar:
er wordt niet voortgeborduurd op bestaande gegevens. Men begint steeds
weer van voren af aan. Daardoor komen er nogal wat doublures voor met
betrekking tot de vragen die worden gesteld.
Er worden vrijblijvend allerlei open vragen gesteld zonder dat wordt aangegeven waarom bepaalde vragen van belang zijn voor het onderzoek.
De meeste onderzoeken missen een theoretische verantwoording: er worden
vooraf geen criteria geformuleerd aan de hand waarvan aspecten van opbouwwerk geëvalueerd kunnen worden.
Er is überhaupt nog geen onderzoek gedaan naar de effecten van het opbouwwerk in het licht van de doelen die ten aanzien van het werk gesteld
zijn.

De door Schuyt genoemde kritiekpunten gelden naar mijn mening tot op zekere
hoogte ook voor het onderzoek dat ná 1980 door het NIMO is verricht. Desondanks is het materiaal op onderdelen bruikbaar voor het beantwoorden van de
in 1.3 geformuleerde vraagstellingen.
In hoofdstuk 2, dat handelt over het opbouwwerk, zal aan diverse onderzoeksrapporten van het NIMO aandacht worden besteed. Ik verwijs in dit verband
vooral naar het onderzoek met betrekking tot opbouwwerk in stedelijke situaties, het onderzoek met betrekking tot de functieopvatting van en functievervulling door opbouwwerkers en naar de diverse trendstudie-rapporten, waarvan de
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laatste in 1987 verschenen is (24). Kenmerkend voor vrijwel al deze studies is
dat ze uitsluitend naar de opvattingen van opbouwwerkers en actieve bewoners
hebben gevraagd, terwijl geen aandacht is besteed aan de opstelling van nietactieve bewoners. Een uitzondering geldt voor Stammeijer's onderzoek dat
reeds in 1969 is uitgevoerd. In het kader van deze studie zijn een aantal aselect
gekozen bewoners geïnterviewd in een tweetal nieuwbouwwijken in Purmerend.
Er is met name gekeken naar:
factoren die van invloed zijn op de tevredenheid met de woonsituatie, de
aard van het proces van sociale wijkopbouw en de houding van de bevolking
ten opzichte van sociale wijkopbouw en
de samenhang tussen de houding van de bevolking enerzijds en tevredenheid met de woonsituatie en de aard van het proces van sociale wijkopbouw
anderzijds.
Deze tweeledige vraagstelling sluit nauw aan bij die van mijn eigen onderzoek.
Auteur heeft een groot aantal variabelen onderscheiden en deze in een theoretisch model in relatie tot elkaar gebracht. Vervolgens zijn de veronderstelde
relaties tussen variabelen getoetst met behulp van statistische toetsen (o.a.
chi ). In mijn onderzoeksaanpak heb ik van een soortgelijke procedure gebruik
gemaakt.. Wel moet bij Stammeijer's onderzoek worden aangetekend dat het
gedateerd is en dat het betrekking had op nieuwe stadswijken, terwijl opbouwwerk gewoonlijk in oudere wijken en dorpsgemeenschappen plaatsvindt. De nadruk lag eerder op de deelname van wijkbewoners op het verenigingsleven dan
op activiteiten in het kader van het opbouwwerk. Bovendien zijn slechts betrekkelijk kleine steekproeven in het onderzoek betrokken.
In de navolgende hoofdstukken zal veelvuldig van het beschikbare bronnenmateriaal (dat wil zeggen onderzoeksrapporten en andere wetenschappelijke publicaties) gebruik worden gemaakt. Desondanks noodzaakt het ontbreken van gegevens over de opstelling van niet-actieve wijkbewoners tegenover het huidige
opbouwwerk tot nieuw onderzoek.

15.

Samenvatting.

Er is veel geschreven over opbouwwerk. Ook vanuit de sociale wetenschappen
(vooral vanuit de andragologie en de sociologie). Desondanks is er nog maar
weinig bekend over de wijze waarop het feitelijk functioneren en de output van
het opbouwwerk door betrokkenen (met name door niet-actieve bewoners) wordt
geëvalueerd. Alle sociaal-wetenschappelijke studies en onderzoeksrapportages
die tot nu toe over opbouwwerk zijn verschenen, belichten het werk vanuit het
perspectief van gemeentebestuurders of actieve bewoners of opbouwwerkers
zelf. Bovendien heeft het tot nu toe uitgevoerde onderzoek nauwelijks een expliciete theoretische basis en is het hoofdzakelijk descriptief van aard. Nodig is
een grondige analyse van de wijze waarop niet-actieve bewoners (dat wil zeggen
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potentiële gebruikers van het opbouwwerk) tegen het werk aankijken. Met
name dient aandacht besteed te worden aan de waardering van het werk door
degenen op wie het werk zich richt (de "doelgroep"). Oordelen over het werk en
de output ervan dienen afgezet te worden tegen verwachtingen en doeleinden,
niet alleen van de doelgroep, maar ook van andere betrokkenen bij het werk.
Gelet op de huidige stand van de theorie-ontwikkeling met betrekking tot het
opbouwwerk is onderzoek binnen concrete plaatselijke situaties (N=l-niveau)
zinvol. Dergelijk onderzoek houdt in, dat het best gewerkt kan worden volgens
de principes van de "case study"-benadering. Dit betekent, dat via het onderhavige onderzoek slechts uitspraken gedaan kunnen worden over het opbouwwerk, zoals zich dat in concrete onderzochte situaties voordoet. In een dergelijk
stadium van theorie-ontwikkeling kunnen geen uitspraken worden gedaan, die
een wetmatig (= nomologisch) karakter hebben.
Als probleemstelling voor het onderzoek is gekozen voor de vraag hoe niet-actieve wijkbewoners staan tegenover het opbouwwerk in hun wijk en onder welke
condities zij geneigd zijn, gebruik te maken van de diensten van opbouwwerkers. Vervolgens is nagegaan in hoeverre deze probleemstelling beantwoord kan
worden door secundaire analyse van bestaande onderzoeksrapportages en andere sociaal-wetenschappelijke publicaties. Het bestaande materiaal blijkt echter
niet toereikend te zijn, met name omdat nog vrijwel niets bekend is over de
opstelling van niet-actieve bewoners tegenover het opbouwwerk en over de factoren die op die opstelling van invloed zijn. Het onderhavige onderzoek dient in
deze lacune te voorzien.
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2.

BESCHRIJVING VAN FACTOREN DIE VAN INVLOED
ZIJN OP DE VORMGEVING EN HET FUNCTIONEREN VAN PLAATSELIJK OPBOUWWERK

Opbouwwerk wordt door Groot en Mulder omschreven als "de beroepsmatige
dienstverlening aan personen die tekorten ervaren in hun sociale omgeving en
daarin verandering willen brengen" (1) Deze omschrijving is nog zeer algemeen
en dient in dit hoofdstuk nader uitgewerkt te worden Doel van het hoofdstuk
is, aan te geven wat de saillante kenmerken van opbouwwerk zijn en welke
endogene en exogene factoren van invloed zijn op de vormgeving en het functioneren van het werk
Achtereenvolgens zal aandacht worden besteed aan
De geschiedenis van de Nederlandse samenleving in het algemeen en het
opbouwwerk in het bijzonder
De doelen van opbouwwerk
Professionahserings- en institutionahseringsaspecten van het werk
Methoden van opbouwwerk
Invloeden van de belangrijkste "stakeholders" op de vormgeving en het
functioneren van het werk

2.L

Historische e n maatschappelijke wortels v a n h e t o p b o u w w e r k .

In deze paragraaf wordt eerst in vogelvlucht de ontwikkeling van de Nederlandse maatschappij beschreven voor zover dat interessant is voor een goed begrip
van de geschiedenis van het opbouwwerk (2 11) Vervolgens wordt aangegeven,
hoe het werk zich feitelijk heeft ontwikkeld en hoe deze ontwikkeling samenhangt met de geschiedenis van de Nederlandse samenleving (2 1 2)

2.LL

Algemene maatschappelijke o n t w i k k e l i n g e n d i e h e b b e n bijgedragen tot het ontstaan en de u i t b o u w van het o p b o u w w e r k .

Een van de belangrijkste processen, die in het begin van de twintigste eeuw
plaatsvonden en die mede hebben geleid tot het ontstaan van opbouwwerk, is
de overgang van de traditionele agrarische naar de moderne industriële
maatschappij Deze ontwikkeling resulteerde onder meer in het ontstaan van een
grote arbeidersklasse, die vanwege de centralisatie van het productieapparaat
in de steden werd samengebracht Dit proces verliep niet zonder horten of
stotn, noch in de grote steden, noch op het platteland In de steden trad gettovorming op en was er sprake van een groeiende sociale en geestelijke nood, met
name onder de jeugd Onder invloed hiervan ontstond het volks- en buurthui-
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zenwerk dat volgens Peper vooral tot doel had, "jeugdigen en volwassenen uit
arme stadsdelen 'op te heffen'. Het stedelijk proletariaat diende - door b.v. hulpverlening en eigen structurele activiteiten maatschappelijk heraangepast te
worden" (2).
Ook op het platteland waren de gevolgen van de industrialisatie zichtbaar.
Groenman signaleert een "langs elkander schuren van cultuurpatronen" (3).
Jongeren stelden zich open voor de nieuwe ontwikkelingen, terwijl ouderen zich
erdoor bedreigd voelden. In eerste instantie leidde de concentratie van industrien in de steden tot een geleidelijke leegloop van het platteland. Later, toen de
mogelijkheden tot vervoer van grondstoffen en producten beter werden, trad
een zekere spreiding op van het industriële apparaat. Een en ander leidde tot
verstedelijking van het platteland, een proces dat zich in de huidige tijd in
verscherpte mate voortzet.
Blijkens de beschrijvingen van Peper en Broekman was het aanvankelijk vooral
de slechte hygiënische toestand van de bevolking, die de overheid zorgen baarde
(4). De hieruit resulterende gezondheidsproblemen waren niet alleen lichamelijk, m a a r ook geestelijk van aard en werden verergerd door de erbarmelijke
woon- en leefomstandigheden, waarin de meeste plattelandsbewoners in het begin van deze eeuw nog verkeerden. Door de voortschrijdende technologische ontwikkeling trad er geleidelijk verbetering op in de gezondheids- en welzijnstoestand van de bevolking. Aan het eind van de dertiger jaren was de welvaart op
een aanvaardbaar niveau gekomen en bestond er reeds een behoorlijk functionerende structuur van gezondheidszorg- en welzijnsinstellingen.
In 1940 brak de Tweede Wereldoorlog uit en vielen de Duitsers ons land binnen.
Blom beschrijft, hoe het sociale en economische leven tijdens de oorlogsjaren
aanvankelijk gewoon doorgaat, zij het dat een groot aantal maatschappelijke
organisaties door de Duitse bezetter wordt ontmanteld (5). De bevolking zelf
merkt in de beginjaren vrij weinig van de bezetting. Pas in de laatste paar
jaren (vooral na de landing van het geallieerde leger in Normandie en de Russische successen aan het oostfront) treedt er een zekere verharding op van het
regime en verslechtert de situatie voor grote delen van de bevolking, met name
in de grote steden. Het aantal doden tengevolge van de oorlog wordt door het
CBS geschat op circa 250.000, waarvan een groot gedeelte gevallen is in het
laatste j a a r (6).
Ondanks de slechte omstandigheden, waarin de bevolking terecht kwam, wordt
de Tweede Wereldoorlog door Blom beschouwd als tijdelijke onderbreking van
een in wezen continu verlopend proces en niet als een breukvlak tussen een
vooroorlogse en een naoorlogse periode (7). Broekman laat zien, dat het geschiedkundig paradigma van continuïteit van de maatschappelijke ontwikkeling
ook geldt voor de Drentse samenleving (8).
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Na de Tweede Wereldoorlog wordt de draad van de sociaal-economische en sociaal-culturele ontwikkeling weer opgepakt, zij het dat er in de beginfase veel
energie moet worden besteed aan herstelwerkzaamheden
in het kader van de
wederopbouw van het land. Hierbij ligt het accent eerder op het regeneren van
vooroorlogse structuren dan op het ontwikkelen van nieuwe maatschappelijke
verbanden. Zo bloedt de poging van de communisten om een eenheidsvakcentrale (de E.V.C.) op te richten al na enkele jaren dood. Ook in het christelijke
kamp blijft de verzuiling, zoals Manning en Blom laten zien, onverminderd bestaan (9). Volgens Lijphart heeft de verzuiling vooral na de Tweede Wereldoorlog een sterk pacificerende werking gehad ten aanzien van de Nederlandse samenleving (10). Concurrerende elites vonden elkaar op nationaal niveau, onder
meer in enkele rooms-rode coalities, terwijl de achterbannen een gescheiden
ontwikkeling doormaakten.
De periode van 1950 tot circa 1970 wordt gekenmerkt door een verder voortschrijdende industrialisatie. De toenemende welvaart maakt het mogelijk, een
uitgebreid stelsel van sociale verzekeringen en voorzieningen in het leven te
roepen waarmee groepen uit de bevolking, die om een of andere reden niet deel
kunnen hebben aan de productie van de welvaart, toch kunnen meeprofiteren
in de de vorm van een door de staat gegarandeerd minimum-inkomen. De periode van opbouw van de "moderne welvaartsstaat" vindt haar bekroning in de in
1965 uitgevaardigde Algemene Bijstandswet, die als een soort laatste vangnet
fungeert voor degenen, die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en die
om een of andere reden ook niet gebruik kunnen maken van het stelsel van
sociale verzekeringen en voorzieningen. De welvaart van de bevolking groeit
met sprongen en komt in 1970 op een niveau, dat blijkens CBS-statistieken
ongeveer tweemaal zo hoog ligt als in 1954 het geval was (11).
In het verlengde van de industrialisatie traden diverse processen op die het
aanzien van ons land ingrijpend hebben veranderd. Belangrijke veranderingen
zijn onder meer schaalvergroting via ruilverkaveling in de landbouw, toenemende verstedelijking van het platteland, opkomst van moderne verkeersmiddelen
als auto en vliegtuig, ontwikkeling van massacommunicatiemiddelen als televisie en telefoon, een explosieve bevolkingsgroei door een verbeterde gezondheidszorg en een betere hygiëne etcetera.
Blom schrijft, dat het systeem van verzuilde organisaties, dat zozeer heeft bijgedragen tot de groei van de welvaart, pas in de jaren zestig gaat kraken (12).
Volgens hem is het juist diezelfde welvaart geweest, die heeft bijgedragen tot
"een geleidelijke en sluipende erosie" welke "ogenschijnlijk plotseling tot een
uitbarsting leidde" (13). Deze verklaring acht hij waarschijnlijker dan de veronderstelling dat de maatschappelijke veranderingen, die zich in de zestiger jaren
voltrokken, te beschouwen zijn als "een uitgesteld maar diepgaand effect van de
Tweede Wereldoorlog". Hij wijst deze laatste veronderstelling van de hand omdat volgens hem het verzuilde systeem eerder versterkt dan verzwakt uit de
oorlog tevoorschijn kwam.
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Binnen het hierboven aangegeven kader van algemene maatschappelijke ontwikkelingen vinden aan het eind der jaren zestig op velerlei terrein normverschuivingen plaats: geboorteregeling wordt een algemeen aanvaard middel om
de bevolkingsgroei aan banden te leggen, sexualiteit wordt losgekoppeld van de
voortplanting, er is een toename van de hoeveelheid beschikbare vrije tijd, de
autoriteit van gezagsdragers wordt niet langer algemeen aanvaard. Zowel in
relegieus als in politiek opzicht treedt een zekere ontzuiling op. Traditionele
politieke partijen dreigen hun basis te verliezen. Volgens Berg en Molleman is
er sprake van een "crisis in de politiek" (14). De religieuze inslag van de Nederlandse samenleving komt in steeds sterkere mate bloot te staan aan de invloed
van secularisatieprocessen. De toenemende secularisatie van het maatschappelijk leven heeft vooral consequenties voor de kerkgenootschappen, die geleidelijk
in omvang beginnen af te nemen. Gelijktijdig met deze ontkerkelijking is er
sprake van een streven naar democratisering en emancipatie in de samenleving. Eind zestiger jaren neemt de kritiek op gezagsdragers toe. Vakbonden en
arbeiders stellen looneisen: ze eisen een groter deel van de winsten op. Er vinden bedrijfsbezettingen plaats en het aantal stakingen en gestaakte dagen
neemt sterk toe. Er worden bezettingen uitgevoerd van universiteits- en hogeschoolgebouwen, een psychiatrische kliniek (Nieuw-Dennendal), een abortuskliniek (Bloemhove), etcetera.
De periode van acties en geestelijk verzet is zeer belangrijk geweest voor de
ontwikkeling van het opbouwwerk. Toch heeft deze periode slechts kort geduurd (ongeveer van 1967 tot 1973) en is de continuïteit van het maatschappelijk ontwikkelingsproces er, evenmin als bij de Tweede Wereldoorlog het geval
was, niet of nauwelijks door aangetast. Het systeem van vrije ondernemingsgewijze productie, vrije consumptie, een pluralistische politiek en een open geestelijk bestel zijn onverminderd van kracht gebleven. Er is weliswaar een zekere
liberalisering opgetreden in de omgang, het denken over sexualiteit etcetera
maar deze "bevrijding" gold vooralsnog slechts voor een kleine elite.
Eind jaren zeventig is de democratiseringsgolf uitgewoed. Participatieorganen
raken geïnstitutionaliseerd en worden een vast onderdeel van het reguliere institutionele leven. Voormalige activisten, onder wie de woordvoerders van
Nieuw-Links, worden opgenomen in de machtscentra van de Nederlandse politiek. Oude en nieuwe elites vinden elkaar en het systeem van coöptatie wordt
hersteld. De invloed van overheden op het het openbare leven neemt geleidelijk
toe en de ambtelijke apparaten van de bestuursorganen beginnen sterk in omvang te groeien. Een ontwikkeling die volgens Blom reeds vóór 1940 was begonnen met het opnemen van de sociaal-democratische partij (de SDAP) in de regering (15).
In de zeventiger en tachtiger jaren tekent zich geleidelijk een verandering af in
de aard en de richting van de maatschappelijke ontwikkeling. Het zijn in feite
de oliecrises van 1974 en 1975 die het startsein hebben gegeven tot een koerswijziging. Onder leidende industriëlen en gezaghebbende economen wint de op-
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vatting veld, dat om een voortgaande economische ontwikkeling te garanderen
een meer terughoudende opstelling van de overheid in het maatschappelijk
krachtenveld noodzakelijk is. De overheid zou het de mensen te gemakkelijk
hebben gemaakt door hen te verzekeren van een gegarandeerd basisinkomen.
Hierdoor zou de prikkel om te investeren verminderd zijn en zou er een gevaarlijk soort gezapigheid zijn ingetreden. De Partij van de Arbeid (opvolger van de
SDAP na de Tweede Wereldoorlog) verdwijnt, na te hebben deelgenomen aan
enkele rooms-rode coalities, in 1977 definitief uit de regering en het liberalistische principe van een kleine terughoudende overheid, die de markt de ruimte
geeft om optimaal te functioneren, krijgt weer de overhand.
De tachtiger jaren worden gekenmerkt door bezuinigingsrondes
die het opgebouwde voorzieningenniveau onder druk zetten en hier en daar tot verlies van
arbeidsplaatsen in de kwartaire sector leiden. In grote lijnen blijft het bestaande stelsel echter intact. De adjunct-directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau formuleert het in een interview als volgt: "We kennen nu (anno 1987 - JD)
al zo'n 6, 7 j a a r van 'afkalving* oftewel voortdurend stapjes terug, zonder dat er
sprake is van rampen. (...) U moet daarbij ook in de gaten houden dat er weliswaar in afzonderlijke sectoren heel harde klappen zijn gevallen, m a a r dat de
absolute afslanking in het geheel van de kwartaire sector zeker niet dramatisch
is te noemen" (16).
Wellicht dat er in de toekomst verandering zal komen in de situatie van min of
meer autonome groei van de kwartaire sector. Dit gelet op recente plannen van
de rijksoverheid om grote delen van het overheidsapparaat af te stoten of te
privatiseren en gelet op de nagestreefde bezuinigingen in de gezondheidszorg en
het gesubsidieerde welzijnswerk.

2.12.

Historische s c h e t s v a n het o n s t a a n e n de o n t w i k k e l i n g v a n h e t opbouwwerk.

Peper, Achterhuis en andere auteurs hebben gesteld dat het opbouwwerk vóór
de Tweede Wereldoorlog vooral een zaak was van het gegoede deel van de bevolking (17). Een gedeelte van de gegoede burgerij was sociaal bewogen en voelde zich verantwoordelijk voor het lot van de arme medeburgers. Er was in deze
periode nog geen sprake van een stelsel van sociale voorzieningen en grote delen van de bevolking verkeerden nog in zeer armoedige omstandigheden. Charitas moest de ergste nood lenigen.
De opkomst van het welzijnswerk is eveneens nauw verbonden met de (christen-)socialistische strijd welke gericht was op de emancipatie van de arbeidersklasse. Het accent lag op vakgerichte scholing, het bevorderen van betere hygiënische omstandigheden en het overdragen van praktische vaardigheden om
maatschappelijk te kunnen overleven.
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Na de oorlog krijgt opbouwwerk een centrale rol toebedeeld bij het op gang
brengen van de wederopbouw. Organisaties als de provinciale bureau's van Nederlands Volksherstel en de provinciale opbouworganen vervullen een motorfunctie in het beleid dat gericht is op herstel van de economische en sociale
infrastructuur. De rol van opbouwwerk bij de wederopbouw van ons land is
uitgebreid beschreven door Peper, Nijenhuis en Schouwman, Schuyt en Broekman (18).
Eind vijftiger jaren ontstaan in tal van grote steden plaatselijke raden voor
overleg en advies (ROA's) die evenals de opbouworganen op provinciaal niveau
tot taak krijgen, de sociaal-politiek gewenste maatschappelijke ontwikkelingen
in de locale samenleving op gang te brengen en te begeleiden. Het gaat hier om
algemeen, territoriaal georiënteerd opbouwwerk dat zich niet richt op specifieke
achterstandssituaties, maar dat als een algemene discipline fungeert bij het op
gang brengen van sociaal-culturele ontwikkelingen in het werkgebied.
Zoals in de vorige paragraaf al is gesteld, kan een gedeelte van de bevolking
niet meeprofiteren van de toenemende welvaart. Dit deel van de bevolking is
voor het merendeel geconcentreerd in de oudere stadswijken en in sommige
sociaal-economisch achterblijvende plattelandsgebieden (Oost-Groningen, ZuidLimburg etcetera). Om aan deze situatie iets te kunnen doen, wordt het opbouwwerk ook in deze gebieden ingezet. In beleidstermen gaat het hier om bijzonder opbouwwerk, dat, als het gericht is op specifieke bevolkingsgroepen (bijvoorbeeld Ambonezen), categoriaal opbouwwerk wordt genoemd. Dit werk krijgt
in de grote steden gestalte via het zogenaamde "opbouwwerk in bijzondere situaties" (= O.B.S.-werk).
Tot ver in de zeventiger jaren blijft de officiële doelstelling ten aanzien van
opbouwwerk het opheffen van achterstandsproblematiek. Participatie en zelfwerkzaamheid zijn hierbij de sleutelbegrippen. Het accent ligt hierbij het het
bevorderen van de betrokkenheid van bevolkingsgroepen bij de besluitvorming
over aspecten van hun eigen woon- en leefsituatie. In het begin van de jaren
zeventig verschuift het accent echter sociale actie. Bevolkingsgroepen willen
niet meer in gezamenlijk overleg met instanties beleidswijzigingen realiseren.
Ze willen die wijzigingen afdwingen. Instanties moet zoveel schade worden toegebracht wat hun image en hun functioneren betref, dat ze zich gedwongen
voelen om aan de wensen van de bevolking tegemoet te komen. Deze verandering van cultuur hangt samen met de algemene cultuurveranderingen die, zoals
in paragraaf 2.1.1 is aangetoond, in de totale maatschappij plaatsvinden. Zo is
in dit kader van belang de opkomst van de PROVO-kultuur die weliswaar weinig blijvende invloed heeft gehad op de maatschappij als geheel maar die wel
van grote betekenis is geweest voor het opbouwwerk. Veel opbouwwerkers hebben tijdens hun studententijd zelf actief deelgenomen aan acties en activiteiten,
die verandering van de maatschappij tot doel hadden. Dit verklaart de voorliefde van de meeste opbouwwerkers begin jaren zeventig voor het actiegerichte
opbouwwerk.
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Eind zeventiger, begin tachtiger jaren verschuift de voorkeur van opbouwwerkers geleidelijk naar "sociaal aanvaardbare" strategieën Dit als gevolg van het
feit dat opbouwwerkers grote weerstanden ondervinden bij het initiëren en ondersteunen van acties Bovendien is er een algemene tendens om de overheidsuitgaven terug te dringen Daarbij wordt vaak het eerst gekeken naar de
dienstverleningssector, omdat de kosten hiervan zeer hoog zijn terwijl er nau
wehjks concrete effecten zichtbaar zijn Het imago van opbouwwerk als actievoerende discipline bij uitstek draagt er zeker toe bij, dat het opbouwwerk bij
bezuinigingsplannen vaak als mogelijke bezuinigingspost genoemd wordt
In hoofdstuk 7, in de nabeschouwing, wordt aan de toekomstverwachtingen ten
aanzien van het opbouwwerk nader aandacht besteed

2.2.

Doelen van opbouwwerk.

In het algemeen gaat het om het opheffen van tekorten, zoals we in de inleiding
van dit hoofdstuk hebben gezien, maar er zijn ook andere doelen in het geding
Zo worden in het beleidsplan 1978-1981 van de Werkplaats Opbouwwerk
Noord-Nederland (de WONN) nog twee doelstellingen genoemd die als neven
waardig worden beschouwd aan het centrale doel "probleemoplossing", namelijk
verandering van probleemoplossend gedrag van instanties en vergroting van
het probleemoplossend vermogen van bevolkingsgroepen (19) Wat deze laatste
doelstelling betreft kan gewezen worden op reeds eerder genoemde doelen als
het bevorderen van participatie en zelfwerkzaamheid, zoals het met name
wordt genoemd in nota's van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, en het vergroten van de kennis en vaardigheden van bewo
ners met betrekking tot probleemoplossing en beleidsbeïnvloeding, waarover
met name in WONN-pubhcaties wordt gesproken (20)
Apart vermelding verdient het streven naar interinstitutionele of interdisciplinaire samenwerking Deze doelstelling wordt onder meer genoemd in de vroegste CRM nota's, zoals Peper heeft laten zien (21)
De eerste opbouwwerkbenaderingen werden vanuit de Verenigde Staten in ons
land geïntroduceerd door ambtenaren van het ministerie en vertegenwoordigers
van het particulier initiatief, die studiereizen hadden gemaakt (22) In de Ame
n k a a n s e situatie onderscheidde men drie soorten maatschappelijk opbouwwerk
"Community Organization" deze door Murray Ross beschreven en m Nederland met name door Boer geïntroduceerde benadering impliceerde het op
bouwen van samenwerkingsverbanden van bewonersorganisaties, zodat ze
gezamenlijk beter in staat zijn hun problemen op te lossen (23)
'Community development" is onder andere bepleit door Biddle en Biddle en
onder de naam "locality development" door Rothman (24) Het gaat om de
ontwikkeling van een hecht samenlevingsverband in de locale situatie, met
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•

name met behulp van educatieve methoden. Vergelijk de door Eugster gehanteerde term "field education" hetgeen door Hajer vertaald wordt als
"volksopvoeding te velde" (25). Volgens Van der Veen gaat het "community
development" meer om het verhogen van het kennis- en vaardighedenniveau van de locale bevolking dan om probleemoplossing (26).
"Community action" is ontleend aan Alinsky's radicale aanpak (27). Doel
ervan is fundamentele verandering van het beleid van instanties ten gunste
van de locale bevolking. Het gaat om het opbouwen van een sterke machtspositie door bevolkingsgroepen zodat de macht van overheidsinstanties gebroken kan worden.

Bij alle drie genoemde benaderingen ging het om het opbouwen van de locale
samenleving, zij het dat telkens van een ander uitgangspunt ten aanzien van de
te hanteren strategie werd uitgegaan. Hierdoor kreeg het "community work",
zoals de drie benaderingen in Engeland al snel werden samengevat, steeds een
ander uiterlijk. In 2.4, bij de behandeling van methoden van opbouwwerk,
wordt dieper ingegaan op de concrete verschijningsvormen die het werk in ons
land heeft aangenomen.
De verschillende NIMO-inventarisaties met betrekking tot het opbouwwerk
hebben aan het licht gebracht, dat opbouwwerkers met name bewonersgroepen
ondersteunen bij de aanpak van concrete woon- en leefproblemen en bij het
realiseren van voorzieningen (28). De geleverde ondersteuning omvat onder
meer het verrichten van behoeftenonderzoek, het geven van voorlichting, het
(helpen) organiseren van bijeenkomsten etcetera. Specifieke activiteiten, die in
de NIMO-inventarisatie van 1979 als hoofdtaken van opbouwwerkers worden
genoemd, zijn (naast het leveren van ondersteuning aan bevolkingsgroepen)
vooral het signaleren van knelpunten in de locale samenleving naar overheden
toe en samenwerken met andere welzijnswerkers.
Men kan zich afvragen wat de "meerwaarde" is van opbouwwerk. Is het werk
op te vatten als sociaal-innovatieve discipline (dat wil zeggen brengt het zelf
nieuwe ontwikkelingen op gang in de locale samenleving) of beperkt het zich tot
louter voorwaardenscheppende activiteiten ter ondersteuning van bestaande bewonersorganisaties? Uit NIMO-onderzoek blijkt, dat het accent ligt op praktisch-organisatorische en andere voorwaardenscheppende activiteiten als het
bieden van stencilfaciliteiten, het helpen opstellen van brieven en het notuleren
of voorzitten van vergaderingen (29). In dezelfde onderzoeksrapportage worden
echter ook inhoudelijke bijdragen van opbouwwerk genoemd zoals bijvoorbeeld
het adviseren over de te kiezen strategie en het opzetten van een project.
In hoofdstuk 5, bij het trekken van conclusies over de uitkomsten van het
Spoorwijkse onderzoek, zal worden vastgesteld in hoeverre de opbouwwerker
een meer sociaal-innovatieve dan wel een meer voorwaardenscheppende rol vervult c.q. dient te vervullen.
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2.3.

Professionaliserîngs-, institutionaliserings- e n legitimeringsaspecten van h e t opbouwwerk.

Volgens Peper hebben drie maatschappelijke processen in belangrijke mate invloed gehad op de vorming, ontwikkeling en instandhouding van het opbouwwerk als beroep, namelijk professionalisering, institutionalisering en legitimering of het verwerven van maatschappelijke steun (30). In 2.3.1 tot en met 2.3.3
zal aan deze processen aandacht worden besteed.

2.3.1.

Professionalisering.

In deze sub-paragraaf wordt in het kort ingegaan op het onderscheid tussen
professies en gewone beroepen, het ontstaan van professies, kenmerken ervan
en de mate waarin opbouwwerk te karakteriseren is als geprofessionaliseerd
beroep.

Professies e n g e w o n e beroepen
In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen gewone beroepen enerzijds
en professies anderzijds. Becker omschrijft een beroep als "een rondom een bepaalde vorm van arbeid opgebouwd sociaal kader, dat bestaat uit in meerdere of
mindere mate geïnstitutionaliseerde
culturele en structurele componenten, dat
voor de individuele beroepsbeoefenaar gedragsbepalende functies heeft" (31). Professie wordt door Carr-Saunders gedefinieerd als "een beroep gebaseerd op specialistische, intellectuele studie en opleiding en gericht op het verlenen van deskundige diensten en het geven van deskundige adviezen aan anderen tegen een
bepaald honorarium of salaris" (32).
Sommige beroepsgroepen streven de status van professie na omdat dit voor hen
in de regel een hoger maatschappelijk prestige en een hoger salaris oplevert. In
deze studie wordt onder meer nagegaan in hoeverre opbouwwerk zich als professie heeft geprofileerd dan wel een gewoon beroep is gebleven. Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag, is het nodig dat in het kort wordt ingegaan op enige algemene aspecten van de professionalisering van beroepen.

Het ontstaan v a n d e m o d e r n e professies.
Sarfatti-Larson, Johnson en Mok hebben beschreven hoe de opkomst van moderne professies verbonden is met de opkomst van het kapitalisme en het ontstaan van een nieuwe middenklasse (33). Het professionaliseringsstreven van
sommige beroepen is nauw gerelateerd aan de pogingen van delen van de traditionele arbeidersklasse (met name de geschoolde hoofdarbeiders) om zich te ontworstelen aan de relatief machteloze positie van loonafhankelijken ten opzichte
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van het kapitaal. Een beroepsgroep die professionele status nastreeft, tracht zo
h a a r belang voor de samenleving te onderstrepen. Zij heeft daardoor de kans,
haar onafhankelijkheid te vergroten en haar streven naar betere honorering
kracht bij te zetten. De meeste professies nemen een soort tussenpositie in tussen arbeiders en kapitaal: individuele professionals kunnen werkzaam zijn als
zelfstandige of in loondienst en toch dezelfde soort werkzaamheden verrichten
tegen globaal hetzelfde, gewoonlijk vrij hoge salaris. Dit geldt met name voor
juristen en medici.

Kenmerken van professies.
In de literatuur over professionalisering zijn vele aspecten genoemd die professies zouden onderscheiden van gewone beroepen (34). De belangrijkste van deze
kenmerken zijn:
•

•

oriëntatie van beroepsbeoefenaren op wetenschappelijke kennis, die geleerd
kan worden via universitaire opleidingen of via opleidingsinstituten die
dicht tegen de universiteiten aanleunen;
het verschaffen van diensten aan bepaalde (groepen) cliënten;
de diensten worden verleend vanuit wat door Halmos een "persoonlijke service-ideologie" en door Parsons en anderen "altruïsme" is genoemd (35);
autonomie van professionals in het bepalen van de servicestrategie en het
feitelijk beroepsmatig handelen;
de aanwezigheid van een beroepsorganisatie;
het bestaan van een beroepscode;
het prevaleren van mechanismen van zelfcontrole: de professionele groep
bewaakt zelf de kwaliteit van de door individuele beroepsbeoefenaren geboden dienstverlening.

Op deze "kenmerken'-benadering is in de wetenschappelijke literatuur veel kritiek uitgeoefend. Volgens Johnson is de benadering te statisch en levert zij nauwelijks aangrijpingspunten op om te kunnen verklaren, waarom bepaalde beroepen zich wel tot volwaardige professies hebben ontwikkeld en andere niet
(36). Zo kan men bijvoorbeeld stellen, dat het juridische beroep, dat vrij algemeen in de literatuur als professie wordt opgevat, niet of nauwelijks op wetenschappelijke kennis georinteerd is. Johnson toont aan dat de cognitieve inhoud
van het juridische beroep in hoge mate normatief bepaald is (37). Ook ten aanzien van andere kenmerken kan men zich afvragen, in hoeverre ze het mogelijk
maken dat er onderscheid gemaakt kan worden tussen professies en gewone
beroepen. Zo is het de vraag, in hoeverre professionals autonoom zijn. Hall,
Engel en anderen tonen aan dat veel professionals werkzaam zijn in soms sterk
gebureaucratiseerde settingen (38). Niet alleen "autonomie van de werker",
maar ook "het verschaffen van diensten" en "zelfcontrole binnen de professionele groep" zijn uiterst dubieuze discriminatiecriteria. Zo is bijvoorbeeld het door
Becker beschreven managersberoep sterk afhankelijk van de eisen die de te
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managen organisatie en haar omgeving stellen aan de uitoefening van het beroep door individuele managers (39). Dit geldt ook voor beroepen als jurist,
organisatieadviseur, accountant en personeelsconsulent om er enkele te noemen.

Professionalisering als proces.
Tegenover de statische "kenmerken'-benadering stellen Johnson en SarfattiLarson een meer dynamische benadering. Zij vatten de vorming van een professie op als een proces waarbij de professionele groep streeft naar optimale controle
van een specifiek deel van de dienstverleningsmarkt
(40). Mok noemt dit proces
"domeininstitutionalisering"
wat hij omschrijft als "de mate waarin de omgeving
een beroep toestaat bepaalde activiteiten als zijn domein te beschouwen en op dat
domein een vast patroon van activiteiten en een consensus over waarden te ontwikkelen". Deze vorm van institutionalisering moet onderscheiden worden van
"sociale institutionalisering" wat volgens Mok verwijst naar "de mate waarin de
omgeving een beroep toestaat een intern interactiepatroon met duidelijke grenzen ten opzichte van buitenstaanders te ontwikkelen en dit patroon te gebruiken als middel tot integratie van beroepsgenoten" (41). Bepalend voor de mate
waarin domeinclaims succesvol zijn, is wat Johnson "the degree of exploitability
of consumers" heeft genoemd (42). Deze exploiteerbaarheidsgraad is nauw gerelateerd aan de mate waarin consumenten georganiseerd zijn.
Of het streven naar marktcontrole en exploitatie van een cliëntenbestand succesvol is, hangt niet alleen af van maatschappelijke omstandigheden maar ook
en vooral, zoals Ritzer aantoont, van het functioneren van individuele professionals (43). Deze situatie kan tot grote divergentie van werkmethoden, beroepshoudingen en dergelijke leiden wat de interne consistentie van een professie
sterk kan ondermijnen. Johnson toont aan dat om marktcontrole te kunnen
verwerven en behouden het vestigen van een homogene professionele gemeenschap noodzakelijk is (44). Dit wordt met name bereikt door de vorming van
professionele associaties en gestandaardiseerde opleiding en training (Freidson),
een hoog ontwikkelde gemeenschappelijke taal (Johnson) oftewel een vakjargon
(Mok), een hoge mate van zelfbewustzijn en een ideologie die de claims van de
professionele groep tot uitdrukking brengt (Johnson) (45). Deze aspecten moeten niet zozeer beschouwd worden als statische kenmerken waaraan wel of niet
voldaan is, maar als proceselementen die in hoge of minder hoge mate werkzaam zijn.
Kairat en Becker tonen aan dat beroepen er zelden in slagen de status van een
volwaardige professie te verwerven (46). Professionalisering is, zoals Van Doorn
en Mok stellen, nooit compleet (47). In feite slaagt geen enkel beroep erin, de
status van professie volledig te realiseren. Dit zou pas het geval zijn als de
desbetreffende beroepsgroep in staat zou zijn, een bepaald marktsegment voor
100% te controleren. Sommige beroepen lijken inderdaad in hoge mate geprofes-
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sionaliseerd te zijn (bijvoorbeeld medisch specialisten, registeraccountants en
makelaars), m a a r in werkelijkheid wordt het ideaal van volledige autonomie en
totale marktcontrole nooit bereikt.
Volgens Etzioni komen de meeste beroepen niet verder dan het bereiken van
een semi-professionele status (48). In sommige opzichten hebben deze beroepen
de kenmerken van professies. In andere opzichten lijken ze meer op gewone
beroepen.
Interessant is voorts de gedachte dat beroepen zichzelf als professie opvatten,
terwijl ze feitelijk niet of nauwelijks eigenschappen vertonen die aan professies
worden toegekend. Wilensky gebruikt hiervoor de term "quasi-professionalisering" (49). Sommige beroepen maken bijvoorbeeld gebruik van de terminologie
van disciplines met een hogere professionele status. Zo wordt in de hulpverlening al sinds jaar en dag gesproken van "cliënten" (= afnemers van diensten),
interventies, diagnosestelling etcetera. Termen die afkomstig zijn uit de maatschappelijk veel hoger gewaardeerde medische professie.
Het proces van professionalisering verloopt niet altijd in de richting van een
totaal geprofessionaliseerd beroep. Het proces is ook omkeerbaar. In dat geval
is sprake van wat Specht "deprofessionalization" heeft genoemd (50). Beroepen
kunnen een geleidelijk statusverlaging ondergaan als gevolg van een verminderde waardering van het werk, bijvoorbeeld doordat zich een aantal incidenten
heeft voorgedaan rond de onderhavige discipline of doordat een andere "naburige" discipline taken van het deprofessionaliserende beroep overneemt.

O p b o u w w e r k als professie?
Hierboven is aangegeven dat veel beroepen streven naar professionele status.
Doel van dit streven is controle van een adequaat gedeelte van een markt die
men wil bestrijken. Er moet nu worden vastgesteld in hoeverre opbouwwerk
streeft naar professionele status en via welke kanalen het beroep dit doel tracht
te realiseren.
Bij de beschrijving het proces van professionalisering zijn een aantal dimensies
genoemd waarlangs marktcontrole gestalte krijgt. Teneinde inzicht te krijgen in
de wijze waarop een professie-in-spé marktcontrole tracht te verwerven, zal
aandacht worden besteed aan de volgende zes professionaliseringsdimensies:
autonomie van de werker, dienstverlening vanuit een persoonlijke service-ideologie, oriëntatie op wetenschappelijke kennis, vorming van een beroepsassociatie,
aan- of afwezigheid van een beroepscode en maatschappelijke erkenning.

De eerste dimensie (autonomie van de werker) kan betrekking hebben op de
positie van de werker in de instelling waarbij hij in dienst is, de relaties met

26

zijn cliënten en relaties met anderen die niet tot de professionele groep of de
clientèle behoren. In de literatuur over professionalisering wordt met name
aandacht besteed aan de zelfstandigheid van professionele werkers ten opzichte
van hun werkgeversorganisatie, een situatie die bij uitstek geldt voor het opbouwwerk. Het gaat hierbij met name om de vraag in hoeverre bureaucratiseringsprocessen het streven naar autonomie van professionals belemmeren. Hieraan is onder meer aandacht besteed door Hall, Engel en Grimes in hun artikel
over het onderwerp (51). In 2.3.2, bij de behandeling van institutionaliseringsprocessen in het opbouwwerk, wordt hier nader op ingegaan.
Een ander, minstens even belangrijk aspect van autonomie heeft betrekking op
de relatie van professionals met hun cliënten. Hierbij gaat het om wat Van
Beugen de machtsfactor in de agogische actie heeft genoemd (52). Volgens Van
Beugen vallen feitelijke machtsverhoudingen in agogische relaties binnen de
uitersten van volledige lotsbepaling door de werker enerzijds en volledige zelfstandigheid van de cliënt anderzijds. Blijkens het onderzoek van Hidalgo cum
suis heeft de opbouwwerker in het algemeen een tamelijk grote invloed op de
wijze waarop problemen van bevolkingsgroepen worden vastgesteld (53). Ook de
doelstellingen en werkwijzen worden vaak door de werker.zelf ingevuld. Op
grond hiervan kan worden geconcludeerd, dat de machtsbalans in de agogische
relaties van het opbouwwerk gewoonlijk ten gunste van de werker doorslaat.

Wat het tweede professionaliseringsaspect betreft (dienstverlening vanuit een
persoonlijke service-ideologie) kan gesteld worden, dat het opbouwwerk hieraan
in hoge mate lijkt te voldoen. Opbouwwerkers worden geacht bewonersgroepen
te ondersteunen bij het aanpakken van woon- en leefproblemen. De werkers
verrichten hun werk ogenschijnlijk belangeloos. De cliënten van opbouwwerkers
(bewonersgroepen die hulp ontvangen) hoeven immers geen betalingen te verrichten aan de werker of diens instelling. Opbouwwerkers worden echter betaald via overheidssubsidies, die indirect (via belastingen) door burgers opgebracht zijn.

Het derde professionaliseringselement is de oriëntatie op wetenschappelijke kennis. Van een consistent wetenschappelijk referentiekader, zoals bijvoorbeeld is
ontwikkeld voor diverse medische professies, is geen sprake in het opbouwwerk.
Dat geldt trouwens in meerdere of mindere mate voor alle welzij nsberoepen. Er
zijn slechts losse elementen beschikbaar uit diverse sociaal-wetenschappelijke
disciplines. De empirische geldigheid van deze elementen is niet vastgesteld en
ze zijn ook niet samengevoegd tot een coherente "overair-theorie met betrekking tot het opbouwwerk.
Hoewel het werk niet kan beschikken over een vanuit de wetenschappen gevoed
coherent referentiekader, bestaat er wel een vakjargon. Typische opbouwwerkbegrippen zijn: "vergroting van het probleembewustzijn van bewoners" (= ver-
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sterking van de mate waarin bewoners een probleem daadwerkelijk als probleem ervaren en bekend zijn met de oorzaken ervan), "het actieve kader' (=
groepen bewoners die zich georganiseerd hebben met het doel, gezamenlijke
activiteiten te ontplooien, gericht op verbetering van de woon- en leefsituatie),
"relatie met de achterban" (= communicatie vice versa tussen de actieve, georganiseerde bewonersgroep en individuele niet-actieve, ongeorganiseerde bewoners), "beleidsbeïnvloeding" (= het gevoelig maken van beleidsinstanties voor de
reële problemen en gerechtvaardigde verlangens van bepaalde bevolkingsgroepen en wel zodanig dat de instanties daadwerkelijk gaan werken aan het oplossen van de gesignaleerde problemen en het realiseren van de waargenomen
behoeften) etcetera
De hiervoor genoemde begrippen verwijzen naar stukken theorie "Probleembewustzijn" is gerelateerd aan de omvangrijke sociaal psychologische literatuur
met betrekking tot "need perception' en "problem awareness' Zie hiervoor on
der anderen Secord en Backman (54) 'Actief kader" refereert naar de sociologische theorieën over sociale activering en mobihsering zoals behandeld door Etzioni en Van Doorn (55) Groepsdynamische theorieën hebben betrekking op de
vorming van groepen en het versterken van de interne groepscohesie Cartwright en Zander hebben de belangrijkste elementen van de groepsdynamica
behandeld in hun standaardwerk over dit onderwerp (56) "Relatie met de achterban" verwijst naar voorhchtings en communicatietheorieën, die door Fries
wijk zijn vertaald naar het opbouwwerk toe (57) "Beleidsbeïnvloeding' tenslotte
is gerelateerd aan beleidssociologische theorieën als die van Hirschman, Mishra, Hall en anderen (58) en naar 'planned change theorieën van bijvoorbeeld
Lippitt, Watson en Westley, Benne, Bennis en Chin en Zaltman en Duncan
(59)
De vierde professionahseringsdimensie heeft betrekking op de vorming van een
beroepsassociatie Belangrijkste achtergrondgedachte, die beroepsgroepen er toe
brengt zich te organiseren, is de overweging dat een hechte beroepsorganisatie
optimaal bijdraagt tot het vestigen en handhaven van zeggenschap over een
relevant gedeelte van de dienstverleningsmarkt Wat het opbouwwerk betreft is
er een concrete poging gedaan om een beroepsorganisatie van de grond te krijgen Deze groep, die ontstond rond 1970, werd zeer toepasselijk "De Eenzame
Fletse^" genoemd Vanuit deze organisatie werden initiatieven genomen, die ge
richt waren op het verder profileren van het opbouwwerk door de belangrijkste
doelstellingen en werkwijzen van het werk via methodiekbrochures en andere
publicaties te omschrijven en onder de aandacht van het publiek te brengen Er
werden enige congressen en studiedagen georganiseerd en in de bloeiperiode
van het opbouwwerk waren er enkele honderden beroepskrachten lid van de
organisatie Aan het eind van de zeventiger jaren nam de belangstelling voor de
beroepsorganisatie echter geleidelijk af en in 1978 ging "De Eenzame Fietser"
op in de Nederlandse Organisatie van Welzijnswerkers (de NOW) Voor een deel
is de taak van "De Eenzame Fietser' overgenomen door het Platform Opbouwwerk dat in 1981 is opgericht als overlegplatform van opbouwwerkinstellingen,
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maar dat zich in de praktijk heeft ontwikkeld tot spreekbuis van de beroepsgroepering. Het platform geeft daartoe een eigen orgaan uit ("Mededelingen Opbouwwerk") en organiseert studiedagen en themagerichte werkgroepen.

Een vijfde, nauw met het voorgaande verbonden dimensie is de aan- of afwezigheid van een beroepscode, dat wil zeggen een geheel van normen en regels die
het gedrag van individuele beroepsbeoefenaren reguleren. Omdat er geen op
algemene afspraken berustende normen ten aanzien van het beroepsmatig handelen van opbouwwerkers bestaan, zijn er nauwelijks mogelijkheden om collegiale, laat staan maatschappelijke controle uit te oefenen op het gedrag van de
individuele werker. Zo wordt op sommige plaatsen van de opbouwwerker verwacht, dat deze zelfstandig contacten onderhoudt met gemeente-ambtenaren en
politici, terwijl dat op andere plaatsen juist ontoelaatbaar wordt geacht. Aangezien er geen uniforme beroepscode is voor opbouwwerkers is de individuele werker aangewezen op verwachtingen van diverse partijen in het omringende
krachtenveld. De verwachtingen zijn in hoge mate situatiespecifiek en aan veranderingen onderhevig. Ze laten in principe volop ruimte aan de werker voor
een persoonlijke inkleuring van zijn werk.

Wat het zesde professionaliseringsaspect betreft (= maatschappelijke
erkenning)
heeft Peper er al op gewezen, dat beroepen over een brede maatschappelijke
steun moeten beschikken, willen ze zich tot professie kunnen ontwikkelen (60).
Een dergelijke brede steun heeft de werksoort altijd moeten ontberen. Er zijn
weliswaar diverse pogingen ondernomen om het opbouwwerk een meer professionele status te geven (onder andere door onderzoek vanuit het NIMO, het
uitgeven van een eigen vakblad, het opzetten van regionale instellingen voor
bijscholing en methodiekontwikkeling en de oprichting van een landelijk platform voor opbouwwerk). Deze pogingen hebben er echter niet toe geleid, dat het
werk algemeen erkend werd als zelfstandige professie.

Als we het gestelde met betrekking tot de zes genoemde professionaliseringsdimensies overzien, dan kunnen wc concluderen, dat werkers weliswaar in principe tamelijk autonoom zijn in hun beroepsmatige arbeid, een eigen beroepsorganisatie kennen en diensten verlenen vanuit een persoonlijke servicegedachte,
maar dat van de andere kant een consistent wetenschappelijk referentiekader
en een beroepscode ontbreken en dat bovendien de vereiste maatschappelijke
steun eerder af dan toe lijkt te nemen. Op grond van deze uitkomsten kan men
stellen, dat de professionalisering van het opbouwwerk (althans voor een deel)
mislukt is. Volgens Peters geldt dat voor alle welzijnswerkberoepen (61). Feitelijk moet het opbouwwerk dan ook als semi- en misschien zelfs wel als quasiprofessie worden beschouwd.
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2.3.2.

Institutionalisering.

Nadat in 2.3.1. is vastgesteld in hoeverre het opbouwwerk geprofessionaliseerd
is, moet in deze sub-paragraaf nagegaan worden in welke mate het opbouwwerk
als voorziening structureel en cultureel verankerd (dat wil zeggen geïnstitutionaliseerd) is in de samenleving.
Institutionalisering is volgens De Jager en Mok het "proces waarbij bepaalde
gedragsvormen algemeen gangbaar worden". Doel van het proces is de vorming
van een institutie, dat wil zeggen een "vast, collectief patroon van gedragsvormen, procedures volgens welke men bepaalde dingen in een samenleving of
groep doet omdat het zo hoort" (62).
Toegepast op de ontwikkeling van het opbouwwerk betekent dit dat de rolvervulling (= het gedrag) van de opbouwwerker een zekere standaardisatie vertoont in de vorm van wat Zijderveld vaste, min of meer normatieve handelingspatronen (gewoonten, mores, instituten)" heeft genoemd (63). Dankzij de institutionalisering worden volgens Van Doorn en Lammers de interactie- en communicatiepatronen tussen mensen gestabiliseerd tot min of meer duurzame sociale betrekkingen en verhoudingen (64). Relaties tussen opbouwwerkers en
hun potentiële cliënten worden voorspelbaar omdat ze onderworpen zijn aan de
normen die vanuit de professie en vanuit de omringende samenleving gesteld
worden ten aanzien van de individuele beroepsuitoefenaren.
Zollschan en Ferrucci stellen zien dat institutionalisering zich in vier stadia
voltrekt (65). Als deze fasering wordt toegepast op de institutionalisering van
het opbouwwerk, dan ontstaat het volgende beeld:
Subjectieve dissatisfactie, ervaren door één of meer personen.
Voorafgaand aan het ontstaan van opbouwwerk was dat de op dat moment
heersende onvrede met de toen geldende procedures voor het aanpakken
van problemen ten aanzien van de woon- en leefsituatie.
Uitkristallisatie van de ontevredenheid en het onder de aandacht brengen
van deze onvrede bij betrokken instanties (= articulatie).
De eerste opbouwwerkinstellingen zijn vooral ontstaan als reactie op het (al
dan niet terecht) veronderstelde tekort schieten van overheidsinstanties en
de op dat moment bestaande instellingen van het particulier initiatief.
Eliminatie van het probleem door een georganiseerde en/of persoonlijke inzet.
In eerste instantie waren het de auteurs van artikelen en boeken die de
belangrijkste promoteren waren van het opbouwwerk. Hierbij kan onder
meer verwezen worden naar de "klassiekers" van Boer en Van Tienen en
Zwanikken (66). Daarnaast zijn het vooral de ambtenaren van het toenmalige ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk geweest, die
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in opbouwwerk een instrument zagen om het gebrek aan probleemoplossend
vermogen van locale politieke, ambtelijke en particuliere organen te compenseren.
Nieuwe sociale vormen ontwikkelen zich of bestaande vormen worden veranderd.
Het is de vraag in hoeverre opbouwwerk als nieuwe sociale vorm beschouwd
moet worden. Volgens Van Tienen en Zwanikken heeft het opbouwwerk twee
wortels: het is volgens hen ontstaan in de wereld van het maatschappelijk werk
enerzijds, maar sterk beïnvloed vanuit de wereld van het vormingswerk anderzijds (67). Als zodanig is opbouwwerk dan ook eerder op te vatten als een veranderde vorm van welzijnswerk dan als een echt nieuwe vorm.
Evenmin als bij professionalisering het geval is, kan ook bij institutionalisering
niet geproken worden van volledige realisering. Peper spreekt dan ook van de
institutionaliseringsgraad
van het opbouwwerk (68).
Ook in dit verband is er sprake van een onvoltooid proces. Resultaat is niet een
volledig geïnstitutionaliseerd opbouwwerk, maar een verzameling locale opbouwwerkorganisaties die ieder voor zich weliswaar kenmerken vertonen van
wat Coser "greedy institutions" heeft genoemd, maar die toch niet zijn te beschouwen als totale instituties in de zin zoals deze door Goffman zijn gedefinieerd (69).
Analoog aan hetgeen eerder over onvoltooide professionalisering is geschreven,
kan men ook met betrekking tot institutionalisering spreken van min of meer
duurzame sociale betrekkingen en verhoudingen. Echter, de betrekkingen zijn
weinig geformaliseerd en verschillen sterk van plaats tot plaats.

Van belang is verder nog het onderscheid dat Peper maakt tussen anticiperende
en autonome institutionalisering
(70). Bij de eerste vorm gaat het erom, vanuit
beleidskaders vast te leggen wat de grenzen zijn waarbinnen institutionaliseringsprocessen zich afspelen. Bij de tweede (autonome) variant gaat het om
spontane pogingen tot institutievorming vanuit de bevolkingsgroepen die belang
hebben bij een dergelijk proces.
Opbouwwerk is op te vatten als resultante van een gecombineerd anticiperend
en autonoom verlopend institutionaliseringsproces. Het initiatief voor opbouwwerk is weliswaar vooral uitgegaan vanuit de landelijke overheid, m a a r in de
meeste situaties heeft de behoefte van bevolkingsgroepen aan opbouwwerkachtige ondersteuning een minstens even belangrijke rol gespeeld.
Wat betreft het in 2.3.1 genoemde onderscheid tussen domein- en sociale institutionalisering moet eveneens worden geconstateerd dat beide processen werk-
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zaam zijn de door opbouwwerkers geventileerde domeinclaims worden door de
relevante partijen in het omringende krachtenveld gewoonlijk als legitiem er
kend Uiteindelijk is het proces van institutionalisering van een bepaalde pro
fessie (in casu het opbouwwerk) succesvol als het maatschappelijk als zodanig
wordt erkend In de volgende sub-paragraaf (over legitimering van het opbouw
werk) wordt hierop nader ingegaan

Institutionaliseringsprocessen in het o p b o u w w e r k
De institutionalisering van opbouwwerk krijgt onder anderen haar beslag door
de vorming van aparte instellingen voor opbouwwerk Blijkens een NIMO-mventansatie uit 1981 groeide het aantal organisaties, die zich met opbouwwerk
bezighouden, van 164 in 1969 naar 562 tien jaar later (71) Rond 1980 treedt
een zekere stabilisering op in het aantal instellingen
Van de ruim 500 instellingen, die zijn benaderd voor een NIMO inventarisatie
in 1979, houdt 70% zich bezig met territoriaal (= wijk-, buurt- of dorpsgencht
dan wel plaatselijk) opbouwwerk, 20% met categoriaal of op specifieke bevolkingsgroepen gericht werk en 10% met functioneel of levensbeschouwelijk opbouwwerk (72) Volgens de inventarisatie van 1981 is uitvoerend opbouwwerk
de enige functie in 25% van de instellingen In 39% van de instellingen is het
een volwaardige neventaak en bij 19% is het een deelaspect van andere functies In het laatste geval oefenen welzijnswerkers met een andere beroepstitel
(bijvoorbeeld maatschappelijk werker of sociaal-cultureel werker) opbouwwerkachtige werkzaamheden uit (73)
Schuyt stelt in 1980 op basis van bestaand onderzoeksmateriaal vast dat de
invloed van instellingsbesturen op het uitvoerend opbouwwerk op dat moment
vrij gering is (74) Het bestuur is meestal geen opdrachtgever Het oefent niet of
nauwelijks invloed uit op de projectkeuze en evenmin op de werkwijze van de
opbouwwerkers De kwaliteit van het uitvoerend werk en de prioriteitenstelling
van de werkers wordt hooguit langs indirecte weg beïnvloed via de zogenaamde
werkbegeleiding die ongeveer tweederde van alle werkers ontvangt

In de navolgende passages wordt enige aandacht besteed aan de kenmerken
van opbouwwerkorganisaties Een en ander geldt niet alleen voor "pure" opbouwwerkinstellingen maar ook voor bredere welzijnsinstellmgen waarbinnen
het opbouwwerk een hoofdtaak of een volwaardige neventaak is

Kenmerken van o p b o u w w e r k o r g a n i s a t i e s
Mintzberg noemt drie soorten organisaties, die voor het onderhavige onderzoek
van belang kunnen zijn (75)
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•
•
•

de "adhocracy" (een tijdelijke organisatievorm die verdwijnt zodra de groep,
die zich georganiseerd heeft, haar doel heeft bereikt);
de "bureaucracy" (een in principe permanente organisatievorm, die gebaseerd is op sterk gestructureerde relaties rond geformaliseerde taken) en
de professionele organisatie (een eveneens permanente variant, waarbij de
professionele werkers een grote mate van autonomie bezitten voor de uitoefening van hun beroep).

Andere organisatietypen als de industriële produktorganisatie zijn voor het opbouwwerk minder interessant.
Als we naar het opbouwwerk kijken, dan kunnen we vaststellen dat de grotere
instellingen het meest de trekken vertonen van een gebureaucratiseerde organisatie, terwijl kleinere instellingen meer de eigenschappen hebben, die door
Mintzberg aan professionele organisaties worden toegeschreven. In een grote
instelling is de werker gebonden aan een sterkere hiërarchische controle via
min of meer gedetailleerde voorschriften, regels en procedures, terwijl de werker in een kleinere instelling gewoonlijk een vrij autonome positie inneemt en
meer zijn eigen gang kan gaan.
Op het oog lijken opbouwwerkinstellingen in het geheel niet op "adhocracies".
Toch is het vrij gewoon, dat ze zich op bepaalde deelterreinen van tijdelijke
constructies bedienen. Een grotere instelling kan meerdere werkers in dienst
hebben, die aan tijdelijke projecten gekoppeld zijn. Hiermee krijgt de instelling
(althans gedeeltelijk) het karakter van een "adhocracy".
De meeste grote instellingen bestaan vrijwel uitsluitend uit beroepskrachten,
die nagenoeg alle taken van vrijwilligers hebben overgenomen, uitgezonderd
wellicht de bestuurlijke. Daarnaast maken veel werkers als vrijwilliger deel uit
van besturen van andere instellingen dan die, waar ze zelf bij in dienst zijn. De
"verdringing" van vrijwilligers door beroepskrachten is volgens auteurs als Dresen-Coenders en Van Harten kenmerkend voor moderne welzijnsorganisaties
(76). Hierbij moet echter wel worden aangetekend, dat de verdringing met
name plaatsvindt bij de wat grotere instellingen. In kleinere organisaties worden sommige taken nog steeds uitgevoerd door vrijwilligers.
Blijkens de NIMO-trendstudie van 1984 wordt het opbouwwerk grotendeels
vanuit kleine instellingen uitgevoerd: 41% van de instellingen zijn eenmansposten en 77% heeft een tot drie werkers in dienst (77). Gelet op het grote aantal
kleinere instellingen en het feit dat in dergelijke instellingen weinig beroepskrachten in dienst zijn, kan worden gesteld dat er nog volop ruimte voor vrijwilligers aanwezig is en dat het werk geenszins als overgeprofessionaliseerd is te
beschouwen.
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2.3.3.

Legitimering.

Legitimering kan op twee manieren worden opgevat:
•
•

een zelfstandig proces dat inwerkt op beide andere processen (id est professionalisering en institutionalisering);
als onderdeel van de andere twee processen.

Op grond van literatuur over dit onderwerp ben ik geneigd voor de tweede optie
te kiezen. Zo trekt Peper uit het (in 1972 nog steeds groeiende) aantal steunverlenende groeperingen en instellingen de conclusie dat de institutionaliseringsgraad van het opbouwwerk is toegenomen (78). Een analoge redenering kan ook
opgezet worden ten aanzien van de professionalisering van opbouwwerk. In
2.3.1 is het verwerven van erkenning en steun van relevante maatschappelijke
groeperingen en instellingen als essentiële dimensie van professionalisering genoemd.
Peper stelt dat opbouwwerk zich een wisselende legitimatiebasis heeft aangemeten (79). Als we naar de geschiedenis van het opbouwwerk kijken, dan blijkt
de conclusie van Peper juist te zijn. In de jaren voor en tijdens de Tweede
Wereldoorlog waren het vooral charitatieve en sociaal-politieke organisaties die
het opbouwwerk een warm hart toedroegen. In de jaren van de wederopbouw en
de opbouw van de welvaarts- en verzorgingsstaat (1945 tot circa 1968) was het
met name de landelijke overheid die het werk trachtte in te zetten voor de
sociale kant van de maatschappelijke ontwikkeling. In een korte periode tussen
1968 en 1972 wordt het opbouwwerk ontdekt door locale overheden en door hen
gebruikt om het plaatselijk voorzieningennet en de participatie van bevolkingsgroepen te organiseren. In de zeventiger en tachtiger jaren tenslotte zoekt en
vindt het opbouwwerk haar steun vooral bij actieve bevolkingsgroepen (met
name bewonersorganisaties) die het werk willen inzetten als instrument voor
het versterken van hun positie in het locale krachtenveld en verbetering van
hun aanpak en organisatie.
Sommige beroepen streven naar maatschappelijke erkenning van hun streven
naar volledige professionele status en totale autonomie. Volgens onder anderen
Freidson is de medische professie een exponent van de beroepen die trachten
een maximale maatschappelijke erkenning te realiseren van hun streven naar
een autonomie en professionele status (80). Ondanks het feit, dat medici in hoge
mate autonoom zijn bij de uitoefening van hun beroep en er zelfs in geslaagd
zijn de maatschappelijke controle van individuele beroepsuitoefenaren naar zich
toe te trekken via het instituut van het medisch tuchtcollege, is een volledige
professionalisering en institutionalisering van dit beroep toch niet haalbaar. Zo
is de positie van medisch specialisten en ook het handelen van individuele huisartsen regelmatig onderwerp van discussie in de pers en in de wetenschappelijke literatuur.
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Voor het welzijnswerk in haar totaliteit geldt, dat de maatschappelijke discussie
over de legitimiteit van professionele en institutionele domeinclaims nooit is
afgerond. Dat geldt zeker ook voor opbouwwerk, temeer daar het professionaliseringsstreven in deze discipline toch al nooit zo sterk is geweest.

2.4.

Methoden v a n opbouwwerk.

In de praktijk van het opbouwwerk kan een viertal methoden worden onderscheiden, die al dan niet in combinatie met elkaar gehanteerd kunnen worden
door opbouwwerkers:

•
•
•

sociale planning,
sociale actie,
educatief opbouwwerk en
belangenbehartiging door zelforganisatie.

Deze methoden zijn historisch gezien na elkaar ontstaan. Elke methode is op te
vatten als een reactie op voorgaande varianten. Aan elk van de hierboven genoemde methoden zal ik enige aandacht besteden.

Ad 1. Sociale planning.
Deze benadering was de eerste Nederlandse versie van de uit de Verenigde
Staten geïmporteerde "community organization". Met deze methode werd vooral
gestreefd naar compensatie voor de eenzijdigheid van louter fysieke planningsprocessen (dat wil zeggen planningsprocessen met betrekking tot aspecten van
de fysieke omgeving). Perloff introduceerde het begrip "community coalition"
voor de typering van het instrument, waarmee gestreefd kan worden naar het
dichten van de kloof tussen sociale en fysieke planning (81).
In breed samengestelde werk- of stuurgroepen, bestaande uit ambtenaren, bewoners en andere betrokkenen, wordt gewerkt aan belangrijke kwesties, die in
de locale samenleving aan de orde zijn (bijvoorbeeld het realiseren van een
voorziening of het oplossen van een verkeersprobleem). Tijdens het werken aan
de oplossing van een concreet probleem wordt tegelijkertijd gestreefd naar versterking van de institutionele banden tussen betrokken organisaties enerzijds
en bevolkingsgroepen anderzijds. Vandaar dat de werk- of stuurgroepen door
Brager en Specht "institutional-relations-organizations" zijn genoemd (82).
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Ad 2. Sociale actie.
Deze methode is in de Verenigde Staten vooral door toedoen van Alinsky bekend geworden onder de naam "community action" (83). In ons land heeft met
name Reckman zich als promotor van de actiegerichte aanpak opgeworpen (84).
De methode van sociale actie heeft grote invloed gehad op de vormgeving van
het opbouwwerk in ons land. De methode is op te vatten als een reactie op het
coöperatieve denken dat aan de sociale planningsbenadering ten grondslag ligt.
Sociale actie vindt haar oorsprong in maatschappij-kritische stromingen, die
aan het eind van de zestiger en het begin van de zeventiger jaren zijn ontstaan.
Men ontleende zijn geloof in de effectiviteit van sociale actie aan de relatieve
successen van onder andere de Amerikaanse burgerrechtenbeweging en de progressieve studentenbeweging in West-Europa, met name in Frankrijk.
Acties kunnen een bescheiden constructief karakter hebben met als voornaamste oogmerk het realiseren van publiciteit (bijvoorbeeld een "sit-in" of een handtekeningenactie). Ze kunnen echter ook gewelddadig en zelfs destructief zijn
(bijvoorbeeld bezettingen, vernieling en brandstichting etcetera). Welke actievorm het meest effectief is hangt onder andere af van het soort probleem waar
het om gaat, de mate waarin bepaalde partijen bij het probleem betrokken zijn,
de aard van hun betrokkenheid en de mate waarin ze positief of negatief staan
tegenover de gekozen actievorm. Vooral bij hardere vormen van actie bestaat
het gevaar dat betrokkenen een sterk afkeurende houding aannemen ten opzichte van de actievoerenden. Dat geldt vooral als betrokken personen in hun
elementaire persoonlijke belangen worden geraakt (bijvoorbeeld have en goed
kwijtraken door brandstichting of vernieling).

Ad 3. Educatief opbouwwerk.
Deze methode is erop gericht met gebruikmaking van didactische werkvormen
en thema's het bewustzijns-, kennis- en/of vaardigheidsniveau van bevolkingsgroepen te vergroten. De educatieve aanpak wortelt voornamelijk in de tradities
van het (politieke) vormingswerk oftewel in wat Hajer "volksopvoeding te velde"
heeft genoemd (85).
De in het kader van educatief opbouwwerk gehanteerde werkwijzen zijn met
name in kaart gebracht door Van der Veen in diens dissertatie over het onderwerp. Er wordt bij deze aanpak vooral gebruik gemaakt van de politieke vormingstheorieën van Freiré en Negt (86). Het gaat om "exemplarisch leren" in
het kader van algemene inzichten met betrekking tot de wijze waarop de maatschappij veranderd moet worden (= "sociologische fantasie"). In de Nederlandse
situatie treft men deze educatieve aanpak onder meer aan bij Erkamp en anderen die de benadering van het zogenaamde "ervaringsleren" ontwikkelden (87).
Uitgangspunt van deze benadering is dat individuen in het algemeen leren via
de ervaringen die zij opdoen. Volgens de leertheorie van Ausubel geschiedt dit
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leren overigens niet in een soort blanco situatie, maar worden leeractiviteiten
gestuurd door een stelsel van ankerideeën. Deze ideeën kunnen omschreven
worden als basisopvattingen (principes) die gewoonlijk onveranderlijk zijn. Ze
fungeren als ankerpunten in situaties waarin oppervlakkige meningen en dergelijke ondergraven worden door ontwikkelingen die zich in de omgeving van de
lerende individuen voordoen. Op grond van de ankerideeën bepaalt een lerend
individu of de naar hem uitgezonden signalen aanleiding geven tot aanpassing
van zijn opvattingen (88).

Ad 4. S t i m u l e r e n v a n zelforganisatie.
In de eerste drie methoden vervult de opbouwwerker een tamelijk sturende rol.
De vierde methode wijkt daar in die zin van af dat men pleit voor een benadering, waarbij de opbouwwerker zich zo terughoudend mogelijk opstelt en zoveel
mogelijk ruimte laat aan het eigen initiatief van de bevolking. Individuele burgers dienen zichzelf te organiseren in plaats van door een relatieve buitenstaander (en dat is de opbouwwerker in wezen) georganiseerd te worden.
Het stimuleren van zelforganisatie is een benadering, die reeds in de vroegste
ministeriële nota's en in de eerste methodiekteksten over opbouwwerk voorkomt. De methode is ontleend aan Rogers' "cliënt centered therapy", waarbij de
cliënt in dit geval de bevolking van een wijk is (89). Voor deze laatste toepassing hebben Lippitt, Watson en Westley een theoretische grondslag gegeven in
hun standaardwerk "The Dynamics of Planned Change" (90).
In Nederland zijn het met name Van Tienen en Zwanikken geweest, die de
methode hebben bepleit (91). Deze auteurs erkennen, dat de opbouwwerker bij
een beginnende groep soms gedwongen is, een sturende rol te vervullen, maar
dat hij tegelijkertijd ernaar moet streven de groep zo snel mogelijk "op eigen
benen" te laten staan.
Beek en anderen, verbonden aan het Instituut voor de Wetenschap der Andragologie, hebben deze aanpak in een meer politiek kader verder ontwikkeld tot
een concept, dat zij "belangenbehartiging door zelforganisatie" hebben genoemd
(92). Kenmerkend voor deze benadering is, dat de rol van de opbouwwerker nog
verder wordt gereduceerd zodat bijna van "laissez faire" gesproken kan worden.
De werker mag in deze variant ook niet meer stimulerend optreden. Hij is
slechts nog "op afroep" beschikbaar om te helpen of te adviseren bij activiteiten,
die voor 100% door bewonersgroepen zelf gekozen en ontwikkeld zijn. In de
praktijk kan de beroepsrol van de opbouwwerker dan gemakkelijk resulteren in
die van "lid van de groep", De werker is wel aanwezig, maar hij geeft geen
professionele adviezen. Zijn opmerkingen hebben dezelfde status als die van
andere leden van de groep: zijn adviezen worden soms opgevolgd en soms niet.

37

De vier behandelde methoden kunnen worden gecategoriseerd aan de hand van
twee criteria:
•

gerichtheid op de bevolking (dienstverlenend/bewustmakend) versus gerichtheid op instituties (beleidsbeïnvloedend);
gebondenheid aan instituties versus gebondenheid aan de bevolking (c.q.
groepen daaruit).

•

Als we de onderscheiden methoden afzetten tegen deze criteria, dan ontstaat
het volgende schematische overzicht:

gebondenheid aan
instituties:

gerichtheid op
de bevolking

instituties

sociale planning

educatief opbouwwerk

bevolking

sociale actie

belangenbehartiging
door zelforganisatie

In het begin van de zeventiger jaren heeft een groep Groningse opbouwwerkers
geprobeerd om elementen van bestaande methodiekvarianten (met name sociale
planning en sociale actie) te verenigen in één integrale opbouwwerkbenadering.
Besteman heeft hiervoor de term "probleem-projectaanpak" gelanceerd (93).
Besteman beschreef hoe het opbouwwerk in de zestiger jaren steeds meer onder
druk kwam te staan en hoe de opbouwwerkers steeds vaker gedwongen waren,
hun tot dan toe vrij eenzijdige oriëntatie op bestuurlijke processen via sociale
planningsactiviteiten los te laten en vormen van sociale actie toe te passen (94).
De slinger van de klok dreigde echter te ver door te slaan naar de andere kant.
Zoals in 2.1.2 reeds is beschreven, waren begin zeventiger jaren steeds meer
opbouwwerkers geneigd om de actiegerichte aanpak als enige vorm van opbouwwerk te hanteren. De auteur wijst echter ook een eenzijdige gerichtheid op
sociale actie af en stelt: "een goede sociale planning blijft onontbeerlijk bij het
werk in de micro-sfeer" (95).
De probleem-projectaanpak bevat vier elementen:
koppeling met een sociaal probleem (keuze van de instelling voor het "willen
oplossen van sociale problemen in het werkgebied");
werken aan de oplossing in projectvorm;
aan probleemoplossing werken samen met probleembetrokkenen;
"het in werking zetten van krachten die de structuur van de samenleving,
waaruit de oorzaken voortkwamen van het probleem, gaan veranderen"
(96).
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Hierbij wordt de volgende fasering aangebracht:
•
•

•
•
•

maken van een sociale kaart,
vormen van een initiatiefgroep,
definiëren van de mate van achterstelling/achterblijving/bedreiging (= soort
probleem),
strategie-ontwikkeling en planvaststelling,
voortgang van het project (= uitvoering, JD),
projectgeneralisatie (97).

Tenslotte is nog van belang dat onderscheid wordt gemaakt tussen drie strategievarianten die samenhangen met drie soorten probleemsituaties, waarop opbouwwerkactiviteiten betrekking kunnen hebben (98):

strategie

probleem

ontwikkeling
confrontatie
actie

achterstelling
achterblijving
bedreiging

Er zijn meerdere strategieën naast elkaar mogelijk (bijvoorbeeld overleg en actie). De keuze voor een bepaalde strategie is afhankelijk van diverse contextfactoren (onder andere de bereidheid van verantwoordelijke instanties om een oplossing te creëren voor de door bevolkingsgroepen ervaren problemen en de
mate van consensus die bestaat over de te realiseren oplossing). Sociale planning en sociale actie kunnen dus opgevat worden als methodische varianten
binnen een bredere methode. Beide varianten kunnen in combinatie voorkomen,
maar ook na elkaar.
Besteman's voorstellen ontmoetten veel kritiek, met name bij linksradicale opbouwwerkers die wezen op het ontbreken van educatieve en emancipatorische
elementen in de aanpak. Zie bijvoorbeeld een uitermate kritisch artikel in het
orgaan van het landelijk Anti-Cultuurbezuinigingen-front (99).
Het zakelijke, op probleemoplossing gerichte karakter van de probleem-projectmethode heeft er zeker toe bijgedragen dat opbouwwerkers haar niet hebben
geaccepteerd als overkoepelende methode van opbouwwerk. De kritische reacties hebben echter ook niet geleid tot een door alle betrokkenen aanvaarde bijstelling van het oorspronkelijke model. Methoden als educatief opbouwwerk en
belangenbehartiging door zelforganisatie zijn nu tot ontwikkeling gekomen als
min of meer losse en met elkaar concurrerende opbouwwerkbenaderingen. Er
ontstonden "methodiekscholen" die met elkaar wedijverden om de gunst van de
opbouwwerker. Later ontstond er weliswaar een zekere toenadering van de verschillende methodiekstromingen tot elkaar maar het is nooit gekomen tot een
algemene, door allen onderschreven methodiek van het opbouwwerk.
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Het ontbreken van een door allen geaccepteerd algemeen methodisch model van
opbouwwerk is een nieuwe belangrijke aanwijzing voor de veronderstelling dat
het beroep van opbouwwerker onvoltooid geprofessionaliseerd is. Desondanks
hebben de werkers wel houvast aan de methodiekvarianten waar ze eventueel
voor kiezen.

2.5.

Invloeden v a n "stakeholders" op d e v o r m g e v i n g e n het functioneren van opbouwwerk

Diverse omgevingsaspecten zijn van invloed op het opbouwwerk. Sommige van
deze aspecten hebben een stimulerende werking, terwijl andere de uitvoering
van het werk in sterke mate belemmeren. Een aantal invloedsfactoren heeft ook
een tijdscomponent. Zij hadden bijvoorbeeld enige tijd geleden nog een positieve
invloed op het opbouwwerk, terwijl ze nu sterk belemmerend werken.
Om de ontwikkeling van het opbouwwerk en haar huidige verschijningsvormen
te kunnen begrijpen, moeten we aandacht besteden aan de effecten van de belangrijkste omgevingsinvloeden. Deze exogene invloedsfactoren kunnen fysiek
bepaald zijn. Zo kan bijvoorbeeld een lage opkomst van wijkbewoners op een
wijkvergadering het gevolg zijn van slechte weersomstandigheden. De output en
effecten van het werk kunnen echter ook bepaald worden door actoren in het
krachtenveld in en rond het opbouwwerksysteem. Een dergelijke benadering
van het opbouwwerk en haar omgeving als krachtenveld is gangbaar sinds Lippitt zijn concept van "force field analysis" heeft geïntroduceerd (100). Een meer
structurele variant hiervan is de zogenaamde netwerkanalyse, onder andere beschreven door Godfroy, Wassenberg en Feiling (101). Laatstgenoemde auteur
heeft de netwerkbenadering toegepast op het welzijnswerk. Een meer dynamische variant van de krachtenveldbenadering is het actoren-model, dat is ontwikkeld door Etzioni en door Schuyt is gebruikt bij zijn analyse van locale opbouwwerksituaties (102).
Analoog aan Lippitt's krachtenveldanalyse heeft Seidman een "stakeholder"-model ontwikkeld voor de non-profit sector (103). Het model is ontleend aan Ackoffs opvatting dat zich binnen én buiten een op winst gerichte organisatie
"stakeholders" bevinden die invloed uitoefenen op en/of beïnvloed worden door
wat de organisatie doet. Ackoff onderscheidt managers van het bedrijf, werknemers, leveranciers van bijvoorbeeld grondstoffen en diensten, consumenten, investeerders, geldschieters, schuldeisers en overheidsinstanties (104). Seidman
noemt voor welzijns- en gezondheidszorgvoorzieningen als "stakeholders" politieke aandeelhouders, beleidsfunctionarissen (ambtenaren), bestuurders van de
voorzieningen, professionele werkers, die in die voorzieningen werkzaam zijn,
en cliënten (afnemers van de geleverde diensten).
Het veelvuldig optreden van conflicten in en rond het opbouwwerk geeft aan,
hoe belangrijk het is om een nauwkeurige analyse te maken van de werking

40

van het locale krachtenveld rond een bepaalde opbouwwerksituatie. De belangrijkste actoren, die in het krachtenveld opereren, moeten in kaart worden gebracht. Vervolgens dient van elke partij te worden bepaald, wat de door haar
nagestreefde en de feitelijk uitgeoefende invloed is op de vormgeving en het
functioneren van het opbouwwerk.

Voor wat het opbouwwerk betreft kunnen de door Seidman genoemde partijen
als volgt worden onderverdeeld:
1. politici:
op landelijk niveau,
plaatselijk (wethouders en raadsleden);
2. ambtenaren van ministeries en gemeentelijke diensten:
van vakdepartementen (bijvoorbeeld huisvesting),
van welzijnsdepartementen;
3.

instellingsvertegenwoordigers:
plaatselijk:
opbouwwerkinstelling (bestuurders, werkers en vrijwilligers),
andere welzij nsinstellingen (dezelfde partijen als bij de opbouwwerkinstelling zijn onderscheiden);
buiten de plaatselijke situatie:
opleidingsinstituten,
begeleidings- en koepelorganisaties,
werkplaatsen opbouwwerk (instituten voor bijscholing en methodiekontwikkeling),
het Nederlands Instituut voor Maatschappelijke Opbouw (NIMO);

4. (potentiële) cliënten:
actieve groepen,
niet-actieve delen van de bevolking, die het wel eens zijn met het streven
van een actieve groep (achterban);
5. "поп-cliënten" (deel van de bevolking dat geen gebruik zal maken van
het aanbod van opbouwwerk):
neutrale groep,
tegenstanders.
Van elke partij kan worden vastgesteld,
bouwwerk en wat haar invloed is op de
output van het werk. In dit kader wordt
vloed van overheidsinstanties (2.5.1) en
(2.5.2).

welke belangen zij heeft bij het opvormgeving, het functioneren en de
slechts aandacht besteed aan de invan cliënten van het opbouwwerk
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2.5.1.

Overheidsbeleid ten aanzien v a n o p b o u w w e r k .

In het algemeen kan men twee soorten overheidsbeleid onderscheiden met betrekking tot het ontwikkelen van welzijnsvoorzieningen: de residualistische of
selectivistische en de institutionele of universalistische variant. De eerste soort
is gericht op verbetering van het welzijn van specifieke bevolkingsgroepen, die
zonder hulp niet in staat zijn om hun problemen op te lossen. Een voorbeeld is
de Algemene Bijstandswet. Deze wet geldt voor burgers, die geen inkomen uit
arbeid hebben en ook geen gebruik kunnen maken van het sociale verzekeringsstelsel. De tweede soort is bedoeld voor iedereen, zoals bijvoorbeeld de openbare
bibliotheek of het basisonderwijs. De twee door Titmuss en anderen onderscheiden vormen van overheidsbeleid zijn te beschouwen als extremen op een continuüm (105).
Het Nederlandse stelsel van sociale voorzieningen is, evenals in de ons omringende landen, gedeeltelijk universalistisch en gedeeltelijk selectivistisch van
aard. De primaire materiële behoeften worden gedekt via een universalistisch
werkend sociale verzekeringsstelsel. Voor degenen die, om wat voor redenen
dan ook, niet van verzekeringen gebruik kunnen maken, is er de sociale bijstandsuitkering. Derhalve is in principe een basisinkomen voor iedereen gegarandeerd en kan moeilijk nog gesproken worden van armoede in absolute zin.
Hoogstens van wat Zander "relative Armut" heeft genoemd (106). Voor het lenigen van deze relatieve nood is een lappendeken van sociale dienstverleningsinstellingen ontstaan. Elke instelling selecteert een aantal specifieke problemen
en behoeften en ontwikkelt een daarop gericht hulpaanbod. De meeste welzijnsvoorzieningen zijn ontstaan als reactie op het niet goed functioneren of het ontbreken van bepaalde vormen van dienstverlening. Peters heeft dit de "gatenvu 1lersfunctie van de moderne welzijnszorg" genoemd (107).

Landelijk opbouwwerkbeleid.
Peper heeft in zijn dissertatie in grote lijnen de ontwikkeling en implementatie
van het rijksbeleid ten aanzien van opbouwwerk geanalyseerd (108). Zijn analyse had betrekking op de periode van kort na de Tweede Wereldoorlog tot ongeveer 1972. De periode na 1972 is beschreven door Schuyt in zijn dissertatie over
de decentralisatie van het opbouwwerkbeleid (109). In het kader van deze studie volsta ik met een kort overzicht van de landelijke beleidsontwikkeling in de
totale periode van 1950 tot 1986.
Tot het midden van de jaren zeventig heeft de landelijke overheid een dominante invloed op de ontwikkeling van het opbouwwerk. In 1975 verschijnt de nota
"Nadere beleidsbepaling inzake de samenlevingsopbouw", geschreven door ambtenaren van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
(110). In deze nota wordt het opbouwwerk tot een centrale, integrerende discipline verklaard binnen de totale welzijnssector. Het opbouwwerk dient een mo-
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torfunctie te vervullen in het locale welzijnsbeleid. Er wordt aan het opbouwwerk vooral een integrerende functie toegekend bij het op gang brengen van
ontwikkelingen in de locale samenleving. Deze ontwikkelingen moeten resulteren in een verbetering van de woon- en leefsituatie van de plaatselijke bevolking. De resultaten dienen dan wel tot stand te komen op basis van zelfwerkzaamheid van groepen uit diezelfde bevolking.
Op 17 mei 1976 wordt de nota "Nadere beleidsbepaling" besproken in de Vaste
Kamercommissie voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (111). Tijdens die bespreking wordt van diverse zijden kritiek uitgeoefend op de nota en
op het opbouwwerk. Met name de integratieve pretenties, die aan het werk
worden toegemeten, worden in twijfel getrokken. De nota "Nadere beleidsbepaling" en de bespreking ervan markeren een tamelijk scherpe wijziging in het
beleid van de rijksoverheid ten aanzien van het opbouwwerk.
Rond 1978 wordt de verantwoordelijkheid voor het welzijnsbeleid formeel gedecentraliseerd: locale overheden worden verantwoordelijk voor de inzet van het
opbouwwerk in hun gemeente. Als gevolg van deze decentralisatie treedt er een
zekere divergentie op in het beleid: in sommige gemeenten wordt geprobeerd,
het opbouwwerk nog verder uit te breiden, terwijl het werk in andere plaatsen
juist (geheel of gedeeltelijk) wordt afgebouwd.
In latere fasen gaan van de rijksoverheid (in casu het ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur) nauwelijks nog impulsen uit om het opbouwwerk
een zekere institutionele basis te geven. Integendeel: het beleid van het ministerie ten aanzien van de discipline krijgt een steeds selectivistischer karakter.
Van rijkswege wordt de basissubsidie (= de zogenaamde "lump sum") voor de
totale sociaal-culturele sector geleidelijk verminderd, terwijl van de andere kant
steeds meer bijzondere projecten worden gesubsidieerd via allerlei specifieke en
meestal tijdelijke regelingen.
Sommige vertegenwoordigers van de rijksoverheid hebben in de periode tot ongeveer 1978 geprobeerd om het opbouwwerk tot een institutionele voorziening
te ontwikkelen: in elke wijk moesten er binnen loopafstanden buurthuizen komen met onder andere een beheerder en, afhankelijk van de behoefte, een sociaal-cultureel werker of een opbouwwerker. Deze doelstelling is echter nooit gerealiseerd en na 1978 gaat de selectivistische visie steeds meer overheersen in
het landelijk beleid.

Plaatselijk opbouwwerkbeleid.
Ook ten aanzien van locale overheden worden slechts de belangrijkste beleidsontwikkelingen beschreven. Om diepgaander inzicht te krijgen in de invloed
van locaal opbouwwerkbeleid op de vormgeving, het functioneren en de effecten
van het plaatselijk opbouwwerk is een inventariserend onderzoek verricht in
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een tiental gemeenten. De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in
paragraaf 4.1. In dit stadium wordt volstaan met een weergave van hetgeen uit
de bestudeerde literatuur naar voren is gekomen.
In enkele grote steden is geprobeerd om het opbouwwerk als een institutionele
voorziening op te vatten. In de meeste plaatsen is echter geprobeerd de werksoort als selectivistisch instrument te gebruiken voor het verbeteren van woonen leefomstandigheden van de meest kansarme of achtergestelde bevolkingsgroepen.
Behalve in de grotere plaatsen is er voor 1978 nauwelijks sprake geweest van
expliciet opbouwwerkbeleid op locaal niveau. Het beleid van de meeste gemeentelijke overheden was er in eerste instantie vrijwel uitsluitend op gericht, dat
tamelijk passief medewerking werd verleend aan de op dat moment door het
ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk nagestreefde doelstellingen ten aanzien van het werk. Later, toen bleek dat het werk zich ontwikkelde in linksradicalistische richting en in de meeste situaties niet meer
aansloot bij het gemeentebeleid, probeerden gemeentelijke instanties hun greep
op de ontwikkeling van het werk te versterken. Op het moment dat locale overheden ertoe overgingen, hun controle op het opbouwwerk te vergroten, waren
de opgerichte opbouwwerkinstellingen echter al zo sterk verankerd, dat de beheersingspogingen nauwelijks tot positieve resultaten konden leiden. Coalities
van plaatselijke opbouwwerkvertegenwoordigers en representanten van landelijke subsidiënten maakten het voor plaatselijke bestuurders buitengewoon
moeilijk om, voor zover zij dat wensten, politieke sturing op het werk uit te
oefenen. Daar komt nog bij, dat veel locale politici zich tijdens de periode van
het ontstaan en de eerste ontwikkeling van de werksoort juist sterk hadden
gemaakt voor een verdere uitbouw van het werk in hun gemeente. Voor locale
bestuurders, die zich in de beginfase sterk hebben gecomitteerd aan het bestaan
van het opbouwwerk, moet het extra moeilijk zijn om aan het nieuwe, op beheersing gerichte beleid inhoud te geven.

2.5.2.

Verwachtingen v a n (potentiële) gebruikersgroepen ten aanzien
van het opbouwwerk.

In eerste instantie moet onderscheid worden gemaakt tussen verwachtingen
van actieve groepen en die van niet-actieve delen van de bevolking. Zo worden
actieve kadergroepen vaak al ondersteund door een opbouwwerker en willen zij
deze hulp dan in de regel gecontinueerd zien. Niet-actieve bevolkingsgroepen,
die behoefte hebben aan ondersteuning door een opbouwwerker, willen van hun
kant graag dat de werker tijd vrijmaakt voor begeleiding van nieuwe initiatiefgroepen. De opbouwwerker kan kiezen voor permanente steun aan bestaande
groepen. In dat geval is hij primair gericht op kadervorming. Tegenover deze
kaderoriëntatie staat een benadering, die Mao-tse-Tung "massalijn" heeft genoemd (112).
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Deze laatste benadering impliceert het inventariseren van meningen en ideeën
over bepaalde onderwerpen bij de totale bevolking in een zeker gebied en vervolgens worden de ideeën geselecteerd, die aangepakt kunnen worden. Bij de
kaderoriëntatie zijn bestaande, reeds actieve groepen de afnemers of cliënten
van het opbouwwerk. Deze groepen zullen ertoe geneigd zijn, de loyaliteit van
de opbouwwerker jegens henzelf voortdurend af te dwingen. Bij een massalijnbenadering zullen steeds weer nieuwe initiatiefgroepen ontstaan, die afhankelijk van de fysieke grenzen van de werker in principe allemaal op (enige) ondersteuning vanuit het opbouwwerk kunnen rekenen.

Actieve groepen.
De relatie tussen een opbouwwerker en een actieve ondersteunde gebruikersgroep lijkt er op het oog een van wederzijdse afhankelijkheid, volgens Blau het
kenmerk bij uitstek van "reciproke ruilrelaties" (113).
In het opbouwwerk nemen ondersteunende en ondersteunde partij niet dezelfde
positie in ten opzichte van elkaar. De afnemers van opbouwwerkdiensten kunnen, indien zij ontevreden zijn over de geleverde ondersteuning van de werker,
besluiten om niet meer van zijn diensten gebruik te maken, terwijl de werker
voor zijn existentie afhankelijk is van de bereidheid van cliëntgroepen om van
zijn diensten gebruik te maken. De opbouwwerker zal derhalve trachten om een
duurzame relatie aan te gaan met de groepen, die hij ondersteunt. Een van de
manieren om dat te realiseren, is het vergroten van de afhankelijkheid van
ondersteunde groepen van door de werker geboden dienstverlening. Dit gebeurt
onder andere door bepaalde hulpmiddelen als vergaderruimte, activiteitensubsidies en dergelijke slechts beschikbaar te stellen onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat degene die van de hulpmiddelen wil profiteren, zich laat begeleiden
door de opbouwwerker. Zodoende verschuift de relatie tussen werker en ondersteunde groepen geleidelijk van commensalistisch (waarbij de opbouwwerker
"gastheer" is en de groep vrijblijvend "gast") naar symbiotisch (waarbij gast en
gastheer in toenemende mate afhankelijk worden van eikaars aanwezigheid).
Ondanks deze toenemende afhankelijkheid moet de werker rekening blijven
houden met de (overigens steeds kleiner wordende) kans, dat een gebruikersgroep zich van hem losmaakt en op eigen kracht verder gaat.
Een complicerende factor in de relatie tussen opbouwwerker en gebruikersgroep
is het feit, dat de werker in een soort concurrentieverhouding terecht kan komen ten opzichte van de centrale leden (= leiderfiguren) van de actieve groep.
Individuen in groepen en organisaties kunnen volgens French en Eaven over
vijf soorten machtsbronnen beschikken: belonings-, dwingende, legitieme, referentie- en deskundigheidsmacht (114). Opbouwwerkers beschikken vooral over
hun (al dan niet terecht aan hen toegeschreven) deskundigheid en een gelegitimeerde positie als beroepskracht, terwijl de leiders van gebruikersgroepen het
moeten hebben van een gelegitimeerde machtspositie, die hen in de gelegenheid
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stelt om van alle machtsbronnen gebruik te maken (met uitzondering wellicht
van de deskundigheidsmacht, die gewoonlijk is voorbehouden aan de begelei
dende opbouwwerker) Logische consequentie is het ontstaan van een soort coleiderschap van opbouwwerker en centrale groepsleden, waarbij beide partijen
gescheiden taken en daarbij behorende rollen vervullen
De opstelling en het gedrag van de groep naar de werker toe kunnen van invloed zijn op de output en effecten van het opbouwwerk Daarnaast kunnen zich
ook binnen de groepen zelf allerlei processen voordoen, die consequenties kunnen hebben voor het opbouwwerk Het gaat hierbij niet alleen om relaties tussen centrale en minder centrale leden, maar ook om de verdeling van taken, de
rol van de informele groepscultuur, het eventueel optreden van deviantie enzo
voorts Het zou te ver voeren om al deze aspecten in dit kader uitgebreid te
bespreken Hier zij slechts verwezen naar relevante sociaal wetenschappelijke
literatuur met betrekking tot groepsdynamische processen van Cartwright en
Zander, Lippitt, Goffman, Leavitt en anderen (115)

Het niet-actieve deel van de bevolking
Als een actieve groep bepaalde doeleinden nastreeft, dan kan de niet-actieve
bevolking daar positief, neutraal of negatief op reageren Het bevolkingsdeel,
dat een positief oordeel heeft over het streven van de actieve groep, wordt ge
woonlijk 'achterban" genoemd De neutrale groep heet vaak 'zwijgende meerderheid" Negatief zijn de "tegenstanders" van de actieve groep Ingewikkeld
wordt het als groepen uit de zwijgende meerderheid en/of tegenstanders iets
anders willen dan de actieve groep en haar achterban In dat geval kan de
actieve groep ervoor kiezen om haar standpunten vast te houden en haar doelstellingen onverkort te handhaven Zij kan ook proberen haar doelstelling aan
te passen aan de wensen van de bevolkingsgroepen, die andere doelen nastreven
Wil een opbouwwerker adequaat kunnen omgaan met de met-actieve delen van
de bevolking in zijn werkgebied, dan is het van belang dat hij regelmatig onderzoek verricht naar de problemen en behoeften, die onder niet-actieve bevolkingsgroepen leven Dit kan gebeuren via het zogenaamde leefbaarheidsonderzoek dat is ontleend aan de onder meer door Wanninkhof beschreven en uit de
Verenigde Staten van Amerika afkomstige "community self survey" (116) Dit
type onderzoek is een belangrijk onderdeel van wat bij de behandeling van
Besteman's probleem-projectmethode geïntroduceerd is als sociale kaartaanpak
De sociale kaartbenadering omvat niet alleen een onderzoek naar de wijze
waarop bevolkingsgroepen bepaalde aspecten van hun woon- en leefomgeving
beleven, maar ook een beschrijving van die woon- en leefaspiecten zelf (= de
fysieke kant van de uitgangssituatie voor het opbouwwerk) Kenmerkend voor
deze onderzoeksaanpak is, dat uitgegaan wordt van een actieve rol van leden
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uit de bevolking zelf bij het verzamelen van informatie over aspecten van de
woon- en leefsituatie en informatie over de beleving daarvan door bevolkingsgroepen. Het enquêteren van betrokken bevolkingsgroepen is een essentieel onderdeel van deze aanpak.

2.6.

Theoretische m o d e l l e n voor plaatsbepaling v a n h e t o p b o u w w e r k .

Het voorgaande betoog over de "stakeholders" van het opbouwwerk maakt duidelijk dat het van groot belang is, vast te stellen welke positie opbouwwerk
inneemt in het locaal-politieke krachtenveld en welke consequenties die positie
heeft voor het feitelijk functioneren van het werk. In de literatuur worden twee
modellen genoemd voor het in kaart brengen van de relaties met de meest relevante "stakeholders", namelijk het triade-model van Schuyt en het enveloppemodel, dat Broekman als reactie op de triadische conceptie heeft ontwikkeld
(117).
Schuyt onderscheidt drie partijen (locale overheid, particulier initiatief en bevolking), die onderling relaties met elkaar onderhouden. Het opbouwwerk wordt in
deze visie gezien als een relatief autonome discipline, die zich ergens binnen de
driehoek ophoudt, nu eens wat dichter bij de overheid, dan weer dichter bij de
bevolking en dan weer dichter bij het particulier initiatief. Dit resulteert in
onderstaand schema.

Tekening 1: Het t r i a d e - m o d e l van S c h u y t

bevolking

particulier i n i t i a t i e f

Broekman brengt hier terecht tegenin, dat het opbouwwerk zelf onderdeel is
van het particulier initiatief en vanuit die positie coalities aangaat met bevolkingsgroepen en contacten legt met vertegenwoordigers van de locale overheid.
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Daarenboven onderscheidt Broekman een vierde positie, namelijk de markt. Op
deze wijze komt hij tot een vierhoekige constructie die is weergegeven in het
volgende schema (118).
Tekening 2: Het enveloppe-model van B r o e k m a n

aarkt

ovarhaidi
- wetgevend
- rechtepreltend
- uitvoerend (waaronder
financierend)

gemeenschap,
faJnllie, buurt,
primaire relatiea

associatiee, particulier
initiatief waaronder het
opbouwwerk en politieke
partijen

Het nadeel van beide modellen is dat ze te weinig rekening houden met de
aparte positie, die actieve groepen uit de bevolking innemen. Men kan de ratio
van het opbouwwerk moeilijk begrijpen, als niet een afzonderlijke plaats wordt
toegekend aan actieve bewonersgroepen. Deze groepen vervullen namelijk de
essentiële functie van tussenschakel ("linking pin") tussen institutionele wereld
enerzijds en bevolking anderzijds. In Broekman's schema zou men dit weer
kunnen geven door de actieve bewonersgroepen in het midden op de enveloppe
(op het kruispunt van de diagonalen) te tekenen. Het opbouwwerk is ervoor
bedoeld om de vereiste verbindingen tot stand te brengen en zo de werking van
de democratie te optimaliseren (zie 2.2, "doelen van opbouwwerk").
Rekening houdend met de in 2.5 gehanteerde "stakeholder"-benadering is door
mij een derde model ontwikkeld dat naar mijn overtuiging de belangrijkste relaties beter weergeeft. Bovendien wordt in dit model rekening gehouden met
het feit dat sommige relaties sterk of zwak kunnen zijn. Daarbij is het mogelijk
dat de ene partij veel invloed op de andere uitoefent, terwijl tegelijkertijd
laatstgenoemde partij weinig invloed heeft op eerstgenoemde.
Het derde model is gebaseerd op de analyse van doelstellingen en verwachtingen van de belangrijkste "stakeholders" van het opbouwwerk. Het is een theoretisch, ideaaltypisch model waarvan via het in dit kader uitgevoerde onderzoek
moet blijken of het ook in de praktijk opgaat.
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locale
overheid

instelling

actieve
groepen

opbouwwerker

sterke invloed

niet-actieve
bevolking

minder sterke invloed

Tekening 3: Het "stakeholder "-model van o p b o u w w e r k r e l a t i e s .

In het nu volgende hoofdstuk zal dit model verder worden uitgewerkt in termen
van de marketing- en "consumer research "-theorie.

49

2.7.

Samenvatting.

Opbouwwerk is in de zestiger jaren tot ontwikkeling gekomen, met name door
toedoen van enkele rijksambtenaren en vertegenwoordigers van het particulier
initiatief, die het werk hadden leren kennen tijdens studiereizen in de Verenigde Staten. Op basis van bestaande literatuur kan men stellen dat het werk
slechts gebrekkig geïnstitutionaliseerd, geprofessionaliseerd en gelegitimeerd is.
De professionaliseringsgraad van het opbouwwerk is een belangrijke maatstaf,
aan de hand waarvan het werk maatschappelijke erkenning kan krijgen. In de
literatuur zijn een zestal criteria genoemd, waarmee men kan bepalen in hoeverre een beroep de status van een volwaardige professie heeft bereikt: oriëntatie op wetenschappelijke kennis, dienstverlening vanuit een "persoonlijke service-ideologie", autonomie van de werker in zijn beroepsuitoefening, de vorming
van een beroepsassociatie, aanwezigheid van een beroepscode en maatschappelijke erkenning. Een eerste vergelijking van beschikbaar onderzoeksmateriaal
met de geformuleerde criteria maakt duidelijk dat opbouwwerk slechts gebrekkig geprofessionaliseerd is. Hetzelfde kan worden geconcludeerd met betrekking
tot de institutionalisering en de legitimering van het opbouwwerk. Uit onderzoek van onder meer het NIMO blijkt dat de invloed van het instellingsbestuur
op het werk gering is en dat de maatschappelijke steun niet groot is.

Er zijn vier methoden van opbouwwerk onderscheiden: sociale actie, sociale
planning, educatief opbouwwerk en belangenbehartiging door zelforganisatie.
Een poging om een overall-methode te ontwikkelen (de zogenaamde probleemprojectaanpak) is mislukt. Veel opbouwwerkers zagen de probleem-projectmethode als een "truc" van de rijksoverheid om het opbouwwerk voor eigen beleidsdoelen te gebruiken. Het ontbreken van een integrerend methodische conceptie is een tweede belangrijke aanwijzing voor de zwakke professionalisering
van het opbouwwerk. In feite is er geen coherent theoretisch referentiekader
waar individuele opbouwwerkers zich op zouden kunnen oriënteren.

Bovenstaande aspecten hebben vooral betrekking op het functioneren van opbouwwerk zelf. Daarnaast moet gekeken worden naar de invloed van omgevingsfactoren. De relevante omgeving van het opbouwwerk is op te vatten als
een krachtenveld, waarbinnen verschillende partijen invloed uitoefenen op de
inzet van het werk. De diverse betrokkenen (waaronder locale overheden, instellingsbesturen, actieve groepen en opbouwwerkers zelf) zijn te beschouwen
als "stakeholders", die belang hebben bij een bepaalde output en zekere effecten
van het werk. De verwachtingen van betrokkenen zijn de meetpunten, ten opzichte waarvan de output van het opbouwwerk geëvalueerd kan worden.
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De landelijke overheid wilde het opbouwwerk aanvankelijk inzetten als motorfunctie in het welzijnsbeleid. Na de decentralisatie van het rijksbeleid wordt de
inbreng van plaatselijke overheden (althans formeel) belangrijker en dient het
werk onderdeel te worden van het totale pakket van locale welzijnsvoorzieningen. Plaatselijke overheidsinstanties gaan zich geleidelijk steeds sterker met de
inhoud van het werk bezighouden en trachten er meer invloed op uit te oefenen.

Actieve bewonersgroepen in het werkgebied zijn de feitelijke gebruikers van het
opbouwwerk. Voor hen hangt het nut van het werk af van de mate waarin zij
gebruik kunnen maken van de diensten van opbouwwerkers. Zij verwachten
van werkers een ondersteunende bijdrage, die vooral ten goede dient te komen
aan de actieve groepen zelf. Ook potentiële (niet-actieve) gebruikers, die opbouwwerkondersteuning nodig hebben, doen een beroep op de opbouwwerker
om een deel van zijn beschikbare tijd in te zetten voor het begeleiden van nieuwe initiatieven. Niet-actieve bevolkingsgroepen zijn meestal niet in staat spontaan hun problemen en wensen te articuleren. In het algemeen is onderzoek,
bijvoorbeeld in de vorm van een "community self survey", noodzakelijk.
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3.

CONCEPTUEEL KADER.

In 1.3 is een eerste voorlopige vraagstelling voor het onderzoek aangegeven.
Deze vraagstelling is tweeledig en luidt als volgt:
Hoe staan potentiële afnemers van opbouwwerkdiensten (id est niet-actieve
wijkbewoners) tegenover het werk en h a a r activiteiten in hun wijk en in
hoeverre zijn ze geneigd van de diensten van opbouwwerkers gebruik te
maken?
Hoe verhouden de wensen en oordelen van niet-actieve bewoners ten aanzien van het opbouwwerk in hun wijk zich tot de doeleinden, verwachtingen
en opvattingen van andere partijen die bij het werk betrokken zijn?
Beide vragen worden in dit hoofdstuk theoretisch gefundeerd. In hoofdstuk 4
worden ze nader uitgewerkt en geoperationaliseerd tot een serie hypothesen
voor het onderzoek met betrekking tot het opbouwwerk in de Haagse Spoorwijk.
De eerste vraag biedt aanknopingspunten voor het toepassen van de principes
van de zogenaamde "consumer research". Een theoretisch kader dat volgens
Schiffman en Kanuk specifiek gericht is op het analyseren van consument-gedrag en de factoren die op de vorming van dat gedrag van invloed zijn (1).
De tweede vraag vereist een bredere benadering waarvoor het kader wordt geleverd door de marketing-theorie. Bij deze theorie gaat het niet om het consument-gedrag sèc maar om de transacties tussen leveranciers en afnemers van
producten of diensten. Deze transacties worden bestudeerd in het licht van de
context waarbinnen ze plaatsvinden. Doel is, factoren op te sporen, die zodanig
beïnvloed kunnen worden dat een zo groot mogelijke afzet kan worden bereikt.
Lovelock en Weinberg vatten marketing dan ook op als een instrument bij uitstek om greep te krijgen op de relevante omgeving (2).
De gedachte om welzijnswerk te beschrijven in termen van consumentengedrag
en transacties tussen producenten en afnemers van diensten is niet nieuw. KotIer heeft er in zijn standaardwerk "Marketing for Non-Profit Organizations"
aandacht aan geschonken (3). Ook Achterhuis laat in zijn boek "De markt van
welzijn en geluk" zien dat het verschijnsel van marketing zich ook manifesteert
in de welzijnssector (4). Hij bekritiseert deze benadering waarin het bedrijfsleven model staat voor het welzijnswerk staat. Hij noemt in dit verband onder
meer de activiteiten van de Stichting Bierkaai die een "Werkboek welzijnsmarketing" heeft uitgegeven.
Achterhuis signaleert een concurrentiestrijd tussen welzij nsdisciplines die ieder
voor zich een groter deel van de potentiële hulpverleningsmarkt trachten te
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bestrijken. Sommige disciplines gaan volgens hem zelfs zover dat problemen en
behoeften van potentiële cliënten worden "ontdekt" die alleen via welzijnswerk
opgelost en bevredigd kunnen worden. Als dit model consequent wordt toegepast, dan is de welzijnswerker op te vatten als "producent (...) die de behoeften
van zijn cliënten/consumenten produceert" (5).
In deze studie wordt nagegaan in hoeverre de potentiële cliënten van het opbouwwerk feitelijk behoefte hebben aan deze vorm van dienstverlening en in
welke mate opbouwwerk erin slaagt, aàn de behoeften van potentiële afnemers
tegemoet te komen. Bij deze analyse zal gebruik worden gemaakt van concepten
uit de marketing-literatuur.
In 3.1 worden de belangrijkste elementen behandeld van de marketing-theorie.
"Consumer research", opgevat als sub-discipline van marketing, is onderwerp
van bespreking in 3.2. Vervolgens wordt in 3.3 aandacht besteed aan enkele
modellen die het ontstaan van consumentengedrag weergeven. In 3.4 wordt nader ingegaan op het begrip "attitudevorming" dat van groot belang is voor het
analyseren en begrijpen van consumenten-gedrag. Tenslotte worden in 3.5 de
contouren geschetst van een samenvattend analysemodel dat gebruikt kan worden bij het onderzoek naar "consument-attitudes" in het opbouwwerk. Bij het
ontwikkelen van het model is gebruik gemaakt van de in dit hoofdstuk behandelde theoretische noties met betrekking tot marketing, "consumer research" en
attitudevorming. Tenslotte worden in 3.6 enkele in hoofdstuk 2 beschreven
aspecten van het opbouwwerk gerelateerd aan de hier behandelde elementen
van de marketing- en de "consumer research"-theorie.

3.1

Marketing als instrument voor h e t a n a l y s e r e n van dienstverleningsrelaties in d e welzijnssector.

Kotier omschrijft marketing als "de wijze waarop transacties worden gecreëerd,
gestimuleerd, vergemakkelijkt en gewaardeerd" (6). In de meest eenvoudige
vorm gaat het om twee partijen die een ruilrelatie met elkaar aangaan. De ene
partij levert producten of diensten waaraan de andere partij behoefte heeft. Als
tegenprestatie ontvangt de leverancier van de afnemer een materiële of immateriële tegemoetkoming. Hierbij tracht de leverende partij de ruilrelatie via
marketing-technieken zodanig te beïnvloeden dat de inkomsten opwegen tegen
de gedane investeringen. In het opbouwwerk worden door de opbouwwerker
diensten verleend die door kleine groepen actieve bewoners worden afgenomen
en "geconsumeerd". De dienstverlening bestaat in het algemeen, zoals in hoofdstuk 2 is beschreven, uit adviezen en ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten, gericht op het verbeteren van aspecten van de woon- en
leefsituatie.
Uit de literatuur blijkt dat het een groot verschil maakt of de ruil betrekking
heeft op materiële goederen of op materiële of niet-materiële dienstverlening.
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Van der Hart noemt een relatief groot aantal aspecten waarin diensten verschillen van producten (7). Zo zijn diensten niet tastbaar, niet octrooibaar en
niet op voorraad te produceren. Er vindt geen eigendomsoverdracht plaats. Uniforme kwaliteitsnormen ontbreken. Dienstverlening is sterk arbeidsintensief.
Productie en verkoop of overdracht vinden gelijktijdig plaats. Bij dienstverlening participeert de cliënt in het productieproces.
Bij het ontwikkelen van een marketingbenadering in het opbouwwerk moet met
deze verschillen rekening worden gehouden. Ook bij opbouwwerk worden diensten verleend die niet tastbaar en derhalve niet goed meetbaar zijn.
In de literatuur worden enige aspecten genoemd die te maken hebben met de
transacties tussen producenten en leveranciers van diensten of goederen enerzijds en afnemers en gebruikers anderzijds. Deze transactieaspecten worden
vaak samengevat onder de noemer "marketing mix". Zo noemen Schiffman en
Kanu к de elementen "product", "price", "promotion" en "channel of distribution"
(8). Van der Hart voegt nog een vijfde element toe, namelijk "personeel" (9).
Toegepast op opbouwwerk levert dit het volgende beeld op.
Wat betreft het aspect "product" geldt onder meer dat de aard en de inhoud van
de gekozen dienstverleningsmethode van invloed zijn op de mate waarin ge
bruik gemaakt wordt van het aanbod. Hierbij is de kwaliteit van de geboden
diensten van groot belang. Grönroos onderscheidt in dit verband drie kwaliteitsaspecten (10): de technische kwaliteit Giet concrete resultaat van de dienstverlening), de functionele kwaliteit (de manier waarop de dienstverlening plaatsvindt) en de "corporate image" (het beeld dat potentiële afnemers hebben van de
dienstverlenende organisatie). Bij het opbouwwerk gaat het vooral om de kwaliteit van de verleende diensten, het verloop van het dienstverleningsproces en
het imago van de opbouwwerkinstelling.
Een ander marketingaspect is het "personeel". Ook hierbij is de kwaliteit belangrijk. Het gaat in dit verband vooral om het professionele gehalte van de
dienstverlening. De mate van professionaliteit van het opbouwwerk is, zoals in
2.3 is aangetoond, belangrijk om te kunnen bepalen wat de potentiële reikwijdte
is van de dienstverlening. De opbouwwerker is hierbij op te vatten als de personificatie van de diensten die hij verleent.
Het aspect "prijs" is moeilijker toe te passen op het opbouwwerk. E r worden
immers aan de afnemers van deze diensten geen directe kosten in rekening
worden gebracht. Echter: opbouwwerk kost wel geld (circa ƒ 80 miljoen, zoals ik
in de inleiding heb geschreven). Dit geld moet door de totale bevolking via belastingen worden opgebracht. Men kan stellen dat de maatschappelijke prijs,
die voor het opbouwwerk wordt betaald, moet opwegen tegen de revenuen die
het werk oplevert.
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De opbouwwerker besteedt wel aandacht aan de "promotie" van zijn dienstverlening. Zo schrijven de meeste werkers regelmatig artikelen in de wijkkrant en
treden zij vaak op de voorgrond tijdens wijkvergaderingen en dergelijke. Via
deze media profileren zij hun dienstverleningsaanbod naar potentiële afnemers
toe. De promotie van "het product" opbouwwerk is echter niet eenvoudig vanwege de abstractie van het werk en de grote diversiteit van activiteiten en werkaanpakken.
Ook het "kanaal van distributie" is een belangrijk onderdeel van de marketing
mix van opbouwwerk omdat deze factor het feitelijke bereik bepaalt van de
dienstverlening. De distributie van het opbouwwerkaanbod geschiedt vrijwel
uitsluitend via directe ondersteuning van kleine actieve groepen die meestal
een sleutelfunctie vervullen in de locale samenleving en min of meer stabiele
elementen zijn in de plaatselijke situatie. De door opbouwwerkers aan actieve
bewoners verstrekte adviezen en andere vormen van ondersteuning moeten resulteren in een verdere verspreiding via de contacten tussen actieve en niet-actieve bewoners.
Concluderend kan worden gesteld dat het bij opbouwwerk vooral gaat om de
aard en de kwaliteit van de geboden dienstverlening waarbij het professionele
gehalte van de verleende diensten mede bepalend is voor het gebruik ervan. Via
promotie en het kiezen van de juiste distributiekanalen kan het gebruik worden
bevorderd.
Tot nu toe heb ik steeds gesproken over de transacties tussen product- of
dienstverschaffers enerzijds en de afnemers van de geleverde diensten of producten anderzijds alsof het om simpele één-op-één relaties gaat. In de non-profit
sector komen dergelijke tweepartijen relaties eigenlijk zelden voor. Volgens Lovelock en Weinberg is er meestal sprake van "multiple-party" ruiltransacties
waarbij "third parties" (subsidiërende en wetgevende instanties, locale pers, politici etc.) invloed uitoefenen op de rechtstreeks bij de transacties betrokken
partijen en op hun beurt door deze partijen beïnvloed worden (11). Lovelock en
Weinberg illustreren dit aan de hand van een aantal voorbeelden, waarvan ik
er één weergeef (zie volgende pagina) (12). Het schema maakt duidelijk hoe een
ziekenhuis zieke patiënten beter maakt, waardoor ze weer in staat zijn werkzaamheden te verrichten voor hun werkgever. Deze dienstverlening wordt vergoed via een stelsel van ziektenkostenverzekeringen, dat wordt bekostigd via
premies die door werkgevers worden betaald.
In de marketing-benadering dient men dus niet alleen rekening te houden met
de problemen en behoeften van afnemers van diensten, maar ook met de relaties die tussen de verschillende partijen bij een bepaalde dienstverlening betrokken zijn. Voor wat het opbouwwerk betreft zijn dat de in 2.5 behandelde
"stakeholders": actieve en niet-actieve delen van de wijkbevolking, opbouwwerkers zelf, besturen van opbouwwerkinstellingen, werkers en besturen van ande-
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re welzijnsinstellingen en representanten van plaatselijke en landelijke over
heidsinstanties. Hieraan kunnen nog worden toegevoegd: de locale pers, begeleidings- en scholingsinstituten etcetera.
Schema 3.1: voorbeeld van een meerpartijen-ruiltransactie.
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Van der Hart laat zien hoe deze verschillende publieken ieder aparte verwach
tingen hebben ten aanzien van een bepaalde vorm van dienstverlening: zo hoeft
bijvoorbeeld het maximaliseren van sponsor-satisfactie niet te betekenen dat
ook de tevredenheid van cliënten wordt gemaximaliseerd (13).
Toegepast op het in 2.6 behandelde "stakeholder^model van opbouwwerkrelaties levert Lovelock en Weinberg's benadering het volgende resultaat op:
Schema 3.2: model van "stakeholder"-transacties in het opbouwwerk.
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Bovenstaand schema illustreert hoe opbouwwerkers diensten verlenen aan actieve groepen die op hun beurt werken aan de oplossing van problemen die
leven bij het niet-actieve deel van de bevolking. De actieve groep tracht de oplossingsbereidheid van overheidsinstanties te vergroten en houdt de niet-actieve
bevolking op de hoogte van haar inspanningen. Indien overheidsinstanties de
gewenste probleemoplossing feitelijk realiseren, dan resulteert dat in een grotere acceptatie van het overheidsbeleid in het algemeen.
De opbouwwerker ontvangt voor zijn bijdragen een salaris, dat wordt betaald
door de instelling waarbij hij in dienst is. Om de werker te kunnen betalen,
krijgt het bestuur van deze instelling, die fungeert als werkgever van de werker, een subsidie van de locale overheid, die overigens in veel gevallen zelf
verantwoordelijk is voor de oplossing van problemen die leven bij de niet-actieve bevolking. De overheid subsidieert het opbouwwerk vooral met het oog op
een betere stroomlijning van de activiteiten van actieve groepen, zodat de behoeften en problemen van niet-actieve bevolkingsgroepen ten aanzien van de
woon- en leefsituatie tijdig onder de aandacht komen.
De keuze voor een meerpartijenmodel impliceert dat naar elke partij toe een
speciaal op haar verwachtingen en behoeften afgestemde strategie ontwikkeld
en geïmplementeerd moet worden. In de literatuur wordt deze aanpak "marktsegmentering" genoemd. Lovelock en Weinberg verstaan hieronder een strategie
om bepaalde groepen binnen de bevolking te onderscheiden en zich daarop te
concentreren. Segmentering kan plaatsvinden op basis van demografische, geografische en psychografische factoren maar ook op basis van de aard van de
geleverde diensten (14). Binnen elk segment kan onderscheid worden gemaakt
tussen sub-segmenten die ieder voor zich een eigen aanpak vereisen.
Tot nu toe heb ik het opbouwwerk beschreven in termen van transacties tussen
opbouwwerkers enerzijds en potentiële cliënten en andere "stakeholders" anderzijds. In de navolgende passages zullen deze transacties worden beschreven in
termen van een systeembenadering. Hierbij wordt uitgegaan van systeemtheoretische modellen die in de organisatie- en bedrijfskundige literatuur uitgebreid
zijn beschreven.
Kramer en De Smit definiëren het begrip systeem als "een verzameling entiteiten met de verzameling relaties die onderling tussen de entiteiten bestaan" (15).
In het hiervoor beschreven meerpartijen-model zijn de entiteiten de in het model genoemde partijen. De relaties tussen deze entiteiten zijn op te vatten als
ruiltransacties die zich niet altijd rechtstreeks voltrekken tussen twee partijen.
Sommige van de transacties komen langs indirecte weg, dat wil zeggen via "derde partijen", tot stand.
Systemen kunnen volgens Kramer en De Smit gesloten zijn (dat wil zeggen
geïsoleerd van hun omgeving) of open (in wisselwerking met de omgeving) (16).
Het opbouwwerk is te beschouwen als een open systeem omdat er sprake is van
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invloeden van "stakeholders" en andere omgevingselementen op het werk en
omdat er omgekeerd ook beïnvloeding plaatsvindt van aspecten van de omgeving door opbouwwerkers, bijvoorbeeld met het oog op verbetering van de woonen leefsituatie ten behoeve van hun cliënten.
In de systeemtheorie wordt onderscheid gemaakt tussen een drietal proceselementen binnen een systeem: input, throughput en output Deze driedeling treft
men ook aan bij het opbouwwerk
Vertrekpunten van opbouwwerk zijn de woon- en leefproblemen van wijkbewoners Input is het geheel aan doelstellingen en verwachtingen van "stakeholders" ten aanzien van het werk, het totaal aan werkers en middelen en de
organisatorische vormgeving van het werk
De throughput (of het proces in engere zin) wordt gewoonlijk als "black box"
beschouwd In 1 2 is reeds aangegeven dat de inhoud van de "black box" gekend
kan worden door bestudering van de "ins" en "outs" van het programma (in
casu opbouwwerk) In navolging van Scheerens kan worden gesteld dat het gedrag van een "black box"-systeem niet goed kan worden beschreven in termen
van zijn interne structuur maar wel in termen van een gepostuleerde interne
toestand (17) Dit betekent dat de precíese samenhang van systeemelementen
niet bekend hoeft te zijn, maar dat in veel gevallen volstaan kan worden met
het construeren van een hypothetisch model dat het hoe en het waarom van een
bepaalde output van het systeem voldoende verklaart
Ook in het opbouwwerk is de samenhang tussen systeemelementen meestal niet
precies bekend In navolging van Scheerens benadering hoeft dat ook niet het
geval te zijn maar kan volstaan worden met een aantal assumpties ten aanzien
van de processen die zich binnen het systeem opbouwwerk afspelen en die bijvoorbeeld bestudeerd kunnen worden aan de hand van besprekingsverslagen
van in instelling Van Harten wijst op het belang van de "primaire processen"
van welzijnssystemen, in dit geval de dienstverlening van opbouwwerkers (18)
De output kan dienen als referentie voor het analyseren van de "black box"
Onder output wordt in dit verband verstaan, de door wijkbewoners ontwikkelde
activiteiten die door opbouwwerkers worden ondersteund In onderstaande figuur wordt een en ander schematisch weergegeven:
Schema 3.3: systeemmodel voor de evaluatie van opbouwwerk
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De effecten vormen de belangrijkste maatstaf voor het bepalen van de mate
waarin een bepaalde vorm van dienstverlening (in casu opbouwwerk) succesvol
is. Deze effecten zijn grotendeels resultante van de kwaliteit van de geleverde
diensten. Het meten van de servicekwaliteit van een discipline als opbouwwerk
is echter geen eenvoudige opgave.
Uiteindelijk gaat het niet om de prestatie van het opbouwwerk maar om het
nut daarvan voor de afnemers en andere "stakeholders" van het werk. De diverse belanghebbenden zullen positiever oordelen over het nut van opbouwwerk
naarmate de feitelijke output van het werk meer overeenstemt met hetgeen zij
ervan verwachten. Ook dient er een zekere consistentie te zijn tussen de door
subsidiegevers en instellingsbesturen beoogde en de door potentiële cliënten en
andere belanghebbenden verwachte c.q. gewenste dienstverlening. Volgens In 't
Veld is deze relatie tussen beoogde en verwachte dienstverlening het wezenskenmerk van effectiviteit in het algemeen (19). Van der Hart reserveert hiervoor de term "theoretische effectiviteit" welke volgens hem onderscheiden moet
worden van de "werkelijke effectiviteit" die de verhouding weergeeft tussen de
werkelijke en het beoogde resultaat (20). In dit laatste geval worden de feitelijke processen van het opbouwwerk vergeleken met de doelstellingen van subsidiënten en instellingsbesturen.
Het feitelijk rendement van het opbouwwerk is mede afhankelijk van de oordeels- of beeldvorming van de diverse "stakeholders" van het werk. Van der
Hart beschouwt deze oordeelsvorming als een belangrijke graadmeter voor het
succes van de discipline (21). In navolging van Boulding vat Hoogerwerf beeldvorming op als een proces waarbij "images" of beelden ontstaan over een bepaald object van waarneming. Onder "images" wordt dan verstaan: "de subjectieve kennisstructuur van een individu of organisatie. Dergelijk 'images' bestaan niet alleen uit beelden van feiten, maar ook uit beelden van waarden"
(22). Toegepast op het opbouwwerk betekent een en ander dat de beeldvorming
ten aanzien van het werk niet alleen door feitelijkheden wordt bepaald, maar
ook door de waardering van deze feitelijkheden door degenen die ermee te maken hebben.
De verschillende vormen van effectiviteitsmeting refereren naar de kloventheorie van Parasuraman en anderen. Deze theorie kan gebruikt worden voor het
analyseren van de servicekwaliteit van opbouwwerk. Genoemde auteurs laten
zien dat er discrepanties of kloven (= "gaps") kunnen bestaan, die samenhangen
met de relaties tussen "marketeer" en consument, en dat deze discrepanties
onderzocht moeten worden (23). Op basis van hun analyse van deze kloven
hebben zij een model ontwikkeld, waarmee het onderzoek naar de kwaliteit van
vormen van dienstverlening opgezet en uitgevoerd kan worden. Hoewel het model is opgesteld om de relatie tussen consument en "marketeer" te kunnen analyseren, kan het ook worden toegepast op relaties tussen de opbouwwerkers
enerzijds en afnemers van zijn diensten én andere "stakeholders" anderzijds.
Het resultaat van deze toepassing op opbouwwerk treft u aan in schema 3.4.
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Parasuraman cum suis vermelden vijf kloven in hun schema:
1. "Perceived service" aan de consumenten-kant en "management perceptions of consumer expectations" aan de marketeer-kant.
In het opbouwwerkmodel wordt deze kloof vertaald in een discrepantie tussen de door wijkbewoners waargenomen diensten en de waarneming van de
verwachtingen van wijkbewoners door het bestuur van de opbouwwerkinstelling. Deze discrepantie is voor het onderhavige onderzoek van ondergeschikt belang.
2. "Management perception of consumer expectations" en "translation of perceptions into service quality specifications".
Deze kloof is in het opbouwwerk niet te meten omdat voor deze discipline
geen servicekwaliteit-specificaties zijn geformuleerd.
3. "Translation of perceptions into service quality specifications" en "service
delivery (including pre- and post-contacts)".
Ook deze kloof heeft op dit moment weinig betekenis voor het opbouwwerk
wegens het ontbreken van kwaliteitsspecifïcaties.
4. "Service delivery" en "external communications to consumers".
Deze kloof heeft betrekking op het inzicht dat een instelling of bedrijf in
media en in directe contacten geen beloften moet doen die zij niet waar kan
maken als het op leveren aankomt. In het opbouwwerk kan deze kloof bestudeerd worden door na te gaan in hoeverre de feitelijke dienstverleningsactiviteiten sporen met hetgeen in de wijkkrant en in andere officiële stukken wordt geschreven. De aldus verkregen informatie zegt iets over de mate
waarin het door opbouwwerk zelf gepresenteerde beeld van de eigen discipline de werkelijke inhoud van het werk dekt.
5. "Expected service" en "perceived service".
Het gaat hier om de kloof tussen de verwachtingen van consumenten ten
aanzien van een bepaalde dienstverlening enerzijds en de diensten zoals ze
door consumenten worden waargenomen anderzijds. Een kloof die overigens
voor het grootste deel afhankelijk is van de andere vier genoemde discrepanties. Parasuraman cum suis laten zien hoe een bepaalde dienst als positief beoordeeld wordt indien de feitelijke dienstverlening de verwachtingen
van de consumenten overtreft. Zelfs als de verwachtingen zeer laag gespannen zijn, kan de waardering van het werk toch zeer positief zijn.
Voor het opbouwwerk is de kloof tussen verwachte en waargenomen dienstverlening van groot belang. In 1.4, bij de behandeling van de voorlopige
probleemstelling van het onderzoek, is het aspect "verwachtingen" als een
belangrijk criterium voor effectiviteitsmeting genoemd.
Uitgaande van de voorlopige probleemstelling van het onderzoek kunnen nog
twee andere discrepanties worden genoemd die een grote rol spelen in het opbouwwerk:
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6. De kloof tussen verwachte en feitelijke dienstverlening.
Het gaat hierbij om de mate waarin diensten die verleend worden, beantwoorden aan wat consumenten ervan verwachten.
7. De kloof tussen waargenomen en feitelijke dienstverlening.
Hier gaat het om de mate waarin consumenten activiteiten van het opbouwwerk die hebben plaatsgevonden of nog plaatsvinden, hebben waargenomen
c.q. waarnemen.
Schema 3.4: model van servicekwaliteit, toegepast op opbouwwerker-cliëntrelaties
Er zal in deze studie met name worden nagegaan in hoeverre het opbouwwerk
aansluit bij de doelstellingen, wensen en verwachtingen van de diverse "stakeholders" van het werk enerzijds en de waarneming en waardering van het werk
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door de potentiële cliënten anderzijds. Omdat het vooral gaat om potentiële afnemers van opbouwwerkdiensten wordt bij de opzet van de onderzoeksaanpak
gebruik gemaakt van een specifieke deel-discipline van de marketing-theorie,
namelijk de "consumer research". Aan deze vorm van onderzoek wordt in de
volgende paragraaf nader aandacht besteed.

3.2.

Korte historische schets v a n h e t o n t s t a a n e n d e e e r s t e ontwikk e l i n g van "consumer research".

De discipline van het consumentenonderzoek bestaat nog maar betrekkelijk
kort. Zij is ontstaan in de vijftiger en zestiger jaren toen de ontwikkeling van
massaconsumptie een hoge vlucht nam en bedrijven harder moesten concurreren met elkaar om de eigen producten aan de man of de vrouw te kunnen
brengen.
De eerste weg, die bij "consumer research" gevolgd werd, was die
van pure marketing: het vinden van factoren die van invloed zijn
niet kopen van bepaalde producten. Zo werd bijvoorbeeld gekeken
ten van "subliminal" (= onderbewuste) beïnvloeding via prikkels
aard.

in de richting
op het al dan
naar de effecvan seksuele

Al snel bleek dat consumentengedrag moeilijk te beïnvloeden was. Het al dan
niet kopen van producten bleek in hoge mate bepaald te worden door eigenschappen van de (potentiële) consument in in veel mindere mate door de effectiviteit van pogingen om de consument tot kopen aan te zetten.
In het tweede stadium van ontwikkeling van de "consumer research" kwam
men tot een heel scala mogelijke factoren die van invloed zouden kunnen zijn
op consumentengedrag. Zo onderscheidt DeBell een aantal sociaal-economische
variabelen als inkomen en opleiding (24). Schiffman en Kanuk noemen in het
kader van hun typering van marktsegmentering een vijftal variabelensets: geografische, demografische, psychografische, sociaal-culturele en op analyse van
gebruikersgedrag gerichte variabelen (25). Ook Engel en Blackwell onderscheiden demografische, psychologische en geografische aspecten. Daarnaast noemen
ze nog het tijdsaspect dat ook door Hall en Lindzey wordt vermeld. Het gaat bij
de tijdsdimensie om het tijdstip waarop en de tijdsduur waarin het waarneembare object zich aan de waarnemer voordeed of (anders geformuleerd) wanneer
en hoelang de (potentiële) consument met het object van waarneming is geconfronteerd (26).
Ray vat de geografische en tijdbepaalde variabelen samen onder de noemer situationele factoren (27). De oorzaken van consumentengedrag zijn volgens hem
multivariaat. Bronfield noemt naast attitudekenmerken persoonlijkheid en sociale invloed als mogelijke invloedsfactoren met betrekking tot consumentengedrag (28).
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Aanvankelijk werden vooral processen van attitudevorming bepalend geacht
voor de beslissing om al dan niet een bepaald product te kopen. Hierbij werd
uitgegaan van het stimu lus-response-schema dat in de zestiger en zeventiger
jaren furore maakte in de sociale wetenschappen. Het onderzoek richtte zich in
eerste instantie dan ook primair op het analyseren van factoren die van invloed
kunnen zijn op de vorming van consumentattituden.
Al snel kwam men echter tot de conclusie dat processen van attitudevorming
niet goed beschreven kunnen worden met behulp van simpele stimulus-response-schema's. Een eerste toevoeging was de veronderstelling dat potentiële consumenten zich in de meeste gevallen richten op meerdere alternatieven met
betrekking tot een bepaald product. Ze kunnen kiezen voor het al dan niet afnemen van een specifieke soort product of voor een bepaald merk binnen een
categorie producten.
Het proces van keuze tussen meerdere alternatieven is niet de enige aanvulling
van de zestiger en zeventiger jaren. Tot dan toe was slechts gekeken naar het
product in z'n totaliteit. Eind zeventiger jaren koos men voor een multi-attributenmodel: men onderscheidde meerdere aspecten van een bepaald product en
men probeerde via onderzoek vast te stellen welke aspecten van doorslaggevend
belang zijn voor het al dan niet kiezen van het desbetreffende product.
Een andere aanvulling is de uitbreiding van "consumenten research" naar terreinen buiten de profit-sfeer. Sinds het verschijnen van Kotler's "Marketing for
Non-Profit Organizations" zijn steeds meer gezondheidszorg-, onderwijs- en welzijnswerkinstellingen aan consumentenonderzoek gaan doen. Dit heeft ertoe bijgedragen dat het onderzoeksobject van de "consumer research" van louter materiële (industriële) producten is uitgebreid met een breed scala van immateriële
producten én niet-commerciële diensten.
Laatste stap in de ontwikkeling van de "consumer research" is de (gedeeltelijke)
verschuiving van de aandacht voor attitudevormings- en keuzeprocessen vóór
de koop of afname naar processen van evaluatie ("satisfaction/dissatisfaction")
en "post-purchase behavior" ná de koop of afname. Hierbij gaat het o.a. om de
behandeling van klachten van consumenten en belangenbehartiging door consumentenorganisaties. In deze studie wordt echter voorbijgegaan aan de evaluatie
van de "post-purchase"-situatie omdat het in deze studie niet gaat om het gedrag van de feitelijke afnemers van opbouwwerkdiensten maar om de attitudes
van niet-afnemers.
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3.3.

Modellen voor onderzoek naar "consumer behavior".

In de literatuur wordt een groot aantal modellen genoemd, die gebruikt kunnen
worden voor het analyseren van (de achtergronden van) consumentengedrag. Zo
kan onder meer verwezen worden naar de modellen van Schifïman-Kanuk, Nicosia, Howard-Sheth, Engel-Kollat-Blackwell en Miller-Zickmund. In de tekst
van deze paragraaf wordt volstaan met het aangeven van de belangrijkste overeenkomsten tussen de modellen. In de bijlagen achter in dit boek worden ze
integraal weergegeven.
In de meeste modellen wordt een systeembenadering gevolgd (zie 3.1). Aan de
"input"-kant gaat het dan om attributen van de firma die probeert, bepaalde
goederen of diensten te verkopen, en om kenmerken van de consumentenpopulatie, in de "consumer research "-modellen consequent aangeduid als "aspecten
van de relevante omgeving (inkomen, sociale klasse etcetera). Wat het proces of
de "throughput" betreft worden begrippen gehanteerd die samenhangen met het
besluitvormingsproces bij de consument: probleemerkenning (= "psychological
readiness"), waarneming van het aanbod, evaluatie van alternatieven en intentie tot het kopen van een bepaald product of het afnemen van een bepaalde
dienst. Een en ander kan worden samengevat met de term "attitude" hetgeen in
een aantal modellen als sleutelvariabele wordt beschouwd. Aan de "output"kant tenslotte worden factoren genoemd als "purchase" (= feitelijke verwerving),
evaluatie achteraf en eventueel vervolggedrag.
Samengevat zijn er twee mogelijkheden: ófwel er wordt een nieuw product- of
dienstverleningsaanbod ontwikkeld als reactie op een probleem of behoefte van
een groep potentiële afnemers, ófwel een bestaand aanbod wordt aangepast aan
(afgestemd op) een nieuwe groep potentiële afnemers. In beide gevallen vindt er
een uitwisseling van informatie plaats. Van de kant van de leverancier door
reclame te maken. Van de kant van de (adspirant-)afnemer door koopgedrag (=
"purchasing behavior") te vertonen. Belangrijk is de mate waarin potentiële afnemers zich bewust zijn van het aanbod (= "product awareness"). Voorts kan de
motivatie tot afname van het aanbod worden versterkt, onder meer door bij het
adverteren voor een product of dienst de nadruk te leggen op product- of dienstkenmerken, waarvan men via marktonderzoek heeft vastgesteld dat ze belangrijk zijn voor bepaalde groepen (potentiële) consumenten.
Opvallend is dat het in alle bestudeerde modellen niet zozeer gaat om het feitelijk koop- of afnamegedrag, maar om de processen van oordeels- en/of attitudevorming, die aan de besluitvorming met betrekking tot al dan niet afnemen
voorafgaan. Hierbij wordt veel aandacht geschonken aan het benoemen van de
factoren die op de vorming van meningen en attitudes van invloed zijn. Een en
ander is voor deze studie van belang omdat het erom gaat, vast te stellen welke
wijkbewoners onder welke omstandigheden van plan zijn, van welke diensten
van opbouwwerkers gebruik te maken.
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In 3.5 zal ik, uitgaande van de vijf genoemde "consumer behavior"-modellen,
een model ontwikkelen dat zoveel mogelijk is afgestemd om het doel van deze
studie, namelijk het analyseren van attitudes van niet-afnemers ten aanzien
van het opbouwwerk. Eerst behandel ik echter in 3.4 de belangrijkste factoren,
die van invloed zijn op de vorming van attitudes met betrekking tot bepaalde
producten of diensten.

3.4

Attitudevorming als centraal consument-gedrag sturend mechanisme.

In 3.1 is uitgebreid stilgestaan bij het proces van beeld- of oordeelsvorming ten
aanzien van een bepaald product of een bepaalde dienst. Als deze beeldvorming
resulteert in een min of meer stabiele houding ten opzichte van het product of
de dienst in kwestie, dan spreekt men van een attitude. Een begrip dat volgens
Secord en Backman verwijst naar bepaalde regelmatigheden in de individuele
gevoelens, gedachten en predisposities om te handelen ten opzichte van bepaalde aspecten in zijn omgeving (29). In navolging van Secord en Backman omschreef Rokeach "attitude" als een relatief stabiele organisatie van de opvattingen (= "beliefs") van een persoon met betrekking tot een object of situatie die de
persoon in kwestie predisponeert om op een gewenste manier te reageren (30).
In de psychologische literatuur worden drie componenten genoemd die kenmerkend zijn voor attitudes, namelijk de cognitieve, de affectieve en de conatieve of
handelingsgerichte component. Breckler geeft in een recent artikel een goede
samenvatting van de ontstaansgeschiedenis van het zogenaamde tripartite-model van attitudevorming (31). Hij schrijft in zijn artikel dat het gedrag van
consumenten kan worden voorspeld op basis van wat men weet over de beide
andere componenten van attitudevorming.· de cognitieve en de affectieve component. Hierbij is niet één aspect dominant van invloed. Volgens Breckler overheerst nu eens de cognitieve en dan weer de affectieve component (32). Dat wil
zeggen: soms zijn rationele overwegingen bepalend voor het vormen van een
positieve of negatieve attitude, dan weer zijn het emotionele processen die de
doorslag geven.
Concluderend kan men stellen dat er geen eendimensionaal causaal verband
bestaat tussen beide genoemde componenten van attitudevorming. Of, zoals
Wentholt het uitdrukt: "de affectieve component is geen functie van de cognitieve" en "de cognitieve component is geen functie van de affectieve". Beide elementen zijn volgens Wentholt te beschouwen als zelfstandige variabelen met
een eigen dynamiek (33). In hoofdstuk 4, bij de operationalisatie van de probleemstelling van het onderzoek, zal nader aandacht worden besteed aan de
interactie tussen de componenten van attitudevorming. Breckler's model wordt
hieronder integraal weergegeven.

66

S c h e m a 3.5: Het tripartite model van de attitudestructuur (volgens Breckler).
STIMULI
Individuale; social laaues;
social groupa; objecta

ATTITUDE

ATFЕСТ

Sympathetic Nervous Reapon see
Verbal Statemente of Affect

BEHAVIOR

Overt Actione
Verbal Statement· about
Behavior

COGNITION

Perceptual Respon aea
Verbal statements of Belief

In de psychologie wordt het startpunt van attitudevorming gelegd bij de percep
tie van stimuli die betrekking hebben op een bepaald object in een bepaalde
situatie. Secord en Backman beschouwen perceptie als de weg bij uitstek waar
langs cognitieve en affectieve processen betreffende attitudevorming tot ontwik
keling komen (34), Schiffman en Kanuk omschrijven perceptie als het proces
waardoor een individu stimuli selecteert, organiseert en interpreteert tot een
betekenisvol en coherent beeld van de wereld (35).
Niet elke stimulus leidt tot vorming van een corresponderende attitude. Tal van
filters kunnen ertoe bijdragen dat aan de prikkel voorbij wordt gegaan. Schiff
man en Kanuk onderscheiden "selective exposure" en "selective attention" als
basisprocessen die feitelijke perceptie onmogelijk of juist mogelijk maken (36).
Secord en Backman beschouwen "response disposition" als de basis voor selec
tieve waarneming (37). Tenslotte kan verwezen worden naar Engel en Black
well, die vijf fasen noemen met betrekking tot de verwerking van informatie die
kan leiden tot selectieve waarneming (38). Elke fase kan selectiverend werken:
exposure
"attention"
"comprehension"
"yielding/acceptance"
"retention".
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Bij "selective exposure" gaat het om het selectief blootstellen van potentiële consumenten aan een producten- of dienstenaanbod. Dit is bijvoorbeeld het geval
als een product of dienst aan een specifiek gedeelte van de potentiële clientèle
wordt aangeboden. In het opbouwwerk gaat het om de mate waarin de door
opbouwwerk aangeboden diensten gericht worden op specifieke bevolkingsgroepen.
"Selective attention" houdt in dat slechts een bepaald deel van de groep, waarop
het aanbod is gericht, de aangeboden producten of diensten feitelijk waarneemt.
Hierbij is van belang de mate waarin betrokkenen gepredisponeerd zijn tot
waarneming van het aanbod. In hoofdstuk 4 zal uitgebreid aandacht worden
besteed aan de belangrijkste predisponerende factoren.
"Selective comprehension" impliceert dat slechts een deel van de groep, die het
aanbod waarneemt, de aangeboden producten of diensten als in principe bruikbaar beschouwt voor het oplossen van eigen problemen of die van anderen in de
locale situatie waarin de groep in kwestie zich bevindt.
"Selective yielding I acceptance" houdt in dat het aanbod door (een deel van) de
groep wordt geaccepteerd als nuttig voor haarzelf en/of voor de locale samenleving. Acceptatie is slechts mogelijk als het aanbod wordt waargenomen en als
in principe bruikbaar wordt opgevat door relevante groepen potentiële cliënten.
Wat het opbouwwerk betreft gaat het hier om de groep wijkbewoners, die positief oordeelt over het werk en die in principe bereid is om van de aangeboden
diensten gebruik te maken.
"Selective retention " impliceert dat een deel van de potentiële afnemers van een
product of dienst het aangebodene in gedachten houdt om er eventueel in een
later stadium gebruik van te maken indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Dit betekent dat het dienstverleningsaanbod een permanente plaats
krijgt in het repertoire van handelingsalternatieven dat bevolkingsgroepen ter
beschikking hebben bij het oplossen van problemen in de woon- en leefsfeer.

In de literatuur betreffende consumentengedrag wordt onderscheid gemaakt
tussen koopgedrag bij "high" en bij "low involvement" (39). Dit onderscheid
komt overeen met Jaccard en Wood's typologie van soorten "consumer research", namelijk één soort waarbij het proces van kiezen tussen verschillende
alternatieve attitudes wordt geanalyseerd en een andere soort waarbij gedragsintenties ten aanzien van één attitudeoptie worden bestudeerd (40).
Lastovica laat zien dat er bij lage betrokkenheid van zoekgedrag geen sprake is
(41). Engel en Blackwell stellen ten aanzien van de fasen van informatieverwerking dat in "high involvement"-situaties geen fase van "yielding/acceptance"
voorkomt en dat "attention" een onvrijwillig karakter draagt (42).
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Perœptie van objecten en situaties levert informatie op met behulp waarvan de
waarnemer attitudes kan ontwikkelen ten opzichte van die objecten en situaties. De ontwikkelde attitudes dienen wel consistent te zijn. Om te kunnen bepalen of dat zo is, kan gebruik worden gemaakt van een breed scala van theorieën, waarvan de belangrijkste worden behandeld door Secord en Backman
worden behandeld (43). In dit kader zijn met name twee theorieën van belang:
Festinger's cognitieve dissonantietheorie:
dissonantie geeft inconsistentie
weer tussen twee of meer cognitieve elementen, bijvoorbeeld opvattingen
ten aanzien van een object of situatie.
Rosenberg's theorie van affectieve-cognitieve dissonantie: de aard en de
sterkte van een gevoel ten opzichte van een bepaald object dienen consistent te zijn met de kennis van het object.
Een verbijzondering van het laatste model is de door Jaccard en Wood behandelde informatie-integratietheorie van Anderson: positieve en negatieve aspecten van een bepaalde gedragsoptie worden psychologisch bijgeschaafd via een
"averaging"-proces met behulp van de beschikbare informatie over de optie (44).
Het is echter ook mogelijk, dat de positieve of negatieve lading van een bepaalde gedragsoptie juist wordt aangescherpt door het beschikbaar komen van nieuwe informatie.
Naast de cognitieve en affectieve variabelen zijn er volgens Breckler nog andere
factoren van invloed op het proces van attitudevorming (45). Deze factoren, die
overigens door Breckler zelf niet worden gespecificeerd, hebben betrekking op
het object, het subject en de context van de desbetreffende attitude. In 3.2 zijn
diverse invloedsfactoren genoemd zoals persoonskenmerken (bijvoorbeeld leeftijd en sociale klasse), fysieke aspecten, predisponerende factoren, soort service
etcetera.
Tot slot moet nog kort worden stilgestaan bij de wijze waarop attitudes gevormd worden. In de literatuur treft men een tweetal benaderingen aan volgens
welke processen van attitudevorming weergegeven kunnen worden. De eerste
benadering is tamelijk rechtlijnig (= eendimensionaal) van aard: waarneming,
waardering etcetera worden beschouwd als fasen die achtereenvolgens worden
doorlopen. De tweede benadering daarentegen is meerdimensionaal van karakter: aspecten als waarneming en waardering worden opgevat als aspecten die
gelijktijdig en onafhankelijk van elkaar invloed uitoefenen op het proces van
attitudevorming.
Een voorbeeld van eerstgenoemde, eendimensionale benadering is Hirschman
en Hollbrook's C-A-B-S-paradigma: kennis С (= "cognition") bepaalt gevoel A (=
"affect") dat op haar beurt gedrag В (= "behavior") veroorzaakt. Een "feedbackloop" via de variabele satisfactie S is nodig om leereffecten te genereren (46).
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Een voorbeeld van de tweede benadering is Breckler's tripartite-model van attitudevorming, zoals dat in schema 3.4 is weergegeven.
In deze studie kies ik voor de meerdimensionale benadering omdat die naar
mijn mening de realiteit het beste weergeeft: immers, in het opbouwwerk verlopen processen van oordeels-, beeld- en attitudevorming zelden rechtlijnig omdat
het object (in case opbouwwerk) zelf steeds van karakter verandert en derhalve
ook de attitudevormende elementen zich voortdurend wijzigen. Bij materiële objecten als bijvoorbeeld duurzame consumptiegoederen is dat in veel mindere
mate het geval.
De instabiliteit van opbouwwerk hangt niet alleen samen met de immateriële
aard van het werk maar ook met het in 3.1 reeds genoemde "multiple-party"karakter van de ruiltransacties. Derhalve moeten bij het analyseren van processen van attitudevorming naast potentiële cliënten van het opbouwwerk ook andere belangrijke "stakeholders" betrokken worden.
Een en ander resulteert in een model met behulp waarvan processen van attitudevorming in het opbouwwerk bestudeerd kunnen worden. In de navolgende
paragraaf worden de belangrijkste elementen van het model weergegeven.

3.5.

Contouren van e e n v o o r opbouwwerk-onderzoek bruikbaar
"consumer behavior"-analysemodel.

In 3.1 is aangegeven dat het opbouwwerk gekenmerkt wordt door meer-partijen
transacties. Bij deze transacties ontstaan discrepanties tussen beoogde, verwachte, waargenomen en feitelijke vormen van dienstverlening. De aldus ervaren discrepanties resulteren in een positieve of negatieve beeldvorming die een
indicatie vormt van de effectiviteit van het opbouwwerk. Een beeldvorming die
betrekking kan hebben op input-, throughput- of outputaspecten van het opbouwwerk, opgevat als systeem.
In 3.2 zijn een aantal factoren weergegeven die in de literatuur over marketing
en "consumer research" genoemd worden als potentieel interveniërende variabelen met betrekking tot de waarneming en waardering van een bepaald object.
Het gaat hier om factoren die samenhangen met de waarnemende persoon, het
object van waarneming, de context waarbinnen waarnemer en object zich bevinden etcetera. Aan deze factoren dient bij de bestudering van processen van oordeelsvorming aandacht te worden besteed.
In 3.3 is aan de hand van een samenvattende beschrijving van een aantal "consumer behavior"-modellen aangetoond dat het proces van oordeelsvorming resulteert in min of meer stabiele houdingen (attitudes) ten aanzien van een bepaald product of een bepaalde dienst. Deze houdingen kunnen, als ze positief
zijn, leiden tot koop- of afnamegedrag dat bij positieve "post purchase"-evaluatie
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voortdurend herhaald wordt (althans voorzover de aard van het product of de
dienst herhaling toelaat).
Processen van attitudevorming zijn beschreven in 3.4. In deze paragraaf is onderscheid gemaakt tussen cognitieve, affectieve en conatieve (= gedragsdisponerende) aspecten van attitudes. Er is gesteld dat bij elke der drie genoemde
aspecten filtering kan optreden door selectiemechanismen.
Op grond van het bovenstaande kan een algemeen analysemodel worden weergegeven waarmee de relaties tussen dienstverleners en potentiële afnemers van
diensten in het opbouwwerk adequaat bestudeerd en geanalyseerd kunnen worden. Het model is beschreven op de volgende pagina.
Het onderzoeksmodel zal worden gebruikt als grondslag voor het herformuleren
en nader operationaliseren van de probleemstelling en voor het opstellen van de
belangrijkste hypothesen van het onderzoek. Eerst moet echter nog enige aandacht worden besteed aan enkele belangrijke opbouwwerkaspecten die zijn behandeld in hoofdstuk 2.

3.6.

Relatie t u s s e n marketing- en "consumer research n -theorie enerzijds e n a s p e c t e n van het opbouwwerk anderzijds.

In het tweede hoofdstuk zijn enkele belangrijke elementen van het opbouwwerk
beschreven. Zo is onder meer aandacht besteed aan de professionalisering en de
institutionalisering van het werk, methodische kenmerken en de invloeden van
"stakeholders". Laatstgenoemd aspect is reeds behandeld in 3.1 bij de behandeling van de marketing-theorie. Aan de professionalisering en institutionalisering en aan de methodische aspecten van het werk wordt in deze paragraaf
nader aandacht geschonken.
a. Professionalisering e n institutionalisering.
Een van de aspecten, die bij de behandeling van de marketing-theorie naar
voren is gekomen, is het belang van de servicekwaliteit voor de mate waarin
een dienstverlening als opbouwwerk aantrekkelijk is voor potentiële cliënten.
De aard en de kwaliteit van het opbouwwerk worden in hoge mate bepaald door
het professionele gehalte van het werk en de institutionele gebondenheid ervan.
Het professionele aspect van opbouwwerk is uitgebreid behandeld in 2.3. Het
gebruik van wetenschappelijke theorie, de oriëntatie op een betrekkelijk vast
waarden- en normenpatroon en de servicegerichtheid zijn factoren die het professionele karakter van opbouwwerk bepalen en die tevens van invloed zijn op
de servicekwaliteit van het werk. Derhalve dient bij de evaluatie van het opbouwwerk specifiek aandacht geschonken te worden aan de professionaliseringsaspecten van het werk.
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Schema 3.6:

Intervenierende
variabelen

samenvattend model voor het bestuderen van "stakeholderattitudes ten aanzien van het opbouwwerk.
Potentiale
o l i d ηt a m

Andere
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situâtiekenmerkeη

Foaitiee en belangen

Percc Ρ* 1 ·

Evalu atie
vervact tingen
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Attitude ι

I
"Action tendency"
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atratagieë η ete.

- biijdragen ιran
op bouwwerkei в

'Action tendency'
(- ι ntentlon to auppe>rt·)

beitonere

Effecten

THROUGHPUT

De institutionele gebondenheid van opbouwwerk wordt vooral bepaald door de
mate waarin opbouwwerk naar binnen of naar buiten gericht is, met andere
woorden of het hier gaat om een "inward oriented" of om een "outreaching"
discipline. In het laatste geval is sprake van wat Rothman een "detached wor
ker" noemt (47). Zulke "detached experts" worden door Litwak en Meijer om
schreven als "professionals die tot taak hebben, zich buiten de formele organisa
tie te begeven, waarbij ze in dienst zijn (universiteit, welzijnsinstelling en der
gelijke), naar de locale samenleving toe, om in direct contact te komen met,
diensten te verlenen aan en invloed uit te oefenen op doelgroepen aan de basis
van die samenlevingen" (48). Rothman noemt deze werkers "linking agents". Zij
vervullen een verbindende rol tussen dienstverlenende organisaties en bevol-
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3.7.

Samenvatting.

In het onderhavige onderzoek staat niet alleen de vraag centraal, hoe niet-actieve wijkbewoners zich opstellen tegenover het opbouwwerk in hun wijk, maar
ook de vraag in hoeverre het functioneren en de output van opbouwwerk beantwoorden aan de verwachtingen van andere "stakeholders" van het werk
Voor de beantwoording van de laatstgenoemde vraag kan gebruik worden gemaakt van de marketing-theone, die bestudeert hoe de dienstverlenende organisatie (in casu de opbouwwerkinstelling) greep kan krijgen op de relaties met
de belangrijkste partyen rond de dienstverlemngstransacties die in een bepaalde context plaatsvinden Bij de bestudering van het opbouwwerk kan gebruik
worden gemaakt van theoretische noties met betrekking tot eflectiviteitsanalyse via kloofanalyse kan worden vastgesteld wat de feitelijke en de gewenste
"marketing mix" is van het opbouwwerk Bij deze analyse dient het werk opgevat te worden als een "open systeem" waarvan de throughput (= de "black box")
kan worden bestudeerd in termen van de in- en output van het opbouwwerk,
kenmerken van de gekozen methodiek en "constraints" vanuit de omgeving
De eerstgenoemde vraag ("hoe stellen met-actieve wijkbewoners zich op tegenover het opbouwwerk 9 ") kan beantwoord worden met behulp van de zogenaamde "consumer research", die inzicht verschaft in de factoren die van invloed zijn
op consumentengedrag sèc Daarbij wordt in toenemende mate het accent gelegd op processen van attitudevorming die aan het feitelijke gedrag voorafgaan
In de literatuur worden drie componenten onderscheiden die een rol spelen met
betrekking tot de vorming van attitudes "perception", "evaluation" en "action
tendency" Deze componenten worden ook wel aangeduid als het cognitieve, het
affectieve en het conatieve aspect van attitudes In de "consumer research"
wordt nagegaan in hoeverre de drie genoemde componenten met elkaar samenhangen en welke dominant van invloed zijn op het proces van attitudevorming
Bij "high involvement"-kwesties is dat doorgaans het affectieve aspect en bij
"low involvement" de waarneming van een product of dienst op het moment dat
men er toevallig mee in aanraking komt Wat het opbouwwerk betreft wordt
verondersteld dat het hier gaat om een "low involvement"-issue en dat derhalve
de affectieve en conatieve aspecten pas meetbaar worden op het moment dat
men met het werk te maken krijgt De meeste respondenten van het onderzoek
komen er pas mee in aanraking door hun deelname aan het onderzoek De
vragenlijst dient dan zo te zijn ingericht dat alle respondenten zich tijdens het
gesprek een gefundeerd oordeel kunnen vormen over het opbouwwerk Door het
stellen van vragen, waarbij informatie wordt overgedragen over allerlei deelaspecten van het werk, wordt het inzicht van de respondenten ten aanzien van
het werk zodanig vergroot dat ze in staat zijn er met kennis van zaken over te
oordelen en dat ze kunnen aangeven of ze in principe van plan zijn, van het
aanbod gebruik te maken als zich problemen in de woon- en leefsfeer voordoen
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kingsgroepen. De roloriëntatie die zij hierbij hebben, kan professioneel, bureaucratisch of cliëntgericht zijn. Volgens de theorie over het opbouwwerk zou bij
welzijnswerkers cliëntgerichtheid moeten overheersen. Rothman stelt echter
vast, dat deze werkers in hoge mate een bureaucratische roloriëntatie hebben,
meer zelfs dan bij andere beroepen het geval is (49). Hoe het ook zij, de mate
waarin de ondersteuning door opbouwwerkers gericht is op buiten-institutionele
groepen en initiatieven is sterk van invloed op de mate waarin het opbouwwerk
door potentiële afnemers van diensten als een aantrekkelijke vorm van dienstverlening wordt gezien.

b. Methodische a s p e c t e n .
Verondersteld wordt dat het van groot belang is, welk methodisch concept door
de opbouwwerker gevolgd wordt, indien men wil bereiken dat potentiële "consumenten" inderdaad gebruik maken van het dienstverleningsaanbod. Zo zou het
bijvoorbeeld groot verschil kunnen maken of een werker actiegericht werkt of
dat hij de nadruk legt op educatieve activiteiten. Daarnaast is het van belang,
te weten in hoeverre de opbouwwerker louter voorwaardenscheppend acteert
dan wel of hij naast voorwaardenscheppende ook inhoudelijke bijdragen levert.
Als er ook inhoudelijke bijdragen worden geleverd, dan zijn die in de meeste
gevallen gericht op het introduceren van een nieuwe aanpak of het realiseren
van enigerlei andere verandering. Het accent kan hierbij liggen op het zelf initiëren van nieuwe ontwikkelingen of op het louter inspelen op ontwikkelingen
die door bewoners of door andere partijen in het krachtenveld in gang zijn gezet. Het gaat hierbij om de mate waarin een aanpak of een verandering als
nieuw wordt ervaren door degenen die ermee moeten werken. Anders gesteld
gaat het om de vraag in hoeverre opbouwwerk is op te vatten als "sociale innovatie"-discipline.
In een eerder artikel heb ik de belangrijkste aspecten van innovatiegericht opbouwwerk uiteengezet (50). Zo is in dit artikel onder meer gewezen op het belang van een goede, systematische implementatie: de meeste sociale innovaties
hebben slechts kan van slagen als ze systematisch worden voorbereid en ingevoerd. Met het oog hierop pleit Van der Vegt voor het creëren van speciale
invoerings- of loodssystemen die tot doel hebben een vernieuwing binnen te
loodsen en te verankeren in een organisationele context. Deze loodssystemen
hebben gewoonlijk een tijdelijk karakter (51). In het opbouwwerk zijn dergelijke
systemen aanwezig in de vorm van project- en werkgroepen die gericht zijn op
verbetering van de woon- en leefsituatie in een bepaald gebied.
Aan voornoemde aspecten zal met name aandacht worden besteed als de resultaten van het Spoorwijkse onderzoek worden geïnterpreteerd in termen van het
in dit hoofdstuk ontwikkelde conceptuele analysemodel (zie hoofdstuk 6).
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In de "consumer research" wordt veel aandacht besteed aan factoren die van
invloed kunnen zijn op het proces van attitudevorming. In de literatuur worden
drie clusters van potentiële invloedsfactoren onderscheiden, namelijk situatieof locatie-, object- en subjectgebonden variabelen. Ook bij consumentenonderzoek in het opbouwwerk kan worden nagegaan in hoeverre de factoren, die deel
uitmaken van de genoemde variabelenclusters, van invloed zijn op de vorming
van een algemene attitude ten aanzien van opbouwwerk en op de drie componenten van attitudevorming afzonderlijk.
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4.

PROBLEEMSTELUNG, OPZET EN AANPAK VAN HET
ONDERZOEK.

In dit hoofdstuk zal achtereenvolgens aandacht worden besteed aan:

•

4.L

herformulering van de probleemstelling in termen van het conceptueel kader zoals dat in hoofdstuk 3 is behandeld (4.1),
onderzoekshypothesen (4.2),
de methodologie van het onderzoek (4.3),
keuze van de meest geschikte onderzoekslocatie (4.4),
de aanpak van de kwalitatieve vooranalyse (4.5),
indicatoren ten behoeve van het kwantitatieve onderzoek (4.6),
de opzet en de planning van het kwantitatieve onderzoeksgedeelte (4.7).
Herformulering van de probleemstelling.

In 1.3 is een eerste formulering weergegeven van de algemene vraagstelling, die
in deze studie centraal staat. Deze oorspronkelijk in de vorm van twee deelvragen gepresenteerde probleemstelling kan nu scherper worden geformuleerd in
termen van het theoretisch begrippenkader zoals dat in hoofdstuk 3 is behandeld. De opnieuw geformuleerde probleemstelling bestaat uit een viertal subprobleemstellingen die nauw met elkaar samenhangen, maar die wel ieder voor
zich beantwoord moeten worden:
A. Wat is de output van het opbouwwerk?
B. Hoe verhoudt deze output zich tot de attitudes (= verwachtingen, waarnemingen en waarderingen) van potentiële cliënten en andere "stakeholders" ten
aanzien van het werk? Welke discrepanties of kloven doen zich hierbij voor?
C. Welke factoren zijn van invloed op de vorming van attitudes van de belangrijkste "stakeholder"-groepering, namelijk de potentiële cliënten? Wat is de
relatieve invloed van deze factoren?
D. Wai kan op grond van de output van het opbouwwerk en de attitudes van betrokkenen gezegd worden over de "black box" van het werk?
Bij elk van deze sub-probleemstellingen zal een korte toelichting worden gegeven.
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Ad A: de output van het opbouwwerk.
In 3.1, bij de behandeling van enkele systeemtheoretische begrippen, is het opbouwwerk opgevat als een open systeem dat bestaat uit de elementen input,
throughput of "black box" en output. Hierbij is gesteld dat aan de hand van
informatie over de output van het werk conclusies kunnen worden getrokken
over de inhoud en het functioneren van de "black box".
Voor de term "output" kan ook het begrip "product" worden gehanteerd dat
onderdeel is van de marketing mix ten behoeve van een bepaald goed of een
bepaalde dienst. In deze studie wordt onder output of "product" verstaan: de
activiteiten die betrekking hebben op aspecten van de woon- en leefsituatie en
die (mede) op initiatief van de opbouwwerker zijn ontstaan en/of door hem ondersteund worden. De onderscheiden activiteiten vormen de referentiepunten
met behulp waarvan aspecten als waarneming en waardering van opbouwwerk
kunnen worden gemeten.

Ad B: relaties t u s s e n o u t p u t van o p b o u w w e r k e n attitudes ten aanzien
van h e t werk.
In 3.4 zijn een aantal elementen genoemd die tezamen de inhoud van het begrip attitude bepalen. Genoemd zijn: perceptie, waardering en geneigdheid tot
het inschakelen van opbouwwerk. De variabelen "perceptie" en "waardering"
kunnen nu nader worden gespecificeerd in termen van de waarneming en de
waardering van activiteiten van potentiële cliënten, dat wil zeggen de niet-actieve wijkbewoners. Daarnaast kan worden vastgesteld wat de doelstellingen,
opvattingen en waarderingen zijn van andere "stakeholders" van het werk. Vervolgens kan worden vastgesteld in hoeverre er discrepanties bestaan tussen de
gewenste, feitelijke en waargenomen activiteiten alsmede de waardering van
die activiteiten door betrokkenen (= niet-actieve wijkbewoners én andere "stakeholders").

Ad C: invloedsfactoren m e t betrekking tot attitudevorming.
In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen subject-, object- en situatiegebonden factoren. In dit onderzoek zijn de subjecten de potentiële cliënten van
het opbouwwerk. Het object is het werk zelf. De situatie is de context waarbinnen de transacties tussen opbouwwerkers en hun cliënten plaatsvinden.
Subjectgebonden factoren kunnen worden afgeleid uit de opsomming van mogelijke invloedsfactoren in 3.2. Bij deze subject-gerelateerde aspecten kan onderscheid worden gemaakt tussen enkelvoudige en samengestelde persoonsvariabelen. Wat enkelvoudige kenmerken betreft zijn de volgende factoren van belang:
geslacht, leeftijd, aantal kinderen, opleidingsniveau, maatschappelijke positie
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en politieke voorkeur van de wijkbewoners en de periode gedurende welke zij in
de wijk woonachtig zijn. Als samengestelde variabelen kunnen worden genoemd: woon- en leefproblemen (zie hiervoor de NIMO-inventarisatie getiteld
opbouwwerk in stedelijke situaties" (1)), woon- en leefsatisfactie (genoemd door
Stammeijer in haar onderzoek in twee Purmerendse nieuwbouwwijken (2)),
wijkgebondenheid, gezinscyclus en kansarmoede. Deze variabelen worden in 4.6
nader toegelicht en geëxpliciteerd.
De objectgebonden factoren kunnen worden afgeleid uit de in hoofdstuk 2 behandelde aspecten van het opbouwwerk. Bij deze factoren kan worden gedacht
aan concrete activiteiten die in het kader van opbouwwerk hebben plaatsgevonden, de tijdsdimensie (dat wil zeggen: de periode waarin de activiteiten hebben
plaatsgevonden of nog plaatsvinden en de tijdsduur ervan), de mate van institutionele of buiteninstitutionele oriëntatie en de mate van resultaat- of procesgerichtheid van activiteiten, soorten of typen opbouwwerk (dat wil zeggen de methodiekvarianten die zijn behandeld in 2.4) en de opbouwwerkers die in een
bepaalde periode in het betreffende gebied werkzaam waren.
Bij situatiegebonden factoren denk ik aan de geografische locatie van oordelende
subjecten ten opzichte van de locatie van het opbouwwerk (nabijheid of afstand)
en aan eigenschappen van de woon- en leefsituatie (huisvesting, verkeerstoestand, aanwezigheid van voorzieningen etcetera).

Ad D: conclusie met b e t r e k k i n g tot de "black box" van h e t o p b o u w w e r k .
Hieromtrent kunnen in dit stadium geen hypothesen worden geformuleerd. Dit
is pas mogelijk als er concrete gegevens beschikbaar zijn over de voorgaande
drie deel-probleemstellingen.

4.2.

Hypothesen v a n h e t onderzoek.

Elke theorie is volgens Swanborn "opgebouwd uit een min of meer samenhangend stel uitspraken over een bepaald gedeelte van de werkelijkheid" (3). Zo'n
uitspraak noemt hij een hypothese of propositie. Oud omschrijft "hypothesen"
als uitspraken, waarvan men door middel van onderzoek de juistheid wil nagaan (4).
Swanborn beschouwt de definitie van Galtung als de meest exacte definitie van
hypothese: "een hypothese specificeert de verdeling van een aantal eenheden
(individuen, groepen, gemeenten en dergelijke) in een ruimte van variabelen"
(5).
Von Kutschera ziet hypothesen als veralgemeniseringen of samenvattingen van
waarnemingen die nog gedaan moeten worden. Het gaat om veronderstellingen
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ten aanzien van de empirische werkelijkheid die in de toekomst weerlegd of
bevestigd kunnen worden (6). Swanborn gebruikt voor dergelijke veronderstellingen de term voorspellingen, dat wil zeggen hypothesen op het meest concrete,
operationele niveau (7).
De belangrijkste hypothesen van het onderzoek worden hieronder weergegeven.
In 4.6 worden ze geoperationaliseerd tot sets indicatoren die de veronderstelde
relaties tussen de centrale begrippen van de betreffende hypothesen waarneembaar maken, hetgeen volgens Oud het doel is van operationalisatie (8).

In hoofdstuk 3 is aangegeven dat elke attitude en individueel gekleurde mix is
van "perceptions", "evaluations" en "action tendencies". De samenstelling van
deze mix wordt bepaald door kenmerken van het waarderend subject, het object
van de waardering en de situatie waar object en subject beide deel van uitmaken. De relaties tussen de drie attitude-elementen onderling enerzijds en tussen
de object-, subject- en situatiekenmerken anderzijds zijn het onderwerp van
deze studie.
Attitudes ten aanzien van het opbouwwerk zijn gewoonlijk eerder perifeer dan
centraal van aard omdat de participatiegraad van bewoners aan opbouwwerkactiviteiten gewoonlijk gering is. Omdat naar verwachting weinig bewoners bekend zullen zijn met opbouwwerkers en hun werk zal de perceptuele reikwijdte
en de waardering van het opbouwwerk langs indirecte weg gemeten moeten
worden, namelijk via de activiteiten (de "output") van het werk of, in termen
van het conceptuele kader van deze studie, via de attributen van de geleverde
en/of te leveren diensten.
In het Spoorwijkse onderzoek zijn de relaties tussen "perception" en "evaluation" ten aanzien van het opbouwwerk en de geneigdheid om opbouwwerkers in
te schakelen nader geanalyseerd. Een en ander resulteert in de volgende hypothese:

1. De neiging om opbouwwerk in te schakelen (= "action tendency") wordt bepaald door de waarneming van die activiteiten enerzijds (= "perception") en
door de aard en de intensiteit van de affectieve gerichtheid ten opzichte van
opbouwwerkactiviteiten anderzijds (= "evaluation").

In 3.3 heb ik beschreven hoe Rokeach in navolging van Secord en Backman het
begrip attitude omschreef als een relatief stabiele organisatie van de opvattingen (= "beliefs") van een persoon met betrekking tot een object of situatie die de
persoon in kwestie predisponeert om op een gewenste manier te reageren.
Wentholt noemt dit de mentale instelling ten opzichte van een onderwerp (9).
Deze mentale oriëntatie is een belangrijk sturingsmechanisme met betrekking
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tot de processen van "selectieve waarneming", "cognitieve consonantie" en "selectieve verwerking". De aard en de richting van dit waarnemings- en verwerkingsproces worden mede bepaald door de mate waarin evaluatieve noties worden gehecht aan het betreffende object. Deze gedachtengang leidt tot de volgende hypothese:
2. Er bestaat een positief verband tussen de mate waarin respondenten opbouwwerk(activiteiten) waarnemen en positief waarderen c.q. een positieve attitude hebben ten aanzien van het werk enerzijds en de mate waarin betrokkenen bepaalde respondentgebonden kenmerken hebben (d. w.z. gepredisponeerd zijn om opbouwwerk waar te nemen en positief te waarderen) anderzijds.
In 4.6 wordt het begrip "predispositie tot waarneming en waardering van opbouwwerk" verder uitgewerkt.
Naast consument-kenmerken zijn nog van belang de kenmerken van de situatie
en van het opbouwwerk, het tijdsbestek waarin de activiteiten van het opbouwwerk zich afspelen alsmede de woon- en leefproblemen die tot het ontstaan van
een positieve predispositie tegenover het opbouwwerk aanleiding kunnen geven
(zie 3.4).
3. De mate waarin wijkbewoners een positieve attitude ten aanzien van opbouwwerk en haar activiteiten ontwikkelen wordt mede bepaald door aspecten
van de situatie, het tijdsbestek waarin activiteiten plaatsvonden en kenmerken van het opbouwwerk zelf.
Een andere belangrijke vraag, die afgeleid kan worden uit het in hoofdstuk 3
behandelde conceptuele kader, is de vraag of opbouwwerk een "low" of een "high
involvement'-object is voor de wijkbewoners. De deelname aan activiteiten beperkt zich, zoals gezegd, tot relatief kleine groepen. Het ligt dan ook voor de
hand om het opbouwwerk voor wat het niet-actieve bevolking betreft als object
van "low involvement"-beslissingen te beschouwen. Dit resulteert in de volgende
hypothese:
4. Er bestaat geen significante relatie tussen de waarneming van opbouwwerkactiviteiten enerzijds en de waardering van die activiteiten anderzijds. De bekendheid kan relatief gering zijn terwijl de waardering toch zeer positief of
zeer negatiefis.
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Bovenstaande hypothesen resulteren in een variabelenmodel, dat als volgt schematisch kan worden weergegeven:
Object- en s i t u a t i e kenmerken

p r e d i s p o s i t i e t o t waarneming en waardering
van opbouwwerk
( = subjectkenmerken)

p e r c e p t i e van opbouwwerkactiviteiten
( = c o g n i t i e v e component)

e v a l u a t i e van a c t i v i t e i t e n (= a f f e c t i e v e
component)

ATTITUDE

4.3.

geneigdheid t o t f e i t e l i j k
gebruik van d i e n s t e n van
opbouwwerkers
( = " a c t i o n tendency")

Het ontwerpen van de methodiek van het onderzoek.

In hoofdstuk 2 is gesteld dat opbouwwerk gewoonlijk op wijkniveau plaatsvindt.
Indien de oordeelsvorming van potentiële afnemers van opbouwwerkdiensten
onderwerp van studie is, dan ligt het voor de hand om het onderzoek op het
niveau van één wijk uit te voeren: de activiteiten in het kader van opbouwwerk
vertonen vaak een zekere samenhang met elkaar en ze hebben bovendien betrekking op dezelfde woon- en leefsituatie.
Literatuurstudie om onder meer via secundaire analyse tot beantwoording van
de probleemstelling te komen, zal naar verwachting weinig resultaat opleveren.
In de eerste plaats omdat er weinig bruikbaar onderzoeksmateriaal beschikbaar
is. In de tweede plaats omdat het aanwezige materiaal niet of nauwelijks geschikt is voor het beantwoorden van de onderhavige probleemstelling (zie 1.4).
Een brede survey in meerdere plaatsen zal eveneens weinig opleveren. Het opbouwwerk verschilt van plaats tot plaats zoals inventariserend onderzoek door
het Nederlands Instituut voor Maatschappelijke Opbouw en door de Werkplaats
Opbouwwerk Noord-Nederland heeft aangetoond. Bovendien zijn er in elke
plaatselijke context situatiespecifieke factoren aanwezig die inwerken op de mo-
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dellering van opbouwwerk en op het gedrag van de (potentiële) afnemers van
opbouwwerkdiensten.
Omdat opbouwwerk gewoonlijk op wijkniveau plaatsvindt en kenmerken van de
wijk een belangrijke rol spelen bij het tot stand komen van bepaalde soorten
activiteiten en de aanpak daarvan, ligt het in de rede om het onderzoek op het
niveau van één wijk uit te voeren. Miles en Huberman labelen deze aanpak als
"within-site analysis" welke onderscheiden moet worden van de "cross-sites analysis" hetgeen onderzoek in meerdere situaties impliceert (10). "Within-site analysis" wordt in de literatuur ook wel aangeduid met de term "casestudy".
Zoals Swanborn, Rijkeboer en Stake hebben aangegeven, impliceert de casestudy-benadering het zeer diepgaande onderzoek van één waarnemingseenheid,
één manifestatie van een algemeen verschijnsel, bijvoorbeeld een dorp of wijk
(11). Miles en Huberman omschrijven de term "site" (= synoniem voor het begrip "case") als een afgegrensde context waarbinnen men gebeurtenissen, processen en uitkomsten kan bestuderen (12). Rijkeboer noemt als belangrijkste
kenmerken van de casestudy-methode het feit dat de eenheid van het onderzoeksobject (het geval) gehandhaafd blijft en het feit dat alle relevante aspecten
steeds in samenhang met elkaar worden bestudeerd (13).
De casestudy is vaak gekenschetst als de "zwakke broeder" onder de sociaal-wetenschappelijke methoden, omdat de resultaten van een in één wijk uitgevoerde
casestudy niet gegeneraliseerd kunnen worden naar andere wijken toe. Volgens
Stake en Yin is dit beeld echter niet juist (14). Onderzoek in één situatie kan
een belangrijke bijdrage leveren aan het ontwikkelen van wetenschappelijke
kennis. De onderzoeksaanpak heeft dan weliswaar slechts betrekking op die ene
situatie, maar zij kan een bron zijn van uitermate rijk feitenmateriaal dat tal
van "eyeopeners" biedt met betrekking tot het object van studie.
De casestudy kan in hoge mate statistisch zijn (Stake) en kan zelfs uitsluitend
beperkt worden tot het leveren van kwantitatief bewijs (Yin) (15). Betreffende
onderzoeksaanpak hoeft niet persé explorerend te zijn, maar kan ook, zoals
Swanborn laat zien, als survey-onderzoek of zelfs als experiment worden ingevuld (16). Het is ook mogelijk, vormen van explorerend, descriptief en verklarend onderzoek in één casestudy te verenigen. De sociale wetenschapper dient
volgens Glaser en Strauss flexibel te zijn in de keuze van zijn methoden en
middelen om in verschillende groepen van de onderzoekspopulatie gegevens te
verzamelen (17).
Voor de onderhavige casestudy is gekozen voor een combinatie van kwalitatief
(= explorerend) en kwantitatief (= descriptief of toetsend) onderzoek. Beide onderzoeksgedeelten worden achtereenvolgens aangepakt. Aan elk van beide elementen wordt hierna aandacht besteed.
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1. Kwalitatief (explorerend) onderzoek
Dit onderzoeksgedeelte dient voor het in kaart brengen van wat Van Strien de
"context of discovery" noemt (18). De via kwalitatief onderzoek gegenereerde
informatie kan gebruikt worden voor het opstellen van hypothesen, indicatoren
en onderzoeksvragen voor het kwantitatieve gedeelte.
Becker, Schuyt en anderen noemen drie kwalitatieve methoden van dataverzameling: bronnenstudie (c.q. archiefanalyse), diepte-interviews met sleutelfiguren
en observatie (19). Webb en anderen, Denzin en Van der Vali hebben voor een
dergelijke drie-methodenaanpak het begrip "triangulatie" gehanteerd (20). Het
betreft hier een specifieke vorm van wat Van der Vali de multimethodische
aanpak heeft genoemd (21).
De onderscheiden methoden worden in dit onderzoek naast elkaar gebruikt en
uitgevoerd volgens de door Glaser en Strauss beschreven procedures voor het
ontwikkelen van "Grounded Theory" (22). Het oorspronkelijke voor dit onderzoek in hoofdstuk 3 geformuleerde conceptuele kader wordt "gevuld" met de
eerste empirische gegevens. Dit gebeurt via een proces van "comparatieve analyse": de gegevens worden met elkaar in verband gebracht en vervolgens gerangschikt in de vorm van gegevensclusters die van labels worden voorzien.
Tevens dienen de belangrijkste relaties tussen de gegevensclusters te worden
aangegeven waarbij bestaande sociaal-wetenschappelijke theorieën en "common
sense"-inzichten richtinggevend zijn voor de onderzoeker. Als het moment van
"saturation" is bereikt, dat wil zeggen als het verzamelen van meer gegevens
geen nieuwe inzichten meer oplevert, dan is de theorie rijp voor een volgend
ontwikkelingsstadium: het toetsen van hypothesen met behulp van kwantitatieve onderzoeksmethoden.

2. Kwantitatief (toetsend) onderzoek
In 4.2 zijn hypothesen geformuleerd ter toetsing van de probleemstelling van
het onderhavige onderzoek. Nadat deze hypothesen (mede op basis van de uitkomsten van de kwalitatieve vooranalyse) zijn geoperationaliseerd tot toetsbare
uitspraken met betrekking tot aspecten van het opbouwwerk, de wijkbewoners
en de situatie in Spoorwijk, kunnen ze met behulp van kwantitatief onderzoek
worden getoetst. Vervolgens dient een adequate onderzoeksbenadering te worden gekozen.
De methodologisch sterkst mogelijke vorm van onderzoek is het experiment en
dat komt dan ook als eerste in aanmerking voor toepassing. Kenmerkend voor
deze benadering is volgens Campbell en Stanley dat de respondenten vooraf
worden geselecteerd en worden toegewezen aan één of meer groepen, die aan
één of meer stimuli worden blootgesteld, of worden toegewezen aan een controlegroep, waarbij blootstelling niet plaatsvindt (23). Er worden metingen verricht
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vóór en na het blootstellen aan de stimuli. Toedeling van respondenten aan de
groepen geschiedt op basis van door de onderzoeker zelf bepaalde criteria. Gewoonlijk wordt ernaar gestreefd, een zo gelijk mogelijke samenstelling van experimentele en niet-experimentele groepen te bereiken wat betreft de variabelen "geslacht", "leeftijd" en dergelijke.
In het onderhavige onderzoek is de experimentele aanpak niet goed toepasbaar
omdat het object van onderzoek zich slecht leent voor experimenteren. Zowel
om ethische als om praktische redenen kan men niet vooraf mensen selecteren
die wel of niet met opbouwwerk in aanmerking zullen komen. Als experimenteel onderzoek niet mogelijk is, dan moet vervolgens worden nagegaan of gebruik gemaakt kan worden van de door Campbell en Stanley ontwikkelde
naasthogere vorm van onderzoek, namelijk het quasi-experiment (24). In deze
benadering worden de experimentele groep(en) en de controlegroep niet voorafgaand aan de stimulus-"exposure" samengesteld en vindt controle van de effecten van toedeling achteraf plaats, dat wil zeggen nadat blootstelling aan de
stimulus heeft plaatsgevonden. Metingen kunnen zowel voor- als achteraf alsook uitsluitend achteraf (dat wil zeggen na het blootstellen van respondenten
aan de stimulus) plaatsvinden.
Van de zestien door Campbell en Stanley onder deze noemer behandelde onderzoeksdesigns komt er slechts één in aanmerking om te worden uitgevoerd, namelijk design 3: de "Static Group Comparison". Zij gebruiken hiervoor ook wel
de term "Ex Post Facto Analysis" (25). Dit ontwerp is namelijk het enige waarbij slechts gegevens verzameld worden via meting achteraf. De overige varianten hebben als kenmerk dat de effecten van stimulus-"exposure" voorafgaand
aan het blootstellen aan de stimulus gemeten worden. In het hier behandelde
onderzoek was dit echter niet mogelijk.

4.4.

Keuze van de m e e s t geschikte onderzoeklocatie.

Om tot een gefundeerde keuze te kunnen Itomen voor de situatie die zich het
best zou kunnen lenen voor een "case study" met betrekking tot opbouwwerk, is
eerst in een aantal locale situaties oriënterend onderzoek verricht. De plaatsen,
die hiervoor zijn uitgekozen, zijn geselecteerd aan de hand van de volgende
criteria:
•

•

spreiding van plaatsen qua ligging in het land, grootte van de instelling,
omvang van het werkgebied en geschiedenis van het opbouwwerk in de gekozen plaatsen;
een veronderstelde voldoende diversificatie van soorten opbouwwerkactiviteiten;
contacten met sleutelfiguren binnen de situatie zodat voldoende ingangsmogelijkheden aanwezig zijn voor onderzoek ter plaatse;
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persoonlijke bekendheid van de onderzoeker met (aspecten van) de situatie
en/of het opbouwwerk zelf.
Op basis van deze criteria heb ik gekozen voor de volgende tien plaatsen: Dordrecht, Rotterdam, Den Haag en Maassluis in het westen, Deurne en Maastricht in het zuiden, Nijmegen en Veenendaal in het oosten en Groningen en
Hoogeveen in het noorden (zie bijlage 2). In deze plaatsen zijn gesprekken gevoerd met sleutelfiguren uit het ambtelijk apparaat en uit de sfeer van het
opbouwwerk. Ter voorbereiding op deze interviews, die een open karakter hadden, is een vragenlijst opgesteld die als checklist is gebruikt en die is opgenomen in bijlage 3. Naast het voeren van interviewgesprekken is schriftelijk materiaal bestudeerd, bestaande uit gemeentelijke nota's, instellingsplannen,
werkverslagen van opbouwwerkers etcetera.
Op zich voegen de resultaten van de inventarisatie weinig nieuwe informatie
toe aan de inzichten die al waren opgedaan tijdens de theoretische voorstudie
van het opbouwwerk in hoofdstuk 2. De ambtenaren, met wie ik gesproken heb,
zijn vrijwel unaniem van mening dat opbouwwerk in principe een nuttige zo
niet noodzakelijke voorziening is in de locale situatie. Men heeft echter wel
kritiek op de wijze waarop het werk nu wordt uitgevoerd. In dit verband wordt
met name gewezen op de neiging van veel opbouwwerkers om problemen van
bevolkingsgroepen politiek-ideologisch te benaderen. Verandert dit niet snel ten
gunste van een grotere nadruk op de vakmatige aspecten van het werk, dan
vreest men spoedige afbraak van het werk door kortingen op de verleende subsidies.
De instellingsvertegenwoordigers zijn optimistischer over de bijdragen die vanuit het opbouwwerk geleverd worden. Zij signaleren dat gemeentelijke instanties zich na jarenlange afzijdigheid nu nadrukkelijker met de prioriteiten en de
werkaanpak van het opbouwwerk bemoeien. Deze extra bemoeienis kan weliswaar op korte termijn schadelijk zijn voor de bewegingsvrijheid van de werkers
maar het vergroot de kans, dat opbouwwerk op langere termijn weer een belangrijke rol kan spelen in het locaal-politieke krachtenveld. Overigens onderschrijven de meeste instellingsvertegenwoordigers de noodzaak van een meer
vakmatig en minder ideologisch opereren van opbouwwerkers naar bevolkingsgroepen toe.
Alle tien geselecteerde plaatsen bleken geschikt te zijn voor het uitvoeren van
een "case study" op wijkniveau. In de kleinere plaatsen was onderzoek mogelijk
in buurtschappen of dorpen, waar het opbouwwerk vooral actief is (geweest), en
in de grotere plaatsen in oudere stadswijken, waar de problemen van bevolkingsgroepen vaak zichtbaar groot zijn en het opbouwwerk al vele jaren actief
is. In alle plaatsen was een keuze mogelijk voor een redelijk afgebakende situatie die zich goed leende voor nader onderzoek.
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Omdat het niet mogelijk was, op basis van inhoudelijke overwegingen tot een
keuze te komen voor één situatie, hebben uiteindelijk praktische overwegingen
de doorslag gegeven:
in de eerste plaats heb ik de plaatsen in het noorden, oosten en zuiden
laten afvallen in verband met de reisafstanden voor het uitvoeren van onderzoek in die plaatsen;
van de overblijvende plaatsen viel Maassluis af in verband met de moeilijke
bereikbaarheid van die plaats via openbaar vervoer;
Rotterdam leek mij problematisch in verband met het feit dat ik als gemeenteambtenaar in die plaats werkzaam ben en een eventueel onderzoek
in die plaats door betrokkenen in de situatie zou kunnen worden opgevat
als verkapte evaluatie ten behoeve van het Rotterdamse gemeentebestuur;
Dordrecht was qua reisafstand wellicht het gemakkelijkst geweest omdat ik
in die plaats woon, maar omdat ik in die plaats zelf als vrijwilliger aan
opbouwwerkactiviteiten heb deelgenomen en daardoor wellicht te bevooroordeeld was, leek het me niet verstandig om het onderzoek hier uit te voeren.
Resteerde Den Haag. Al sinds ongeveer 1966 waren er opbouwwerkers werkzaam in deze stad en bovendien werd het opbouwwerk er door de gemeente
sterk gestimuleerd. Den Haag lag binnen een redelijke afstand van Dordrecht,
mijn woonplaats.
In Den Haag waren op het moment dat het onderzoek plaatsvond ruim vijftig
opbouwwerkers werkzaam. Zij waren in dienst van een aan de gemeente gelieerde artikel 61-commissie. Een dergelijke bestuurlijke constructie, waarin gemeente en particulier initiatief (dat wil zeggen vertegenwoordigers van "naburige" welzijnsinstellingen) gezamenlijk de instelling besturen, impliceert dat de
opbouwwerkers in formele zin gemeenteambtenaar zijn. Tijdens het inventariserend vooronderzoek in tien locale situaties is echter gebleken dat de organisatorische positie van het opbouwwerk niet of nauwelijks van invloed is op het
dagelijks functioneren van de opbouwwerkers.
Binnen Den Haag is een keuze gemaakt voor een tweetal wijken, die in principe
het meest geschikt leken voor het uitvoeren van de casestudy: LaakkwartierNoord en Spoorwijk. Bij de selectie van de wijk, waar de casestudy het best
uitgevoerd zou kunnen worden, heb ik mij laten leiden door de volgende keuzeoverwegingen:
de te onderzoeken wijk dient voldoende kleinschalig te zijn zodat het onderzoek door één onderzoeker uitgevoerd kan worden;
de wijk dient niet volkomen atypisch te zijn ten opzichte van andere mogelijke onderzoekssituaties;
er dient sprake te zijn van voldoende informatierijkdom met betrekking tot
het onderzoeksobject;
de wijk dient voldoende toegankelijk te zijn voor onderzoek (dat wil zeggen:
de onderzoeker moet kunnen beschikken over de medewerking van sleutelfiguren in het gebied zonder dat dit overigens ten koste gaat van de objectiviteit van het onderzoek).
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Spoorwijk en Laakkwartier-Noord voldeden naar mijn mening het best aan de
hierboven genoemde criteria. In beide wijken is aan de daar werkzame teams
van welzijnswerkers verzocht, medewerking te verlenen aan het onderzoek. In
Laakkwartier werd dit geweigerd en omdat in Spoorwijk wel medewerking
werd toegezegd, is voor die wijk gekozen
Een korte beschrijving van de situatie maakt duidelijk, dat Spoorwijk zich uitermate goed leende voor onderzoek naar het functioneren van opbouwwerk en
de opstelling van niet-actieve bewoners en van andere betrokkenen bij het
werk. Deze eerste gegevens zijn gedeeltelijk afkomstig van persoonlijke waarnemingen en voor een ander deel uit schriftelijk materiaal over Spoorwijk en het
opbouwwerk in die wijk.
Spoorwijk is een oudere wijk, die ingeklemd ligt tussen een spoorlijn (Den
Haag-Rotterdam), een park en twee drukke verkeerswegen. Vijftig jaar geleden
woonden er vrijwel uitsluitend beter gesitueerde arbeidersgezinnen. In de zeventiger jaren is de wijk echter snel "achteruit" gegaan door het wegtrekken
van beter geschoolde bewoners en de instroom van probleem- en risicogroepen
als migranten, woonwagenbewoners en andere groepen die in een achterstandssituatie verkeren. Op het moment dat het onderzoek plaatsvond, woonden er
circa 7.000 bewoners in de wijk. Een gedeelte van de woningen was gerenoveerd
en de rest verkeerde in een vrij slechte staat van onderhoud.
Al rond 1970 is men begonnen met opbouwwerk in de wijk. Aanvankelijk hadden de activiteiten een sterk "community organization"-achtig karakter (vorming van werkgroepen en dergelijke). Later kwam het accent meer te liggen op
"community action". De laatste jaren is het accent echter verder verschoven
naar zelforganisatie en educatief opbouwwerk. Op het moment dat het onderzoek van start ging, maakten twee opbouwwerkers deel uit van het team van
welzijnswerkers. Zij opereerden vanuit de zogenaamde "Werkwinkel", een tot
welzijnsvoorziening omgebouwd winkel-hoekpand aan de rand van de wijk. Het
team bestond voorts uit twee maatschappelijk werkers, een jongerenwerker, een
bejaardenconsulent en een sociaal raadvrouw. Zij waren allen (behalve de jongerenwerker) gedetacheerd in de wijk vanuit stedelijke instellingen. De raadsvrouw en de bejaardenconsulent waren werkzaam in een ontmoetingscentrum
voor oudere bewoners elders in de wijk.
Er was ten tijde van de start van het onderzoek sprake van een actief bewonerskader, verdeeld over een tweetal werkgroepen (Woning- en Huurzaken en
Verkeer), enkele oudercommissies bij lagere scholen in de wijk en een kort tevoren opgerichte Bewonersorganisatie. Laatstgenoemde organisatie was samengesteld uit vertegenwoordigers van de werkgroepen en enkele bewoners op persoonlijke titel. Vanuit de Bewonersorganisatie namen twee bewoners deel aan
het teamoverleg van welzijnswerkers in de wijk.
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Op grond van het bovenstaande leek Spoorwijk bij uitstek geschikt voor uitvoering van de casestudy. Het opbouwwerk was voldoende verankerd en vertoonde
een grote diversiteit van ontplooide activiteiten. Dit terwijl de schaal van de
wijk toch klein genoeg is om een beperkte opzet van het onderzoek te kunnen
rechtvaardigen. Een bijkomend voordeel was het feit dat nog nauwelijks sociaal-wetenschappelijk onderzoek had plaatsgevonden in Spoorwijk, met uitzondering wellicht van het relpreventie-onderzoek van Buikhuisen, door Kees van
Kooten zo treffend beschreven in zijn verhalenbundel "Modernismen" (26).

4.5.

Aanpak van de kwalitatieve vooranalyse.

Na een eerste oriëntatie in het werkgebied is een begin gemaakt met de bestudering van het schriftelijk bronnenmateriaal. Deze bronnenstudie had tot doel,
globaal inzicht te krijgen in de context waarin het opbouwwerk plaatsvindt en
een lijst namen op te stellen van sleutelfiguren in en rond de wijk, die een
belangrijke rol hadden gespeeld bij de ontwikkeling van activiteiten in het kader van opbouwwerk. In totaal zijn er begin 1984 vijfentwintig gesprekken gevoerd met wijkbewoners, dienstverleners, ambtenaren en andere betrokkenen
in en buiten de wijk. Elk gesprek is op de band opgenomen. Aan de hand van
deze bandopnamen is eerst een letterlijk verslag gemaakt. Vervolgens zijn de
opmerkingen van betrokkenen geclusterd en zijn de zo ontstane gegevensclusters van labels voorzien.
De gespreksresultaten, gevoegd bij de schriftelijke informatie en eigen waarnemingen, zijn gebruikt bij het formuleren van hypothesen en het interpreteren
van statistisch cijfermateriaal dat verzameld is tijdens het tweede (kwantitatieve) deel van het Spoorwijkse onderzoek.

4.6.

Indicatoren ten b e h o e v e van het k w a n t i t a t i e v e onderzoeksgedeelte.

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de operationalisatie van begrippen die in de onderzoekshypothesen in 4.2 gehanteerd zijn. Hierbij is onder
meer gebruik gemaakt van de uitkomsten van het kwalitatieve vooronderzoek.
Uitgangspunt is het conceptuele kader van hoofdstuk 3.
Operationalisatie heeft betrekking op:
a.

respondentkenmerken:
kansarmoede;
woon- en leefsatisfactie;
woon- en leefproblemen (= "needs");
wij kgebondenheid ;
politieke voorkeur;
gezinscyclus;
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b. predispositie van wijkbewoners tot waarnemen en positief waarderen van
opbouwwerk;
с situatieaspecten·.
locatie van respondenten in de wijk (o.a. ten opzichte van de opbouw
werkvoorziening);
enkele fysieke aspecten van de wijk;
d. opbouwwerkaspecten:
ontplooide activiteiten;
typen activiteiten (= methoden van opbouwwerk);
het tijdsbestek waarin de activiteiten plaatsvonden (plaatsvinden);
e. waarneming:
van opbouwwerkactiviteiten;
van opbouwwerkers;
f. evaluatie van opbouwwerk:
waardering van opbouwwerkactiviteiten;
algemene waardering van het werk;
de m a t e waarin opbouwwerk wordt gezien als uitvoerder van bewonerswensen (versus als uitvoerder van het gemeentebeleid);
g. geneigdheid om opbouwwerkers in te schakelen bij het aanpakken
van
woon- en leefproblemen.

Aan elk van deze aspecten wordt in het kort enige aandacht besteed.

a. R e s p o n d e n t k e n m e r k e n :
Over de eerste variabele, namelijk die van kansarmoede, is in de sociaal-weten
schappelijke literatuur veel geschreven. In het kader van deze studie beperk ik
mij tot enkele hoofdlijnen ter afpaling van het begrip.
In hoofdstuk 2 is aangegeven dat het opbouwwerk is ontstaan als een vorm van
dienstverlening a a n achtergestelde en achterblijvende delen van de bevolking
die streven naar het inlopen van hun achterstanden. Deze keuze impliceert dat
bij het onderzoek in Spoorwijk rekening gehouden moet worden met de sociaaleconomische situatie van de bevolking in die wijk. Koopmans spreekt over "een
milieu dat maatschappelijk buitenspel wordt geplaatst" (27). Hij wijst op het
verband tussen de sociaal-economische deprivatie van bepaalde bevolkingsgroe
pen en hun gebrek a a n scholing, hun slechte woonsituatie en dergelijke (28).
Van der Veen spreekt van een "achterstandskategorie" die hij omschrijft als
"een bevolkingskategorie met meervoudige achterstand, zoals bijv. een kombinatie van achterstand in inkomen, huisvesting en onderwijskansen" (29).
Wat de sociaal-economische positie van achterstandsgroepen betreft moet niet
gedacht worden a a n van absolute armoede. Zander stelt dat in de moderne sa
menleving slechts sprake is van "relative Armut" (zie 2.5.1). Runciman en ande
ren noemen deze toestand in navolging van Stouffer en Pettigrew "relative de-
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privation" (30). Het inkomen van betrokkenen is lager dan dat van andere bewoners hetgeen veroorzaakt wordt door de marginale positie die deze groep inneemt op de arbeidsmarkt. Dit laatste uit zich onder meer door lage beloning
(als men al werk heeft) en een hoge werkloosheid. Deze inferieure positie wordt
in de hand gewerkt door het lage opleidingsniveau van betrokkenen. Een van
de consequenties van de slechte sociaal-economische positie is dat men weinig
geld heeft voor goede huisvesting. Dit resulteert dan weer in overconcentratie
van de betrokken groep in de slechtste delen van de oudere wijken. Vergelijk
De Jong's analyse van de situatie in het Oude Westen (31).
De Jong schrijft trouwens vooral over een specifieke sub-groep binnen de laagste categorieën van de bevolking, namelijk de etnische minderheden. Hij beschouwt deze groep in navolging van Rex en anderen als een maatschappelijke
onderklasse (32). De etnische minderheden (in deze studie migranten genoemd)
kunnen zeker als een bijzondere categorie binnen de totale groep kansarmen
worden beschouwd.
Samenvattend omschrijf ik "kansarmen" als personen uit de bevolking die door
een combinatie van een slechte sociaal-economische positie (met name tot uitdrukking komend in werkloosheid), een slechte huisvesting, een laag opleidingsniveau en/of het behoren tot de categorie van migranten relatief weinig mogelijkheden hebben om op eigen kracht verbetering te brengen in hun persoonlijke
(woon-, leef- en werk-)omstandigheden.
Kansarmen voelen zich gedepriveerd, belemmerd in hun kansen op een redelijk
bestaan. In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten gedrag die mensen kunnen vertonen als reactie op hun frustraties:
1) Apathie of berusting:
Vergelijk onder meer Alinsky die praat over een berustende houding in combinatie met een gevoel van frustratie en Huyse die het verschijnsel "politieke
apathie" heeft onderzocht en spreekt van "de afwezige staatsburger" (33). Koopmans spreekt in dit verband van "een besef van onmacht, het besef dat er vrijwel geen mogelijkheid is door de barrières in het economische en sociale vlak
heen te breken (34).
2) Agressie:
Van der Veen beschrijft agressie als middel om met frustratie om te gaan. Hij
noemt hierbij Alinsky die een conflictmatige aanpak voorstaat om de positie
van kansarme bevolkingsgroepen te verbeteren (35). De Jong acht de stelling,
dat frustratie agressie oproept, beperkt houdbaar. Hij wijst op het feit dat het
traditionele stimulus-response-model te weinig rekening houdt met de invloed
van factoren als persoonlijkheidskenmerken, vaardigheden en dergelijke (36).
In de praktijk is de betekenis van "third variables" aanzienlijk en zal een eventuele keuze voor agressie of berusting niet alleen van persoon tot persoon sterk
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verschillen, maar ook zeer wisselend zijn in de tijd: op het ene moment zal een
bepaald individu apathisch gedrag vertonen en dan weer treedt agressie op.
Hoe kansarmen ook reageren op de door hen ervaren frustraties, het is reëel te
veronderstellen dat het al dan niet behoren tot een achterstandscategorie van
grote invloed is op de mate waarin positieve attitudes worden ontwikkeld ten
aanzien van (de activiteiten van) opbouwwerk en op de mate waarin men geneigd is opbouwwerkers in te schakelen bij het aanpakken van problemen in de
woon- en leefsituatie.
Bij de tweede respondentgebonden variabele (woon- en leefsatisfactie) gaat het
in eerste instantie om aspecten die naar voren zijn gekomen tijdens het kwalitatieve vooronderzoek, onder meer via persoonlijke observaties van de onderzoeker zelf. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld de kwaliteit van de woning, de verkeersveiligheid in de wijk, het ontbreken van voorzieningen etcetera. Dit zijn
elementen die in de NIMO-inventarisaties als aangrijpingspunten voor opbouwwerk zijn genoemd (37).
In het onderhavige onderzoek wordt ook gebruik gemaakt van de variabelensets
die Stammeijer voor haar eerder genoemde onderzoek in twee Purmerendse
nieuwbouwwijken heeft ontwikkeld (zie 4.1). Zij noemt onder meer de "tevredenheid met de woning en het wonen" en spreekt over het begrip "leefbaarheid"
dat zowel een materiële als een immateriële inhoud kan hebben. Het gaat om
de woning en de woonomgeving. Wat dat laatste betreft spreekt Stammeijer van
de "dis- en satisfactie" met betrekking tot het wonen, wensen aangaande "rekreatiemogelijkheden en andere voorzieningen" en "de mate en de aard waarin
het wonen van belang is". De variabelen "tevredenheid met de woning" en "tevredenheid met het wonen" (bedoeld wordt de leefomgeving, JD) worden als
operationalisaties van het begrip "leefbaarheid" gehanteerd.
In mijn eigen onderzoek wil ik dezelfde tweedeling hanteren als door Stammeijer is aangegeven. Zelf spreek ik dan van "woon- en leefsatisfactie" welke variabele is samengesteld uit de variabelen "woonsatisfactie" (= tevredenheid met de
woning) en "leefsatisfactie" (= tevredenheid met het wonen in de wijk). Er zal
onder meer worden nagegaan in hoeverre de "woon- en leefsatisfactie" van wijkbewoners van invloed is op hun instelling tegenover het opbouwwerk.
Ten aanzien van de derde variabele (woon- en leefproblemen) kunnen op grond
van de uitkomsten van de kwalitatieve vooranalyse de volgende categorieën
problemen worden genoemd:
•
•
•
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woonklachten (gehorigheid, te weinig kamers, slechte staat van onderhoud
en dergelijke);
problemen met betrekking tot de verkeerssituatie (gevaarlijke kruispunten,
"crossen" door auto's en brommers in de straten etcetera);
last van kleine criminaliteit (vandalisme, diefstal en druggebruik).

De vierde variabele (wijkgebondenheid) kan samenhangen met de mate waarin
aspecten van de woon- en leefsituatie als problematisch worden ervaren ("hoe
meer en/of ernstiger problemen, des te minder wijkgebonden"), de tijd dat men
in de wijk woonachtig is ("hoe langer men in de wijk woont, des te sterker men
zich aan de wijk gebonden voelt"), leeftijd ("hoe ouder, des te sterker wijkgebon
den") en verhuisgeneigdheid (deze variabele spreekt voor zich). De scores met
betrekking tot de drie eerstgenoemde variabelen worden gesommeerd en het
totaal wordt gedeeld door drie. Daarna wordt dit sub-totaal opgeteld bij de
waarde van de variabele "verhuisgeneigdheid". De aldus verkregen totaal-waar
de wordt gedeeld door twee. Op deze wijze ontstaat een score met betrekking
tot de variabele "wijkgebondenheid".
Wat de vijfde factor betreft (= politieke voorkeur) kunnen drie variabelen wor
den onderscheiden die gerelateerd kunnen worden a a n de waarneming en waar
dering van opbouwwerk en de geneigdheid om het werk in te schakelen.
De mate waarin bewoners voorkeur hebben voor een linkse of niet-linkse politie
ke partij. Bij deze variabele worden bewoners met voorkeur voor de Partij van
de Arbeid of voor kleine linkse partijen vergeleken met bewoners met een ande
re of politieke voorkeur. Achtergrondgedachte hierbij is de veronderstelling dat
"linkse" bewoners zich meer verwant voelen met het opbouwwerk, omdat de
doelstellingen en activiteiten van het werk hen meer aanspreken.
De mate waarin betrokkenen α- of anti-politiek versus politiek georiënteerd zijn
(geen partij of de Centrumpartij versus een democratische politieke partij heeft
hun voorkeur). Deze indicator is geformuleerd vanuit de gedachte dat degenen
die de Centrumpartij of geen enkele partij de beste vinden, in het algemeen
negatief oordelen over de institutionele wereld en dus ook over het opbouwwerk. De variabelen "oordeel over het gemeentebeleid" en "oordeel over welzijnswerk" kunnen worden gebruikt om de algemene houding van betrokken
wijkbewoners ten opzichte van het institutionele circuit vast te stellen.
De mate waarin bewoners wel of geen voorkeur hebben voor een bepaalde politieke partij. Bij deze variabele worden de attitudescores van bewoners die een
bepaalde politieke partij de beste noemen, vergeleken met scores van bewoners
die geen partij noemen. Hierbij zijn twee verklaringen mogelijk:
bewoners staan positief tegenover het opbouwwerk omdat ze geen vertrouwen hebben in politieke partijen (attitudescore van groep "GEEN VOORKEUR"
> attitudescore van groep "WEL VOORKEUR");
bewoners staan positief tegenover het werk omdat ze juist wel vertrouwen
hebben in politieke partijen en omdat ze opbouwwerk zien als onderdeel
van hetzelfde politieke circuit (attitudescore van groep "GEEN VOORKEUR" <
attitudescore van groep "WEL VOORKEUR").
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De zesde persoonsgebonden variabele (gezinscyclus) wordt in de "consumer researchMiteratuur vaak genoemd als een belangrijke invloedsfactor met betrek
king tot consumentengedrag. De variabele is samengesteld uit de factoren "leef
tijd" en "aantal kinderen". Een andere belangrijke factor zou "burgerlijke staat"
kunnen zijn m a a r volgens Landon en Locander is deze variabele minder rele
vant (38). Op grond van de door deze auteurs genoemde fasen van de gezinscy
clus kan men de volgende stadia onderscheiden:
1. "newly married" en alleenstaande jongeren (tot 45 jaar);
2. "full nest", dat wil zeggen jonge gezinnen (tot 45 jaar) met inwonende kinde
ren;
3. "empty nest" en oudere alleenstaanden (ouder dan 45 jaar).
Deze laatste groep kan onderverdeeld worden in de groep van 45 tot 60 j a a r (=
bewoners van middelbare leeftijd) en de groep ouder dan 60 j a a r
De grens tussen jongeren en bewoners op middelbare leeftijd wordt gesteld op
45 jaar, omdat op die leeftijd de meeste kinderen het ouderlijk huis verlaten
hebben. Tussen bewoners op middelbare leeftijd en ouderen wordt een grens
van 60 j a a r gehanteerd omdat de bewoners vanaf die leeftijd in de regel niet
meer buitenshuis werken en zij derhalve meer risisco lopen in een sociaal isole
ment terecht te komen.

b. P r e d i s p o s i t i e tot w a a r n e m e n e n positief w a a r d e r e n van
werk:

opbouw

In de "consumer research-literatuur worden met name consumentgebonden va
riabelen genoemd als predisponerende factoren met betrekking tot perceptie en
waardering van producten en diensten. Het gaat hierbij om factoren als sociaaleconomische klasse, demografische aspecten en de algemene gezondheids- of
welzijnstoestand. Zelf wil hieraan nog toevoegen de ad a genoemde variabelen
"wijkgebondenheid", "kansarmoede", "woon- en leefsatisfactie", etcetera. Nicosia
vat dit soort factoren samen met de term "consumer attributes" (zie Nicosia's
model van "consumer behavior" in bijlage 1). Op basis van de consumentgebon
den variabelen zal een nieuwe variabele "predispositie ten aanzien van het op
bouwwerk" worden geconstrueerd. Ook van deze factor zal de invloed op andere
variabelen worden vastgesteld.

с Situatieaspecten:
Hierbij dient aandacht besteed te worden aan de situering van betrokkenen ten
opzichte van de opbouwwerkuoorziening
(de "Werkwinkel") die gelocaliseerd is
aan oostkant van de wijk. In dit verband zijn twee assumpties van belang. In
de eerste plaats wordt verondersteld dat bewoners, die dichter bij de "Werkwin-
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kei" wonen, opbouwwerk eerder waarnemen dan bewoners die er verder vandaan wonen. Deze variabele wordt "nabijheid" genoemd. Een tweede veronderstelling is dat bewoners, die meer aan de rand van de wijk wonen, minder
wijkgebonden zijn, minder gericht zijn op de wijk (bijvoorbeeld minder last hebben van woon- en leefproblemen en minder bekend zijn met opbouwwerkactiviteiten) dan bewoners die meer centraal in de wijk wonen. Deze variabele noem
ik "centraal /perifeer".
Andere situatiegebonden factoren hangen samen met de fysieke aspecten van de
wijk. Twee elementen van de wijksituatie, die gerelateerd zijn aan de door bewoners ervaren woon- en leefproblemen, zijn in dit kader van belang:

•

het wonen in een gerenoveerde of niet gerenoveerde woning (vastgesteld door
eigen waarneming);
de verkeersdrukte en het aantal ongevallen in de straat waar betrokken respondent woont (gegevens zijn ontleend aan het verkeersplan van de Spoorwijkse werkgroep Verkeer): blijkens het rapport van de werkgroep gaat het
vooral om het Hildebrandtplein, de Alberdink Thijmstraat en de Hasebroekstraat (39).

d. O p b o u w w e r k a s p e c t e n :
In de eerste plaats gaat het om activiteiten in het kader van opbouwwerk. De
volgende activiteiten zijn uit het kwalitatieve vooronderzoek naar voren gekomen:
1. Werkgroep Woning- en Huurzaken.
2. Werkgroep Verkeer.
3. Bewonersorganisatie Spoorwijk.
4. Bijstandsgroep en WAO-belangengroep.
5. Klachtenspreekuur woning- en huurzaken.
6. Overleggroep politie/bewoners.
7. Overlegcommissie gemeentewoningen.
8. Verkeerscirculatieplan.
9. Buurtfeest.
10. Beheersadviescommissie sporthal.
11. Oudercommissies bij scholen.
12. Project "school en buurt".
13. Cursus "gemeenteraad".
14. Cursus "vergadertechniek".
15. Cursus "Nederlands voor buitenlanders".
16. Openbreken van straten.
17. Bezetten van kruispunten.
18. Huurweigeringsacties.
19. Demonstraties.
20. Bezetting van de burgemeesterskamer.
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De wijkkrant is in dit overzicht niet opgenomen, omdat het als een aparte activiteit wordt beschouwd die zich niet laat vergelijken met de overige activiteiten.
De tweede cluster objectgebonden variabelen hangt samen met de soorten activiteiten I methoden die in het kader van opbouwwerk ontplooid worden.
De activiteiten kunnen gerangschikt worden onder de noemers van de in 2.4
onderscheiden methodiekvarianten van opbouwwerk.
Zelforganisatie:
De werkgroep Woning- en Huurzaken, de werkgroep Verkeer, de Bewonersorganisatie Spoorwijk, de bijstandsgroep en de WAO-belangengroep (beide gericht
op belangenbehartiging van de eigen bevolkingsgroep), het klachtenspreekuur
voor bewoners over woning- en huurzaken.
Sociale planning:
De overleggroep van politie en bewoners, de Overlegcommissie Gemeentewoningen (bestaande uit ambtenaren en bewoners), het verkeerscirculatieplan (een
activiteit van de werkgroep Verkeer), het door ambtenaren, welzijnswerkers en
wijkbewoners gezamenlijk georganiseerd buurtfeest en de beheersadviescommissie voor de sporthal.
Educatief opbouwwerk:
Oudercommissies bij de scholen, het project "school en buurt", de cursussen
"gemeenteraad", "vergadertechniek" en "Nederlands voor buitenlanders".
Sociale actie:
Openbreken van straten tegen het "crossen" en om verkeersdrempels te realiseren, bezetten van verkeersonveilige kruispunten, huurweigeringsacties om achterstallig onderhoud af te dwingen, demonstraties en een kortstondige bezetting
van de burgemeesterskamer om aandacht te krijgen van "de politiek" voor de
Spoorwijkse problemen.
Van elk van deze categorieën activiteiten kunnen de bekendheids- en waarderingsscores worden vastgesteld. Op basis van deze scores kan worden vastgesteld, welk type activiteiten het meest bekend en het meest positief gewaardeerd wordt. In dit verband dient te worden bepaald in hoeverre wijkbewoners
het opbouwwerk liever resultaat- dan wel procesgericht zien werken en of ze de
voorkeur geven aan institutioneel of buiten-institutioneel
opbouwwerk,
Een centrale activiteit, niet in bovenstaand schema onder te brengen, is de uitgave van een tweemaandelijks verschijnende gestencilde wijkkrant, de "Sboedel" ("Spoorwijkers Berichten Over Eikaars Doen En Laten"). Dit orgaan wordt
samengesteld en uitgegeven door een redactiegroep, bestaande uit wijkbewoners
en enkele beroepskrachten.
Een derde groep variabelen, die samenhangt met het object van waarneming en
waardering, heeft betrekking op het tijdsbestek waarin de activiteiten plaatsvonden (plaatsvinden). Om hier inzicht in te krijgen, zijn de hierboven genoemde
activiteiten eerst gerubriceerd naar tijdstip van plaatsvinden en tijdsduur:
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1972-1977
1974-1978
1977-1978
1977-1978
1976-1980
1978-1981
1971-1981
1981
1981
1978-1982
1978-1982
1980-1983
1983
1972-19..
1976-19..
1977-19..
1978-19..
1981-19..
1982-19..
1983-19..

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Huurweigeringsacties.
Klachtenspreekuur woning- en huurzaken.
Cursus "gemeenteraad".
Cursus "vergadertechniek".
Demonstraties.
Bijstandsgroep en WAO-belangengroep.
Werkgroep Woning- en Huurzaken.
Buurtfeest.
Bezetting van de burgemeesterskamer.
Openbreken van straten.
Bezetten van kruispunten.
Verkeerscirculatieplan.
Project "school en buurt".
Overlegcommissie Gemeentewoningen.
Oudercommissies bij de scholen.
Werkgroep Verkeer.
Beheersadviescommissie sporthal.
Overleggroep politie/bewoners.
Cursus "Nederlands voor buitenlanders".
Bewonersorganisatie Spoorwijk.

Uit bovenstaand overzicht kunnen twee variabelen worden geconstrueerd:
•
•

De variabele "einddatum" met als categorieën "<= 1980" (de activiteiten 15), "1981-1982" (6-11) en ">= 1983" (12-20).
De variabele "tijdsduur" met als categorieën ">= 7 jaar" (de activiteiten 7 14
15 16 17) "4-6 jaar" (1 2 5 6 9 10 12 18 19) en "0-2 jaar" (3 4 8 11 13 20).

e. P e r c e p t i e v a n opbouwwerk:
De eerste variabele (bekendheid met activiteiten) kan worden gemeten als resultante van de totaalscore met betrekking tot de bekendheid van elke activiteit
afzonderlijk, gedeeld door het aantal activiteiten. Daarnaast kan de bekendheid
van activiteiten per opbouwwerkmethode worden gemeten. Ook de tijdsdimensie kan bij de analyse worden betrokken. Bij de toetsing van hypothesen zal
met deze aspecten rekening worden gehouden.
Van de tweede variabele (bekendheid met opbouwwerk) kan de score worden
berekend door de bekendheidsscores van de vier opbouwwerkers te sommeren
en te delen door het aantal opbouwwerkers (= vier), vervolgens dit sub-totaal op
te tellen bij de score voor de frequentie van contact met deze werkers en daarna
de totaalscore door twee te delen.
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f. E v a l u a t i e van o p b o u w w e r k .
Van de eerste evaluatiefactor (waardering van opbouwwerkactiviteiten)
wordt
de score kan evenals de bekendheidsscore berekend door de waarderingsscores
van afzonderlijke activiteiten te sommeren en het totaal te delen door het aantal activiteiten. Ook hier kunnen aparte scores worden berekend per opbouwwerkmethode en kan de tijdsdimensie bij de analyse worden betrokken.
Van de tweede evaluatieve variabele (algemene waardering van het werk) kan
de score kan worden berekend door de waarderingsvariabelen met betrekking
tot opbouwwerk te sommeren en de totaal-score te delen door het aantal waarderingsvariabelen. Het gaat hier om variabelen als "tevredenheid met opbouwwerk", "moeite hebben met eventueel verdwijnen ervan" en "oordeel over de
output van het werk (samengesteld uit waarderingsscores van activiteiten,
waar opbouwwerk in belangrijke mate ondersteuning aan heeft geleverd).
Van de derde variabele tenslotte (opbouwwerk als bewoners- versus gemeentegeoriënteerde discipline) wordt een score berekend door de score van de factor
BEWONERSWIL te sommeren met de omgekeerde score van de factor GEMEENTEWIL (5=1, 4=2 etcetera) en het totaal te delen door twee.

g. "geneigdheid om o p b o u w w e r k in te schakelen".
Deze variabele kan rechtstreeks worden gemeten met behulp van de vraag of
men van plan is van opbouwwerk-diensten gebruik te maken.

4.7.

De p l a n n i n g van h e t kwantitatieve onderzoek.

Fox noemt een zestal stadia, die volgen na het formuleren van de onderzoekshypothesen en deel uitmaken van het door hem in ideaaltypische zin weergegeven
model van het researchproces (40):
A. selecteren van dataverzamelingsmethode(n) en techniek(en)·,
B. selecteren en ontwikkelen van dataverzamelingsinstrumenten;
C. ontwikkelen van het data-analyseplan;
D. ontwikkelen van het dataverzamelingsplan;
E. identificeren van de populatie en de steekproef die benaderd wordt voor
het onderzoek;
F. "pilot study" met betrekking tot dataverzamelingsmethode en -instrumenten en data-analyseplan.
Aan elk van deze onderdelen van het onderzoeksproces zal aandacht worden
besteed.
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Ad A: Selectie van d e dataverzamelingsmethode(n) en -techniek(en).

Volgens Fox zijn er in de sociale wetenschappen in principe drie methoden om
gegevens te verzamelen: observatie, meting en ondervragen (41). Voor observatie en meting moet er sprake zijn van waarneembaar gedrag dat bovendien in
geval van meting kwantificeerbaar moet zijn. In deze studie wordt echter niet
het gedrag van opbouwwerkers of van actieve wijkbewoners onderzocht, m a a r
de vorming een positieve of negatieve attitude van niet-actieve wijkbewoners
ten opzichte van het opbouwwerk. Daarom zijn observatie en meting niet mogelijk en is ondervragen de aangewezen dataverzamelingsmethode.
Keuze voor de vraagmethode impliceert dat gebruik gemaakt kan worden van
twee vraagtechnieken: de schriftelijke enquête en de mondelinge enquête of het
interview. Bij de schriftelijke enquête wordt de vragenlijst door de respondenten zelf ingevuld terwijl bij het interview de vragen worden gesteld door een
interviewer of enquêteur die ook de antwoorden van de respondent op de vragenlijst noteert.
In verband met de te verwachten taalproblemen met migranten en laag opgeleide autochtone wijkbewoners en gelet op het lage responsepercentage (namelijk
25%) van een kort tevoren in de wijk uitgevoerde schriftelijke enquête is in dit
onderzoek gekozen voor het mondeling afnemen van de vragenlijst. Sleehts
wanneer de respondent te kennen gaf, geen tijd te hebben voor het voeren van
een gesprek (bijvoorbeeld in verband met de aanwezigheid van kleine kinderen)
werden betrokkenen in staat gesteld, zelf de vragenlijst in te vullen.
Bij het opstellen van de vragenlijst kan gewerkt worden met open of met voorgestructureerde vragen. Omdat het in dit onderzoek ging om toetsing van hypothesen met betrekking tot attitudeaspecten ten aanzien van het opbouwwerk is
gekozen voor de voorgestructureerde vraagvorm. De open vorm levert weliswaar
een grotere rijkdom van gegevens op, maar het is moeilijk om samenhang te
ontdekken tussen de diverse variabelen als de verzamelde informatie al tezeer
divergeert en dat is bij een zo diffuus onderzoeksobject als opbouwwerk niet
ondenkbaar.

Ad B: Selectie en o n t w i k k e l i n g van een of m e e r dataverzamelingsinstrumenten.
Op grond van de vooraf verzamelde kwalitatieve informatie is een vragenlijst
ontworpen (zie bijlage 4) die aan wijkbewoners is voorgelegd. Bij de opstelling
van de vragenlijst is gebruik gemaakt van de principes van de zogenaamde
"scaling"-techniek voor het ontwerpen van een instrument waarmee attitudes
gemeten kunnen worden (42). Er wordt een vijfpuntsschaal gehanteerd bij alle
vragen met uitzondering van de vragen over leeftijd en dergelijke die open van
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aard waren. Bij de vijfpuntsvragen worden bijvoorbeeld de volgende antwoordmogelijkheden gehanteerd: 1 = zeer positief, 2 = positief, 3 = neutraal, 4 =
negatief en 5 = zeer negatief.
Om te voorkomen dat er een soort halo-effect zou optreden bij de beantwoording
van de vragen (= steeds dezelfde antwoorden geven), is de volgorde van positieve en negatieve antwoordalternatieven regelmatig omgekeerd: in het ene geval
1-2-3-4-5 en dan weer 5-4-3-2-1. De verschillende items zijn wel in groepen ondergebracht zodat de vragenlijst een logisch geheel zou worden. De vragen over
respondentkenmerken zijn vooraan geplaatst met uitzondering van die over politieke voorkeur en maatschappelijke positie. Dit laatste om te voorkomen dat
eventuele weerstanden tegen deze vragen zou leiden tot het niet beantwoorden
van de overige vragen.
De vragenlijst is als volgt opgebouwd:
•

•

Respondentkenmerken
I: geslacht, leeftijd, straat waar men woont, opleidingsniveau, aantal kinderen en het aantal jaren dat men in Spoorwijk
woont.
Het wonen en leven in Spoorwijk: geneigdheid om te verhuizen, algemene
tevredenheid met de woning, algemeen oordeel over de leefbaarheid in de
wijk, woonklachten, problemen met betrekking tot de woon- en leefomgeving (woonklachten en woon- en leefproblemen zijn afgeleid uit de uitkomsten van de kwalitatieve vooranalyse (zie 4.1).
Bekendheid met en oordeel over de activiteiten die in het kader van opbouwwerk tot ontwikkeling zijn gekomen (eveneens ontleend aan de resultaten
van het kwalitatieve vooronderzoek (zie 4.1). De activiteiten zijn willekeurig
gerangschikt en bij elke activiteit zijn twee vragen gesteld:
a. Bent u bekend met activiteit X?

ja

nee
1

2

b. Wat is uw oordeel over deze activiteit?

zeer
negatief 5
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1

zeer
positief

•
•

•

•

De wijkkrant: bekendheid en waardering van dit medium.
Bekendheid met opbouwwerk: de mate waarin respondenten de vier opbouwwerkers kennen die in de wijk werken c.q. gewerkt hebben en de frequentie
waarin men contact heeft gehad met één of meer werkers.
Verwachtingen ten aanzien van opbouwwerk: de mate waarin men vindt dat
opbouwwerk moet uitvoeren wat de gemeente wil dan wel wat wijkbewoners willen, onderwerpen waarmee het werk zich moet bezighouden en succesverwach ting.
Evaluatie van opbouwwerk: algemene tevredenheid met het werk, oordeel
over de output van het werk, de mate waarin men moeite zou hebben met
het eventueel verdwijnen van opbouwwerk uit de wijk en geneigdheid op
opbouwwerkers in te schakelen bij de aanpak van woon- en leefproblemen.
Respondentkenmerken
II: maatschappelijke positie en politieke voorkeur
van de respondenten.
Slotvragen: oordeel over de vragenlijst en overige opmerkingen (open
vraag).

De vragenlijst is zodanig opgezet dat respondenten geleidelijk bekend raken
met de doelstellingen en activiteiten van het opbouwwerk. Zodoende is de kans
groot dat ze bij de beantwoording van de vragen over opbouwwerk zelf weten
waar ze over oordelen. In feite wordt zo een attitude gevormd tijdens het afnemen van de vragenlijst. In hoeverre deze attitude duurzaam zal zijn, volgens
Wentholt een essentieel kenmerk van attitudes (zie 3.4), is in dit onderzoek niet
nagegaan. Hiervoor zou herhalingsonderzoek moeten worden uitgevoerd bij dezelfde steekproef als die welke nu onderzocht is. Een dergelijke aanpak viel
echter buiten het bestek van deze studie.

Ad C: Ontwikkelen v a n e e n data-analyseplan.
Drie aspecten moeten in dit kader geregeld worden voordat de studie feitelijk
wordt uitgevoerd: het selecteren van de statistische procedures die gebruikt
moeten worden (Cl), keuze van het significantieniveau (C2) en de veronderstellingen en beperkingen van het onderzoek (dit laatste aspect wordt hier niet
behandeld omdat dat al is gebeurd in het eerste hoofdstuk in 1.2, waar de
vooronderstellingen van de onderzoeker zijn behandeld). Zelf zou ik in dit kader
nog willen toevoegen: het bepalen van de representativiteit van de steekproef
(C3) en het vaststellen van de betrouwbaarheid en de validiteit van de vragenlijst (C4).

Ad C l : Statistische procedures.
Bij de verwerking van de verzamelde gegevens is gebruikt gemaakt van het
statistiekprogramma SPSS/PC+ voor personal computers. De in onderstaande
tekst genoemde programmaonderdelen worden behandeld in de handleiding van
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Noruèis (43). De verwijzingen naar deze handleiding zijn bij elk programmaonderdeel tussen haakjes toegevoegd. Op grond van de in 4.2 geformuleerde
hypothesen kunnen de volgende toepassingen worden onderscheiden:
1. Rechte tellingen:
Met betrekking tot alle vragen van de vragenlijst zijn rechte tellingen verricht
met behulp van het programma FREQUENCIES (pag. B-71 tot B-79). Deze tellingen droegen onder meer bij tot de volgende sub-doelstellingen:
• gegevens met betrekking tot enige respondentkenmerken ter toetsing van
de representativiteit van de steekproef ten opzichte van de onderzoekspopulatie;
gegevens met betrekking tot enkelvoudige situatie- en opbouwwerkgerelateerde variabelen voor een eerste globale indruk van de wijze waarop respondenten aankijken tegen aspecten van hun woon- en leefsituatie en tegen
opbouwwerk en haar activiteiten.
Een overzicht van enkelvoudige variabelen is opgenomen in bijlage 5.
2.
Variabelen-transformaties:
Sommige van de door rechte tellingen m.b.t. interview-vragen verkregen variabelen worden getransformeerd met behulp van IF- en RECODE-statements (B25
tot B-28 en B-33 tot B-36). De variabelen worden getransformeerd met het oog
op de toetsing van bepaalde hypothesen. Andere enkelvoudige variabelen worden gebruikt om scores van samengestelde variabelen te berekenen. Dit geschiedt met behulp van IF- en COMPUTE-statements (pag. B-28 tot B-33). Zo kan
bijvoorbeeld de score van "bekendheid met acties" berekend worden door de
bekendheidsscores van vijf actiegerichte activiteiten (o.a. de bezetting van verkeerskruispunten en huurweigeringsacties) te sommeren en de zo verkregen
som te delen door vijf (= het aantal activiteiten). Zo verkrijgt men van elke
respondent een score die ligt tussen (5*1)/5=1 en (5*2)/5=2. In bijlage 6 zijn de
getransformeerde en samengestelde variabelen weergegeven en in bijlage 7 de
datatransformaties en berekeningen zelf.
Fox onderscheidt twee soorten variabelen: discrete en continue (44). De eerste
categorie classificeert of meet de variabele in een relatief beperkt aantal hele
eenheden terwijl continue variabelen een in principe oneindig aantal eenheden,
die ook fractioneel kunnen zijn, meten (o.a. leeftijd of temperatuur). Discrete
variabelen worden gewoonlijk op nominaal of ordinaal niveau gemeten. Nominaal als de antwoordcategorieën geen rangorde vertonen (niet op- of aflopen
wat kwantiteit of kwaliteit betreft). Continue variabelen worden gemeten op
interval-niveau als ze geen nulpunt hebben en op rationiveau als ze wel een
nulpunt hebben (bijv. leeftijd).
Fox noemt vier typen discrete variabelen (45):
• Dichotome (met twee categorieën): bijvoorbeeld geslacht.
• "Limited category" (met drie tot vijf categorieën): alle vijfpunts-variabelen
uit de vragenlijst.
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•

"Multiple category" (van zes tot twintig categorieën): bijvoorbeeld de samengestelde variabelen die zijn geconstrueerd uit vijf tweepuntsvariabelen (bekendheid met acties etc).
• "Infinite category" (meer dan twintig categorieën): bijvoorbeeld samengestelde variabelen, geconstrueerd uit de scores van meer dan tien tweepunts- of
meer dan vier vijfpuntsvariabelen.
De meeste "infinite category" en veel "multiple category"-variabelen hebben volgens Fox een voldoende groot aantal categorieën om ze als continue variabelen
te behandelen (46). Dit geldt voor vrijwel alle samengestelde variabelen van het
onderzoek in Spoorwijk zoals blijkt uit onderstaand variabelen-overzicht:
Schema 4.1: Overzicht van meetniveau's van variabelen.
VAR:

Omschrijving:

Aantal
cat.n:

Meetniveau:

094
095
096

woonsatisfactie
leefsatisfactie
woon- en leefsatisfactie

>50
>50
>50

interval
interval
interval

097
098
099
100
101

bekendheid met acties
bek.h. met zelforganisatie
bek.h. met educatief opb.w.
bek.h. met sociale planning
bekendheid met activiteiten

9
9
9
9
33

ordinaal
ordinaal
ordinaal
ordinaal
interval

102
103
104
105
106

waardering
waard, van
waard, van
waard, van
waardering

21
21
21
21
>50

interval
interval
interval
interval
interval

107
108
109
110
111

bekendh. met opbouwwerk
oordeel over opbouwwerk
verwachtingen t.a.v. opb.w.
waard, output van opb.w.
waardering van opbouwwerk

>50
13
13
49
>50

interval
ordinaal
ordinaal
interval
interval

112
113
114
115

oordeel verkeersveiligheid
woonklachten
oordeel voorzieningen
oordeel kl. criminaliteit

>50
21
13
13

interval
interval
ordinaal
ordinaal

GEZ gezinscyclus
kansarmoede
KA
WGA wijkgebondenheid
WLF woon- en leefproblemen
woon- en leefsatisfactie
096
PRE prédisp. tot waarn./waard

4
>50
>50
>50
>50
>50

interval
interval
interval
interval
interval
interval

40
40
9

interval
interval
ordinaal

1

RES
INS
BEW

van acties
zelforganisatie
educatief opb.w
sociale planning
van activiteiten

resultaatgericht opb.werk
buiten-institution. opb.w.
bewoners-gemeente oriënt.
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Van alle samengestelde variabelen, met uitzondering van die met een gering
aantal categorieën, zijn de gemiddelden en de standaarddeviaties uitgerekend
met behulp van het programma DESCRIPTIVES (pag. B-85 en B-89 tot B-91).
De in 4.2 beschreven hypothesen hebben allemaal betrekking op de relaties
tussen twee of meer variabelen. Hierbij is het van groot belang om te weten of
de te toetsen relaties een causaal of een niet causaal karakter hebben. Aan
beide soorten verbanden zal aandacht worden besteed.

3. Niet causale

relaties:

Indien sprake is van twee variabelen die gemeten worden op nominaal en/of op
lager ordinaal niveau (dat wil zeggen met een beperkt aantal categorieën), dan
kan chi -toetsing worden toegepast. Dit gebeurt met het SPSS-programma
CROSSTABS (pag. B-93 tot B-115).
Als één variabele op nominaal of lager ordinaal niveau gemeten is en één of
meer andere variabelen zijn gemeten op hoger ordinaal dan wel op interval- of
rationiveau, dan kunnen de relaties tussen de variabelen het best worden getoetst met behulp van de zogenaamde non-parametrische of verdeling-vrije toetsen. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de procedure NPAR (zie pag.
B-177 tot B-195). Bij aanwezigheid van een nominaal gemeten afhankelijke variabele kan chi-kwadraat-toetsing worden uitgevoerd met behulp van het subprogramma NPAR CHISQUARE. Bij het op ordinaal niveau meten van de afhankelijke variabele kan de Kruskall-Wallis-test (= NPAR K-w) worden toegepast.
Bij toetsing van rçlaties tussen twee of meer variabelen op op interval- of rationiveau kunnen correlatieberekeningen worden uitgevoerd met behulp van het
programma CORRELATION (pag. B-143 tot B-151). Dit geldt trouwens ook als één
of meer van de variabelen op ordinaal niveau worden gemeten en een "multiple"
of "infinite category"-karakter hebben.

4. Causale relaties:
Bij dit type relaties is sprake van één afhankelijke en één of meer onafhankelijke variabelen. Als deze variabelen op hoger ordinaal of op interval- of rationiveau gemeten worden, dan is regressie-analyse de juiste methode van toetsing.
Als het gaat om twee variabelen (een afhankelijke en een onafhankelijke), dan
wordt lineaire regressie toegepast. Voor het bepalen van de relatie tussen beide
variabelen wordt dan gebruik gemaakt van de "scatterplot"-methode met behulp
van de procedure PLOT (zie pag. B-145 tot B-149) en voor het analyseren van de
relatie tussen voorspelde en residuele waarden van de procedure REGRESSION
(pag. B-207 tot B-208 en B-240 tot B-241). Gaat het niet om twee maar om
meer dan twee variabelen, dan moet eerst een correlatiematrix te worden bere-
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kend waarna MULTIPLE REGRESSION-analyse kan worden uitgevoerd (pag. B-216
tot B-243).
Als de afhankelijke variabele op hoger ordinaal of op interval- of rationiveau
gemeten wordt en één of meer onafhankelijke variabelen op nominaal of lager
ordinaal niveau, dan is variantie-analyse de methode die moet worden toegepast. In dat geval zijn er, evenals bij regressie-analyse, twee mogelijkheden. In
het eerste geval is sprake van twee variabelen en kan de procedure ONEWAY
worden gebruikt (pag. B-153 tot B-155 en B-158 tot B-161). In het tweede geval
worden de relaties tussen een afhankelijke en meer dan een onafhankelijke
variabelen getoetst en is factor-analyse de juiste weg. Hiervoor kan gebruik
worden gemaakt van de procedure ANOVA (pag. B-165 tot B-175).
Een overzicht van hypothesen, variabelen en bijbehorende toetsingsprocedures
treft u aan in onderstaand schema.

Schema 4.2: Overzicht van hypothesen, variabelen en toetsingsprocedures:

ну pot he eem

Onafh.var.(n)

Niveau ι

1. Relatie vaarneming en
+ waardering van opbouwwerk
4. en de geneigdheid om het
werk in te schakelen.

perception
interval
evaluation
interval
action tendency ordinaal

2. Invloed van respondentkenmerken op waarneming,
waardering en geneigd
heid tot inschakelen
van opbouwwerk
e.g. de algemene attitude
ten aanzien van het werk.

geslacht
leeftijd
nationaliteit
opleiding
maatech.poe.
woonduur
linke/reet
CP+g.p./reet

nominaal
interval
nominaal
ordinaal
nominaal
ratio
nominaal
nominaal

gezinecyclue
kansarmoede
vi^kgeb.heid
WDon+leefsat.
woon+1.probi.
predispositie

nominaal
interval
interval
interval
interval
interval

nabijheid
centr./perii.
verkeersdruk
aard woning

nominaal
nominaal
nominaal
nominaal

einddatum
tijdeduur

ordinaal
ordinaal

result.opb.w.
instit.opb.w.
bev./gen.wil

nominaal
nominaal
ordinaal

3. Invloed van situatie-,
tijde- en opbouwwerkaspecten op de waarneming,
de waardering, de geneigd
heid tot inschakelen en
de algemene attitude
m.b.t. het werk.

Afh. var.(n)i

Niveau ι

Toetsing ι
CORRELATION
PLOT

perception
evaluation
action ten
dency
attitude

interval
interval
ordinaal
interval

perception
evaluation
action tendency
attitude

interval
interval
ordinaal
interval

CORRELATION
REGRESSION
ONEWAY/ANOVA
NPAR K-W

ONEWAY/ANOVA
NPAR K-W
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Ad C2: Keuze v a n h e t significantieniveau.
In deze studie wordt uitgegaan van een minimum-significantieniveau van 5%
bij eenzijdige en 2 /2% bij tweezijdige toetsing. Eenzijdige toetsing vindt plaats
waar het gaat om variabelen die in een hiërarchische relatie met elkaar worden
geplaatst (bijvoorbeeld: "kansarme groepen oordelen positiever over opbouwwerk dan kansrijkere groepen"). Tweezijdige toetsing is geïndiceerd als de vraag
wordt gesteld of twee variabelen enig onderling verband vertonen (bijvoorbeeld:
"de bekendheid met opbouwwerkactiviteiten is nauw gerelateerd aan de waardering ervan").
Ad C3: B e p a l i n g v a n d e representativiteit v a n d e steekproef.
Het gaat hier om het vaststellen van de mate waarin de steekproef een afspiegeling is van de populatie waarover uitspraken worden gedaan. Om dit te kunnen bepalen is de procedure gevolgd die Wijvekate heeft ontwikkeld voor het
bepalen van de steekproefrepresentativiteit (47). Gewoonlijk worden hiervoor
respondentkenmerken gebruikt aangezien hiervan vaak gegevens van de populatie bekend zijn die vergeleken kunnen worden met die van de steekproef. In
principe komen voor het onderhavige onderzoek vijf kenmerken in aanmerking
voor een vergelijking tussen steekproef en populatie:
•
•
•
•

leeftijd,
geslacht,
opleidingsniveau,
nationaliteit en
politieke voorkeur.

Bepaling van de steekproefrepresentativiteit is één van de aspecten waaraan in
de verslaggeving van het onderzoek aandacht zal worden besteed.

Ad C4: B e p a l i n g van d e betrouwbaarheid (a) e n d e validiteit (b) van d e
vragenlijst.
Aan beide aspecten zal in het kort aandacht worden besteed.
a.

betrouwbaarheid:

Dit aspect kan volgens Fox worden omschreven als de nauwkeurigheid van de
gegevens in termen van hun stabiliteit, herhaalbaarheid of precisie (48). Swanborn beschouwt een meetinstrument als betrouwbaar wanneer de fluctuaties,
die bij herhaalde meting van een bepaald item onherroepelijk optreden, binnen
zekere grenzen blijven (49).
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Betrouwbaarheid kan onder meer getest worden door een reeks items, die eenzelfde variabele meten, op te splitsen in twee groepen van gelijke omvang en
dan te bepalen in hoeverre beide item-groepen in dezelfde mate correleren met
de uit de scores van alle variabelen geconstrueerde samengestelde variabele. Zo
ontstaan twee scores per respondent die het mogelijk maken de item-groepsscores met elkaar te correleren. Dit gebeurt met het programma CORRELATION. De
betrouwbaarheid van het vragenlijst-gedeelte, dat betrekking heeft op de gecorreleerde item-groepen, kan worden berekend met de volgende door Fox genoemde formule (50):
"Spearman-Brownreliability

2 * [de feitelijke correlatie tussen instrumenthelften]
j

+

^e feitelijke correlatie tussen instrumenthelften]

Voor het berekenen van deze formule zullen de bekendheids- en de waarderingsscores van de eerste tien en van de tweede tien activiteiten worden gesommeerd waarna de correlaties kunnen worden berekend.
b. validiteit:
Dit aspect wordt door Fox omschreven als de mate waarin een procedure feitelijk meet wat zij beoogt te meten. De waarde van het aspect is volgens Fox
nooit meer dan de vierkantswortel van de betrouwbaarheidswaarde (51).
Swanborn stelt dat bij meting van een bepaald kenmerk meestal vertekening
optreedt. Hij noemt dit het validiteitsprobleem hetgeen hij als volgt definieert:
"een meetinstrument is valide als het dat kenmerk en alleen dat kenmerk meet,
wat de onderzoeker wil meten" (52). Validiteitsmeting houdt in dat men de samenhang bepaalt tussen de scores op het meetinstrument en de scores op andere variabelen (53). Een concrete test is mogelijk door de bekendheid met activiteiten, die relatief lang geleden hebben plaatsgevonden, te relateren aan de periode gedurende welke de ondervraagde bewoners in de wijk woonachtig zijn.
Andere elementen lenen zich niet goed voor validiteitsmeting.

Ad D: D a t a v e r z a m e l i n g s p l a n .
Gekozen werd voor het mondeling enquêteren van bewoners, omdat bij keuze
voor een schriftelijke enquête gevreesd werd voor een opkomstpercentage, dat
ver beneden 50% zou uitkomen. Nog niet zo lang tevoren had een schriftelijke
enquête in Spoorwijk over een buurtproject slechts 25% response opgeleverd.
Met behulp van het postcodeboek werd een steekproef getrokken uit de populatie van dat deel van de wijk, waarin opbouwwerk actief was en dat samenviel
met het volkstellingsblok Spoorwijk. Deze schaal van onderzoek is gekozen omdat van elk volkstellingsblok gegevens bekend zijn met betrekking tot geslacht,
leeftijdsverdeling, opleidingsniveau's en de verhouding autochtonen/allochtonen.
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In totaal waren er rond tweeduizend adressen in het genoemde deel van de
wijk. Van elke straat werd aan de even en/of oneven kant elk vijfde huis geselecteerd. Voor elk niet bestaand huisnummer werd afwisselend het opvolgende
of het voorafgaande nummer gekozen. Zo ontstond een lijst met 387 steekproefadressen. Hiervan bleken vijftien woningen leeg te staan, bijvoorbeeld omdat ze
net gerenoveerd werden. Van vier woningen was de bewoner reeds geruime tijd
opgenomen in een ziekenhuis of verpleegtehuis. Zo bleven uiteindelijk 368 "bewerkbare" adressen over, waarvan de bewoners benaderd konden worden voor
het onderzoek.
Enkele dagen voordat de steekproefadressen bezocht werden, werd er een briefje in de bus gestopt met de aankondiging, dat men benaderd zou worden voor
een vraaggesprek met als thema's buurtproblemen, activiteiten van bewoners
en opbouwwerk.
In principe werd degene, die deur opende, geënquêteerd. Omdat dat vaak de
vrouw des huizes was, werd in een aantal gevallen de man gevraagd, de vragen
te beantwoorden, als deze ook aanwezig was. Hierbij was slechts richtinggevend, of het die dag reeds ondervraagde aantal mannen beduidend kleiner
was dan het aantal vrouwen, bij wie een interview was afgenomen.

Ad E: Identificatie van de steekproef van h e t onderzoek.
In eerste instantie konden 194 interviews worden afgenomen (53%). Een groot
deel van de bewoners was zelfs na vier of vijf keer aanbellen onbereikbaar of
weigerde medewerking te verlenen aan het onderzoek (totaal 47%). Omdat dit
percentage zeer hoog was, zag ik mij genoodzaakt de weigeraars opnieuw te
benaderen. In een tweede briefje werd nogmaals de bedoeling van het onderzoek uitgelegd en werd tevens gesteld dat al veel bewoners eraan hadden deelgenomen. Deze aanpak had tot resultaat dat het totale response-percentage
steeg naar bijna 67% (absoluut: 245 interviews).
Samengevat levert dit het volgende beeld op:
S c h e m a 4.3: STEEKPROEFIDENTIFICATIE.
Categorie

Absoluut

- response:
- non-response:
+ weigering:
+ onbereikbaar:

245
123

Totaal:

368

108

Percentueel
66.6%
33.4%
(18.7%)
(14.7%)

(69)
(54)
100.0%

Ad F: "Pilot-study" t e r t o e t s i n g van h e t dataverzamelings- e n data-analyseplan.
Voordat de vragenlijst bij de totale steekproef van respondenten werd afgenomen, is zij eerst uitgeprobeerd bij een drietal bewoners. Hierbij is gekeken naar
de kwaliteit en de juiste volgorde van de vragen, de lengte van de vragenlijst
etcetera. Op grond van de testresultaten zijn enkele lichte verbeteringen aangebracht in de formulering van sommige vragen. Voor het overige bleek de vragenlijst goed te voldoen.

4.8.

Samenvatting

Door middel van een globaal, inventariserend onderzoek in tien gemeenten is
basisinformatie verzameld met betrekking tot de stand van zaken in het opbouwwerk in die gemeenten per 1984. Deze informatie is gebruikt om een keuze
te maken voor één locale situatie waar het opbouwwerk diepgaand bestudeerd
zou kunnen worden. Omdat de oorspronkelijk gekozen locale situaties nauwelijks van elkaar bleken te verschillen wat betreft de organisatiewijze en het
functioneren van het opbouwwerk, viel de keuze om praktische redenen op de
gemeente Den Haag. Binnen die stad kwam een drietal wijken het meest in
aanmerking voor een diepgaand onderzoek. Op basis van criteria als kleinschaligheid (= overzichtelijkheid van de situatie) en toegankelijkheid van het opbouwwerk ter plaatse is uiteindelijk gekozen voor Spoorwijk, een oudere stadswijk in Den Haag aan de zuidrand van de stad.
Het Spoorwijkse onderzoek is aangepakt in de vorm van een "one shot casestudy", bestaande uit een kwalitatief vooronderzoek en een kwantitatief hoofdonderzoek. De vooranalyse diende om hypothesen te formuleren voor het hoofdgedeelte m a a r ook om de via het onderzoek verzamelde kwantitatieve gegevens in
een breder kader te kunnen interpreteren.
De in hoofdstuk 1 in algemene termen geformuleerde vraagstelling, die aan
deze studie ten grondslag ligt, is in dit hoofdstuk, mede op basis van het in
hoofdstuk 3 ontwikkelde "consumer research"-model, verder aangescherpt en zo
geschikt gemaakt voor empirisch onderzoek. Oorspronkelijk stond in de algemene vraagstelling het oordeel van niet-actieve bewoners ten aanzien van het opbouwwerk centraal. Een oordeel dat kon worden afgezet tegen dat van andere
"stakeholders" van het opbouwwerk. In dit hoofdstuk is de aanvankelijke vraagstelling verbreed in die zin dat ook aandacht besteed dient te worden aan de rol
van alle mogelijke endogene en exogene factoren die op het werk van invloed
kunnen zijn.
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Een en ander resulteert in de volgende vier deel-probleemstellingen:
A. Wat is de output van het opbouwwerk?
B. Hoe verhoudt deze output zich tot de attitudes (= verwachtingen,
waarnemingen en waarderingen) van potentiële cliënten en andere "stakeholders" ten
aanzien van het werk? Welke discrepanties afkloven doen zich hierbij voor?
C. Welke factoren zijn van invloed op de vorming van attitudes van de belangrijkste "stakeholder"-groepering, namelijk de potentiële cliënten? Wat is de
relatieve invloed van deze factoren?
D. Wat kan op grond van de output van het opbouwwerk en de attitudes van betrokkenen gezegd worden over de "black box" van het werk?
Uitgaande van deze vierledige probleemstelling is een aantal hypothesen geformuleerd, zijn indicatoren ontwikkeld voor het toetsen van die hypothesen en is
een plan opgesteld voor het verzamelen, verwerken en analyseren van kwantitatieve onderzoeksgegevens die toetsing mogelijk maken. Vervolgens is een vragenlijst opgesteld en is een steekproef getrokken van 368 wijkbewoners die benaderd zijn voor het voeren van de vraaggesprekken. Uiteindelijk zijn met 245
bewoners daadwerkelijk gesprekken gevoerd.
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5.

VERSLAG VAN HET ONDERZOEK IN DE HAAGSE
SPOORWIJK.

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de Spoorwijkse casestudy behandeld.
Eierst worden de uitkomsten weergegeven van de kwalitatieve vooranalyse (5.1)
en vervolgens de resultaten van het kwantitatieve onderzoeksgedeelte (5.2).
Het verslag vormt de basis voor het trekken van conclusies ten aanzien van de
probleemstelling en de hypothesen van het onderzoek, zoals geformuleerd in 4.1
en 4 2. De conclusies worden nader geanalyseerd in hoofdstuk 6.
Bij de weergave van de resultaten is de chronologische volgorde aangehouden
van de diverse onderdelen van het onderzoek en niet de structuur van de probleemstelling en de onderzoekshypothesen. Ik heb deze opzet gekozen uit oogpunt van de leesbaarheid van het verhaal.

5.L

Verslag van d e kwalitatieve vooranalyse in Spoorwijk.

Het kwalitatieve onderzoek bestond uit drie onderdelen, namelijk bronnenstudie, diepte-interviews met sleutelfiguren en persoonlijke observaties. Voor de
bronnen-studie is gebruik gemaakt van jaarverslagen van het Stedelijk Bureau
Opbouwwerk Den Haag en van archiefmateriaal van de Werkwinkel, waar het
opbouwwerk in de wijk feitelijk werkzaam was. De informatie van de wijkinstelling betrof onder andere verslagen van vergaderingen, notities, briefwisselingen, etcetera.
Het materiaal dat verwerkt moest worden, was omvangrijk, maar alleszins de
moeite waard. Het gaf een goed beeld van wat zich op dat moment zoal in en
rond het opbouwwerk in de wijk afspeelde. Dit beeld is door observaties en
gesprekken met sleutelfiguren gecompleteerd
De vraaggesprekken verliepen in een prettige sfeer. Er zijn vijfentwintig gesprekken gevoerd met in totaal drieëndertig respondenten, onder wie twaalf
welzijnswerkers binnen en buiten de wijk, acht ambtenaren, elf vroeger of nu
nog actieve (ex-) bewoners en twee politici. De respondenten verschilden sterk
wat betreft hun achtergrond en hun betrokkenheid bij het opbouwwerk. Ze bleken soms een totaal verschillende kijk te hebben op het werk, maar waren het
op andere momenten opmerkelijk eens met elkaar. Na uitwerking van tweeëntwintig van de vijfentwintig gevoerde gesprekken bleek het punt van "saturation" bereikt (zie 4.3 waar de methodologie van het onderzoek behandeld is). De
laatste gesprekken leverden nauwelijks nog nieuwe informatie op.
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Op grond van de via kwalitatief onderzoek verzamelde gegevens kan het volgende beeld worden geschetst van de situatie in de wijk en het functioneren van
opbouwwerk. De informatie is gerubriceerd rond een viertal thema's. Dit zijn de
zogenaamde cluster-labels die bij de behandeling van Glaser en Strauss' "comparative analysis" zijn genoemd (zie 4.3):

•
•
•

"de wijk en h a a r bewoners",
"het functioneren van welzijnswerkers en hun instellingen",
"activiteiten van bewoners" en
"bijdragen van het opbouwwerk".

Aan elk van deze onderdelen zal aandacht worden besteed.

D e wijk e n h a a r b e w o n e r s .
Wie voor het eerst Spoorwijk binnenkomt, vraagt zich af, waarmee het opbouwwerk zich bezig zou moeten houden. De huizen zien er redelijk onderhouden uit,
behalve in enkele straten in het midden van de wijk. Een flink deel van de
woningen is kort geleden gerenoveerd en de renovatie lijkt goed uitgevoerd. Het
stratenpatroon is afwisselend en er is relatief veel groen. Weliswaar niet in de
wijk zelf, maar wel in de directe omgeving ervan. Aan de rand van de wijk
bevindt zich namelijk een groot park. Naast deze fysieke aspecten van de omgeving blijkt er een tamelijk breed scala van voorzieningen te zijn in de wijk: een
clubhuis (de "Fram"), een jongerencentrum, een ontmoetingsruimte voor ouderen (de "Wijkplaats") en een voorziening voor opbouwwerk en maatschappelijk
werk (de "Werkwinkel"). Ook is er een bibliotheek en zijn er diverse winkels
aanwezig voor primaire levensbehoeften van de wijkbevolking.
Ondanks deze ogenschijnlijk vrij gunstige situatie blijken er toch diverse problemen te bestaan. Volgens de geïnterviewde sleutelfiguren hebben deze problemen niet zozeer betrekking op de fysieke aspecten van het wonen en leven in
Spoorwijk, maar veeleer op factoren, die samenhangen met het sociale klimaat,
de sfeer in de wijk. Men noemt als belangrijkste problemen: een toename van
het aantal inbraken, vooral bij alleenstaande ouderen, vandalisme (vernielingen), overlast door druggebruikers en het "crossen" met auto's en bromfietsen
door de wijk.
Sommige respondenten, met name de oudere actieve wijkbewoners, spreken
zelfs van een "verloedering" van de wijk. Men wijst erop dat hoger opgeleide
bewoners in grote getale de wijk hebben verlaten en dat de wijk een "vergaarbak" is geworden van probleemgevallen. Vrijkomende woningen worden door de
gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting (de belangrijkste verhuurder in de wijk)
verhuurd aan bewoners, die tot het laagstbetaalde deel van de bevolking behoren en zich geen duurdere woning kunnen veroorloven. Men beschouwt het lage
niveau van de huren (rond ƒ 120,- per maand) als een van de belangrijkste

112

oorzaken voor het feit dat er een zekere "gettovorming" heeft plaatsgevonden.
Als belangrijkste consequentie van deze ontwikkeling wijzen veel sleutelfiguren
met wie ik gesproken heb, op het feit dat steeds meer buitenlanders (migranten) in de wijk terecht zijn gekomen, wat volgens hen weer leidt tot een toename van spanningen binnen de bevolking van de wijk.
Het gemeentelijk inplaatsingsbeleid van de Dienst Volkshuisvesting wordt door
de meeste gesprekspartners als een belangrijke oorzaak beschouwd voor het
steeds slechter worden van het woon- en leefklimaat in Spoorwijk. De maatregelen, die nu getroffen worden (onder andere renovatie van de woningen, verbetering van straten en realisering van voorzieningen), komen volgens velen te laat.
Ze kunnen het proces van degeneratie niet meer keren. Dat geldt volgens sommige sleutelfiguren ook voor het besluit van de gemeente Den Haag (genomen
in 1984) om Spoorwijk tot stadsvernieuwingsgebied te verklaren. Door deze beleidsmaatregelen komen weliswaar meer middelen voor de wijk beschikbaar,
maar de ontwrichting van het sociale klimaat is volgens betrokkenen zo ver
voortgeschreden, dat het proces vermoedelijk onomkeerbaar is geworden. De
wijk is volgens hen in een soort neerwaartse spiraal terecht gekomen: door het
verslechterende klimaat verhuizen de beter geschoolde bewoners, die (iets) meer
verdienen, eerder naar een andere wijk; door deze "ontkadering" verslechtert de
situatie nog meer. Enzovoorts.
Via het kwantitatieve onderzoeksdeel is vastgesteld, in hoeverre de veronderstellingen van sleutelfiguren bevestigd worden door niet-actieve wijkbewoners.
Alvorens deze vergelijking te kunnen maken moet eerst worden nagaan, wat
volgens de geïnterviewde sleutelfiguren de reactie is geweest van welzijnswerkers en actieve wijkbewoners en in hoeverre deze reactie als adequaat werd
beschouwd.

Het functioneren v a n welzijnswerkers e n h u n instellingen.
De meeste hulpverleningsdisciplines in Den Haag zijn stedelijk georganiseerd.
Werkers worden vanuit een centrale organisatie in de wijken tewerkgesteld
maar blijven verantwoording schuldig aan het bestuur van hun instelling. Op
decentraal niveau (in de wijk) bestond al een verantwoordingskader in de hoedanigheid van een wijkoverlegorgaan. Een dergelijk orgaan is samengesteld uit
hulpverleners en enkele actieve wijkvrijwilligers. Laatstgenoemden niet als vertegenwoordigers van bepaalde bewonersgroepen m a a r op persoonlijke titel. Op
het moment dat het onderzoek plaatsvond, werd gewerkt aan het creëren van
nieuwe verantwoordingskaders in de vorm van bewonersorganisaties die louter
bestaan uit representanten van de diverse actieve bewonersgroepen in de wijk.
Uit gesprekken met sleutelfiguren en uit het schriftelijke bronnenmateriaal kan
worden opgemaakt, dat de verschillende disciplines van het welzijnswerk ieder
voor zich bepaalde aspecten van de Spoorwijkse problematiek aanpakken en dat
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ze zich daarbij beperken tot dienstverlening aan een eigen groep (de zogenaamde
"doelgroep"). Er is weliswaar periodiek overleg van hulpverleners in de wijk,
maar dat overleg functioneert vrijwel uitsluitend als platform voor het min of
meer vrijblijvend uitwisselen van inzichten en ervaringen en niet of nauwelijks
als instrument voor het ontwikkelen van gezamenlijk beleid. Enkele actieve bewoners nemen deel aan het overleg maar vervullen hierin een ondergeschikte
functie.
Diverse sleutelfiguren wijzen erop, dat het grootste deel van de door dienstverleners in de wijk geboden hulp gericht is op het bestrijden van de gevolgen van
de Spoorwijkse problemen (= symptoombestrijding) of op oorzaken van ondergeschikt belang. Zo houden de algemeen maatschappelijk werkers zich hoofdzakelijk bezig met het begeleiden van echtscheidingsprocessen, opbouwwerk met het
ondersteunen van groepen bewoners bij renovatieprojecten en jeugd- en jongerenwerk met het organiseren van sociaal-culturele activiteiten voor jongeren
etcetera. De werkelijke oorzaken van de sociale problemen (de hoge werkloosheid, het lage scholingsniveau van de bewoners en dergelijke) worden volgens
betrokkenen niet effectief aangepakt.
Ondanks het feit dat verschillende disciplines fysiek bij elkaar in hetzelfde gebouw zitten, heeft dit nauwelijks geleid tot een betere onderlinge samenwerking
(bijvoorbeeld tot uiting komend in het waarnemen van eikaars werkzaamheden
bij afwezigheid of ziekte). Sommige hulpverleners oefenen in de met hen gevoerde gesprekken vrij forse kritiek uit op collega's van andere disciplines. Actieve
bewoners verwijten de hulpverleners, dat ze alleen maar op werkdagen beschikbaar zijn ("van negen tot vijf") en dat ze zich in hun werk teveel als ambtenaren
gedragen.
Een belangrijke activiteit van de Spoorwijkse hulpverleners is geweest het streven naar realisering van een multifunctioneel wijk- en dienstencentrum. Hier is
vele jaren voor geijverd en op het moment, dat het onderzoek plaatsvond, was
nog steeds niet duidelijk of het ooit gerealiseerd zou kunnen worden. Gebrek
aan geld bij de gemeente, tegenstellingen tussen hulpverleners onderling en het
ontbreken van voldoende pressie vanuit de wijkbevolking hebben ertoe bijgedragen dat het centrum ten tijde van het onderzoek nog niet was gerealiseerd.
Een ander belangrijk aspect van het welzijnswerk is het streven naar verandering van het onderwijs in de wijk, onder andere via het zogenaamde onderwijsvoorrangsbeleid. Er wordt gestreefd naar verbetering van relaties tussen onderwijs en sociaal milieu (gezin, buurt etcetera) en naar het versterken van de
ouderparticipatie op scholen in de wijk. Voorts wordt geprobeerd de samenwerking tussen scholen onderling bij het realiseren van onderwijsvernieuwing te
versterken. Dit laatste is weliswaar gelukt, maar het succes was slechts van
tijdelijke aard. Door de terugloop van het aantal kinderen in de wijk en de
daarop gebaseerde bezuinigingen komen de scholen steeds meer in een concurrentiepositie ten opzichte van elkaar te staan.
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Overigens hebben volgens betrokkenen positieve ontwikkelingen met betrekking tot het bevorderen van ouderparticipatie slechts daar plaatsgevonden waar
goede persoonlijke relaties bestonden tussen hulpverleners en onderwijskrachten onderling.

Activiteiten v a n b e w o n e r s .
In 4.6, bij de behandeling van de indicatoren voor het kwantitatieve onderzoek,
zijn een twintigtal activiteiten genoemd die in het kader van opbouwwerk tot
ontwikkeling zijn gekomen. Aan vier bewonersgroepen, die dit kader zijn ontstaan, wordt eerst enige aandacht besteed.
In de eerste plaats was er de werkgroep Woning- en Huurzaken, ontstaan uit de
Belangengroep Spoorwijk. De belangrijkste leden uit deze groep waren enkele
oudere autochtone Spoorwijkers, die persoonlijke belangen hadden met betrekking tot hun eigen woning. De werkgroep richtte zich aanvankelijk op het inventariseren van klachten van individuele bewoners. De klachten hadden voornamelijk betrekking op achterstallig onderhoud en gebreken aan de woning.
Later, toen de renovatie op gang kwam, richtte de werkgroep zich voornamelijk
op de wijze waarop de woningverbetering werd uitgevoerd.
De tweede organisatie van bewoners was de werkgroep Verkeer, ontstaan üit
een fusie tussen de actiegroep Verkeer en de werkgroep Woonerven. De verkeersgroep bestond vooral uit jongere bewoners, die handelden vanuit een professionele (verkeerstechnische) en/of politieke interesse en minder vanuit persoonlijke belangen. Dit verschil in optiek van leden van de werkgroep Verkeer
ten opzichte van leden van de werkgroep Woning- en Huurzaken kwam onder
meer tot uiting in het feit, dat de werkgroep Verkeer een verkeerscirculatieplan
opstelde om langs deze weg meer aandacht te krijgen van gemeentewege voor
de verkeersproblemen van de wijk.
De derde groep was de Bewonersorganisatie Spoorwijk, die ontstaan is in de
periode 1983/1984 (beide eerder genoemde groepen ontstonden al rond 1970). De
Bewonersorganisatie is gedeeltelijk tot stand gekomen op basis van behoeften
van actieve bewoners en met name hulpverleners. Dezen wilden een centrale
wijkorganisatie opzetten om zo meer druk uit te kunnen oefenen op de gemeente. Minstens even belangrijk als ontstaansgrond was echter de pressie van de
gemeentelijke afdeling Wijkaangelegenheden op het opbouwwerk en de bewonersgroepen in de wijk om een centrale bewonersorganisatie op te richten. Tenslotte kan nog als oorzaak worden genoemd de behoefte van het stedelijk instituut voor opbouwwerk om op wijkniveau een verantwoordingskader te creëren,
een orgaan dat als opdrachtgever van de opbouwwerkers in de wijk zou kunnen
fungeren.
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Tenslotte dient nog gewezen te worden op de aanwezigheid van oudercommissies bij de scholen. Deze commissies houden zich vrijwel uitsluitend bezig met
aangelegenheden van de school, waar ze aan verbonden zijn.
Apart vermelding verdient nog de uitgave van een tweemaandelijks verschijnende gestencilde wijkkrant, de "Sboedel" ("Spoorwijkers Berichten Over Elkaars Doen En Laten"). Dit orgaan wordt samengesteld en uitgegeven door een
redactiegroep, bestaande uit wijkbewoners en enkele beroepskrachten.
Het oordeel van de sleutelfiguren over de activiteiten, die in het kader van
opbouwwerk zijn ontplooid, is zeer wisselend. Men stelt vrij algemeen dat er
veel werk is verzet om iets aan de problemen van de wijk te doen. Volgens vele
respondenten hebben deze activiteiten echter toch weinig effect gesorteerd.
Sommige ambtenaren, met wie ik gesproken heb, klagen over de vaak zeer negatieve benadering van de gemeente door actieve bewoners en welzijnwerkers, terwijl ze bij niet-actieve bewoners nooit gemerkt hebben dat er problemen zijn.
De problemen in Spoorwijk zijn volgens ambtenaren niet op te lossen door een
ander of beter gemeentelijk beleid. Verbetering van het sociaal klimaat zal voor
een groot deel pas gerealiseerd kunnen worden, als bewoners zelf zich in hun
activiteiten positiever opstellen en zich primair richten op verbetering van de
communicatie tussen groepen bewoners onderling. Bovendien moeten welzijnswerkers zich volgens ambtenaren minder kritisch opstellen tegenover gemeentelijke instanties en zich meer druk maken om het welzijn van de Spoorwijkse
bevolking.
Ook de welzijnswerkers, met wie ik gesprekken heb gevoerd, ervaren een zekere
onmacht ten opzichte van de Spoorwijkse problematiek en net zoals de ambtenaren deden, schuiven ook zij de verantwoordelijkheid voor verbetering af op
andere partijen. Ze verwachten een actievere opstelling van de gemeente, maar
wijzen ook op het gebrek aan initiatief bij het niet-actieve gedeelte van de bevolking ("alles komt neer op een handvol welzijnswerkers en enkele actieve bewoners: de rest wacht af of probeert weg te komen").
De actieve bewoners, met wie ik heb gesproken, wijzen op de halsstarrige houding van de gemeente, voortkomend uit een structureel gebrek aan interesse
voor de wijk ("het kan ze gewoon niks schelen, wat er met ons gebeurt") en
laksheid van de welzijnswerkers.

In het licht van deze opmerkingen valt goed te begrijpen, waarom bepaalde
activiteiten positief en andere minder positief gewaardeerd worden. Acties en
vormen van zelforganisatie worden door vrijwel alle respondenten dualistisch
beoordeeld: enerzijds acht men dergelijke activiteiten begrijpelijk en/of noodzakelijk; anderzijds beschouwt men ze ook als weinig effectief. Educatieve activiteiten worden door ambtenaren en welzijnswerkers positiever gewaardeerd dan
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door actieve wijkbewoners. Over sociale planningsactiviteiten wordt door ambtenaren tamelijk positief geoordeeld, terwijl welzijnswerkers en actieve bewoners
er vrijwel zonder uitzondering weinig heil van verwachten ("het levert toch
niets op", want "de gemeente doet toch precies wat ze zelf wil").

Bijdragen v a n o p b o u w w e r k .
Opbouwwerkers zijn al sinds 1970 actief in de wijk. De aanzet tot het werk is
gegeven door de laatste directeur van het "ZomerhoF, een woonschool aan de
rand van Spoorwijk. In het Zomerhof werden zogenaamde onmaatschappelijke
gezinnen uit diverse wijken in de stad samengebracht en onder toezicht gehuisvest. Woonmaatschappelijk werkers van de dienst Volkshuisvesting (in de zestiger jaren nog woninginspectrices genoemd) brachten deze gezinnen elementaire
vaardigheden met betrekking tot het voeren van de huishouding bij. Als een
bepaald gezin voldoende aangepast was, dan werd het in een normale wijk (gewoonlijk Spoorwijk) teruggeplaatst, in het begin nog onder supervisie van een
woonmaatschappelijk werker, maar als het goed ging geleidelijk steeds meer
zelfstandig.
Het inpassen en "op afstand" begeleiden van onmaatschappelijke gezinnen
vormde de aanzet tot het ontstaan van opbouwwerk in Spoorwijk. In 1971
kwam de eerste echte opbouwwerker in de wijk werken, gedetacheerd vanuit
het pas opgerichte Stedelijk Bureau Opbouwwerk. Het bestuur van dit bureau,
waarin onder andere de latere premier Van Agt namens de Coornhertliga zitting had, schreef een soort opbouwwerk voor dat het best te typeren is als
"community self-survey" (zie paragraaf 2.1). Doel was via sociaal onderzoek vast
te stellen, welke problemen in de wijk speelden, en voorstellen te doen voor de
aanpak van die problemen. Wijkbewoners zelf moesten betrokken worden bij de
opzet en uitvoering van het onderzoek. Op basis van de onderzoeksresultaten
dienden er overleggroepen te komen van bewoners en hulpverleners, die aan de
oplossing van de gesignaleerde problemen moesten werken.
De eerste opbouwwerker heeft zich vooral gericht op het realiseren van een wijken dienstencentrum. Daarnaast ondersteunde hij de op dat moment al bestaande Belangengroep van Huurders in Spoorwijk. Hij stelde zich in de meeste situaties op als lid van de groep en zijn methodische rol was vooral voorwaardenscheppend van aard. In 1975 werd hij, mede door de zwaarte van het werk,
langdurig ziek en na zijn ziekte werd hij op eigen verzoek overgeplaatst naar
een andere, minder turbulente wijk.
De tweede opbouwwerker, die in 1976 aantrad, stelde zich meer actiegericht op
en koos hierbij voor een organiserende en coördinerende rol en een rol als belangenbehartiger. Hij richtte de werkgroep Verkeer op. Tegelijkertijd stelde hij
in overleg met de werkgroep Woning- en Huurzaken een klachtenspreekuur in
voor bewoners die klachten of vragen hadden over woning- of huurzaken. Door
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zelf veel te lobbyen bij ambtenaren en politici en via publiciteitsgerichte acties
probeerde hij de interesse van officiële instanties voor de Spoorwijkse problemen te vergroten Vooral oudere actieve bewoners vonden het prima dat de
werker zo veel voor hen deed Anderen, met name jongere bewoner-activisten
stoorden zich aan de actieve opstelling van de opbouwwerker De gespannen
verhoudingen, die hiervan het gevolg waren, zijn mede aanleiding geweest tot
het vertrek van de werker Dat was in 1981 Hij trad in dienst bij de gemeente
als ambtenaar voor jeugdzaken, onder andere belast met de bestrijding van het
vandalisme in de stad
Kort voordat de tweede werker vertrok, is de derde opbouwwerker in de wijk
aangesteld Deze was speciaal belast met onderwijs-opbouwwerk dat mede door
toedoen van de tweede werker tot ontwikkeling was gebracht De onderwijsopbouwwerker hield zich vooral bezig met het opzetten en begeleiden van oudercommissies bij J e scholen in Spoorwyk en met het ontwikkelen van concrete
activiteiten rond thema's die betrekking hadden op de relatie tussen school en
buurt De werker heeft tijdens de onderzoeksperiode (eind 1984) een functie
elders aanvaard
De vierde opbouwwerker is na het vertrek van de tweede werker in de wijk
aangesteld Deze vierde werker vervulde minder een voortrekkersrol dan de
tweede had gedaan Meer dan zijn voorgangers legde hij het accent op eigen
initiatief en zelfwerkzaamheid van de bewoners Tal van activiteiten, waarin de
opbouwwerker tot dan toe een motorfunctie had vervuld, vielen geleidelijk weg
Het klachtenspreekuur werd opgeheven De werkgroep Woning- en Huurzaken
ging een noodlijdend bestaan leiden De werker richtte zijn aandacht in belangrijke mate op de werkgroep Verkeer Hij vervulde bij deze groep een ondersteunende, voorwaardenscheppende
rol en fungeerde primair als lid van de groep
De vierde werker had bij zijn aanstelling de expliciete opdracht meegekregen
dat er een centrale bewonersorganisatie in de wijk moest worden opgezet Deze
organisatie zou alle groepen en activiteiten in de wijk moeten coördineren en de
gesprekspartner moeten zijn van de gemeente voor wat betreft algemene wijkaangelegenheden De opzet van zo'n organisatie werd door de gemeente zelfs als
harde voorwaarde gehanteerd voor het continueren van de subsidie voor het
opbouwwerk in de wijk De opbouwwerker heeft inderdaad een ondersteunende
rol vervuld bij het tot stand komen van de bewonersorganisatie Ook met betrekking tot deze activiteiten was zijn bijdrage hoofdzakelijk voorwaardenscheppend van aard
Volgens de meeste geïnterviewde sleutelfiguren heeft de vierde werker te weinig, wat de tweede werker teveel had De tweede werker was in hun ogen soms
te dominant geweest ten opzichte van de actieve bewoners, terwijl de vierde
werker soms juist te passief is, niet alleen bij het ondersteunen van bewonersgroepen, maar ook bij het leggen en onderhouden van contacten met ambtenaren, politici en andere vertegenwoordigers van officiële instanties Dit kritiek
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punt wordt overigens niet alleen genoemd door actieve bewoners, maar ook door
hulpverleners in de wijk en zelfs door enige ambtenaren.
Een ander minpunt betreft het door betrokkenen geconstateerde gebrek aan
vakkennis bij de werkers. Men wijt het gebrek aan kwaliteit van de adviezen en
het optreden van opbouwwerkers vooral aan het geringe niveau van de door de
meeste werkers genoten sociale academie-opleiding.
Ondanks de geuite kritiek verwachten de meeste respondenten dat opbouwwerk
een belangrijke functie kan vervullen met betrekking tot het verbeteren van het
woon- en leefklimaat in de wijk. Voorwaarde is wel dat de werker dié activiteiten ondersteunt, die van Spoorwijk weer een aantrekkelijke wijk kunnen maken
om in te wonen. Hij moet niet in alle gevallen afwachten tot bewoners het
initiatief nemen. Het actieve kader, waar de opbouwwerker mee werkt, is te
klein en er zitten te weinig bewoners bij, die in staat zijn om zelfstandig activiteiten op te zetten en creatief om te gaan met gemeentelijke instanties. De
opbouwwerker moet niet bang zijn, waar nodig zelf het initiatief te nemen. Wel
moet hij in een zo vroeg mogelijk stadium bewoners bij het initiatief betrekken
en proberen de coördinatie en organisatie zo snel mogelijk over te dragen aan
de actieve bewoners. Pas daarná kan hij zich volgens betrokkenen terugtrekken
en een meer passieve voorwaardenscheppende rol gaan vervullen.
Volgens een aantal gesprekspartners dient de opbouwwerker (en dat geldt volgens hen ook voor andere welzijnswerkers) zich bij te scholen en zijn vakbekwaamheid te vergroten. Alleen zo wordt de kans groter dat de werker opgewassen is tegen zijn taak. Een taak die overigens zó complex en zwaar wordt geacht dat geen van de geïnterviewde sleutelfiguren zegt h a a r te ambiëren.

5.2.

Uitkomsten van het k w a n t i t a t i e v e onderzoek.

Op basis van de gegevens met betrekking tot de enkelvoudige en samengestelde
variabelen enerzijds en de reacties op de open slotvraag aan het eind van de
vraaggesprekken anderzijds is een verslag gemaakt van de wijze waarop wijkbewoners hun woon- en leefsituatie beleven, de activiteiten van opbouwwerk en
opbouwwerk zelf waarderen etc. (5.2.1). Voorts zijn in deze paragraaf de toetsingsresultaten weergegeven met betrekking tot de in 4.2 geformuleerde onderzoekshypothesen (5.2.2).

5.2.1.

Verslag v a n d e antwoorden op d e e n k e l v o u d i g e e n s a m e n g e s t e l d e
vragen e n d e open slotvraag v a n de b e w o n e r s e n q u ê t e .

Van de 245 geïnterviewde bewoners zijn er 146 door mijzelf ondervraagd en 60
door twee andere interviewers, die voorafgaand aan hun werkzaamheden instructie hadden ontvangen. Voorts hebben 39 respondenten de vragenlijst zelf
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ingevuld, eveneens na instructie. Om na te gaan in hoeverre sprake kon zijn
van interviewer-bias is ten aanzien van enkele essentiële vragen nagegaan in
hoeverre significante verschillen optraden tussen interviewers. Dit bleek inderdaad het geval te zijn, onder andere met betrekking tot de waardering van
opbouwwerk. De interviewers hebben echter te maken gehad met groepen die
significant bleken te verschillen wat betreft de variabelen nationaliteit en opleiding. Als per interviewer een selectie werd gemaakt van de subgroep autochtone Nederlanders met laag opleidingsniveau, dan bleek dat geen significante verschillen meer optraden tussen de interviewers (zie bijlage 8).
De steekproef bleek representatief te zijn qua geslacht, leeftijd en nationaliteit
(zie bijlage 9). Wat politieke voorkeur en opleiding van de respondenten betreft
waren de steekproefcijfers niet representatief voor die van de populatie. Met
betrekking tot politieke voorkeur kan de afwijking verklaard worden door ervan
uit te gaan dat bewoners niet graag hun politieke mening kenbaar maken in
een enquête over opbouwwerk terwijl voor het bepalen van de populatiegegevens gebruik gemaakt kon worden van de gegevens van de gemeenteraadsverkiezingen van 1982. Ten aanzien van opleidingscijfers kan men aanvoeren dat
de populatiegegevens afkomstig waren van de volkstelling 1971 en derhalve
verouderd waren.
Bij de verwerking van het enquêtemateriaal is, zoals in 4.7 bij de planning van
het onderzoek reeds is beschreven, gebruik gemaakt van SPSS-programmatuur.
In bijlage 10 zijn de antwoorden op de vragen van de vragenlijst weergegeven.
Sommige enkelvoudige variabelen zijn uit praktische overwegingen gehercodeerd. Een overzicht van deze gehercodeerde variabelen is opgenomen in bijlage
11. Op basis van de gegevens met betrekking tot de enkelvoudige variabelen
zijn samengestelde variabelen berekend die worden beschreven in bijlage 12.
De kwantitatieve gegevens zijn in twee fasen geanalyseerd. Eerst wordt in
5.2.1.1 een korte beschrijving gegeven van de gegevens zoals ze ten aanzien van
de enkelvoudige en samengestelde variabelen zijn verzameld. Vervolgens worden in 5.2.1.2 de resultaten weergegeven van de diverse uitgevoerde statistische
bewerkingen. Tot slot wordt in 5.2.1.3 ingegaan op de uitkomsten van de betrouwbaarheids- en validiteitsmeting met betrekking tot de vragenlijst als
meetinstrument van het Spoorwijkse onderzoek.

5 . 2 . 1 . 1 . Weergave van de antwoorden op de vragen van het onderzoek.
Evenals is gedaan bij het bespreken van de kwalitatieve vooranalyse worden
ook in deze paragraaf de uitkomsten van het onderzoek gerubriceerd aan de
hand van een viertal thema's. Deze themaverdeling loopt parallel met die in 5.1
(het verslag van de vooranalyse): "de wijk en haar bewoners", "welzijnswerk",
"activiteiten van bewoners" en "bijdragen van het opbouwwerk".

120

De wijk e n haar b e w o n e r s .
Als we kijken naar de samenstelling van de steekproef dan kunnen we constateren, dat de bevolking vrij jong is en in het algemeen laaggeschoold. Van de
geënquêteerde bewoners is 53% jonger dan veertig j a a r en heeft 73% ten hoogste een lagere beroepsopleiding (44% lagere school of minder). Drie kwart van
de respondenten woont al vijfjaar of langer in de wijk. Het percentage migranten is 20% wat ongeveer tweemaal zo hoog is als het percentage voor heel Den
Haag (= 10%). Het aantal bewoners met een uitkering is zeer groot, namelijk
46%. Hiervan heeft iets minder dan de helft een uitkering in het kader van de
Algemene Ouderdomswet (AOW). Als we dit gedeelte aftrekken van het totale
aandeel van uitkeringsgerechtigden in de steekproef, dan resulteert dit in een
werkloosheidspercentage van om en nabij 25%. Ook dit cijfer is aanzienlijk hoger dan het werkloosheidspercentage van heel Den Haag (± 10%).
Tijdens de vooranalyse werd door een aantal geïnterviewde sleutelfiguren gesteld, dat de problemen in Spoorwijk niet van fys^ke, maar van sociale aard
zouden zijn. Via de bewonersenquête is onder andere nagegaan in hoeverre
deze veronderstelling werd gedeeld door niet-actieve wijkbewoners.
De uitkomsten van de bewonersenquête bevestigen in grote lijnen het beeld, dat
tijdens de kwalitatieve vooranalyse naar voren is gekomen. Van de 245 geënquêteerde bewoners wilde 56% graag een andere woning. Slechts ongeveer eenderde van de bewoners geeft de voorkeur aan een nieuwbouwwoning. Dit kan
verklaard worden door het feit dat de meeste bewoners niet in staat zijn om de
hogere huur, die meestal wordt berekend voor een nieuwer huis, te betalen.
Van alle ondervraagde bewoners is 40% bereid, een hogere huur te betalen voor
een eventuele andere woning.
De staat van onderhoud van de huidige woning wordt door 45% als slecht tot
zeer slecht bestempeld. Geluidsoverlast is voor 33% een probleem en 38% vindt
de woning (te) klein. Voor 40% is de huur, die men betaalt, (te) hoog.
Ondanks deze woonklachten is 61% van de respondenten redelijk tot zeer tevreden over de woning. De antwoorden op de open slotvraag van de enquête wijzen
in dezelfde richting. Wat de renovatie betreft die pas is uitgevoerd in een deel
van de wijk valt op dat er altijd nog vierentwintig respondenten zijn die bij de
open slotvraag van de bewonersenquête spontaan afwerkingsproblemen noemen. Tegenover de gebrekkige uitvoering van de renovatie staat volgens sommige respondenten overigens wel een onevenredig grote verhoging van de huur.
Enkele bewoners (in totaal waren het er zeven) wilden een ander huis. De
meesten van hen vinden de woning te klein of te gehörig. Hoewel een paar
bewoners stellen, dat de huizen het best afgebroken kunnen worden, zijn er
toch ook respondenten (namelijk vijf), die dat niet willen. Deze laatsten pleiten
voor voortzetting van de renovatie.
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Wat de leefsituatie in de wijk betreft kan men hetzelfde dualisme waarnemen:
het oordeel over de leefbaarheid in het algemeen is weer sterk wisselend (42%
positief en 40% negatief).
Uit de resultaten van de bewonersenquête blijkt, dat 35% (veel) last heeft van
inbraken, 3 1 % van vernielingen en slechts 8% van druggebruikers. Dit laatste
percentage is opvallend laag. Een aantal ondervraagde sleutelfiguren had immers aangegeven, dat veel bewoners (met name ouderen) last zouden hebben
van deze problemen. Er blijkt geen significant verband te bestaan tussen de
overlast met betrekking tot uitingen van kleine criminaliteit enerzijds en de
leeftijd van respondenten anderzijds.
Een groter probleem lijkt de relatie tussen autochtone Nederlanders en migranten te zijn. Van alle respondenten is 44% het eens met de stelling, dat er teveel
buitenlanders wonen in de wijk. Blijkbaar roept de aanwezigheid van een groot
contingent migranten in Spoorwijk spanningen op bij een deel van de autochtone wijkbevolking.
Problematisch lijkt de verkeersituatie in de wijk. Maar liefst 65% van de geënquêteerde bewoners vindt het verkeer in de wijk (zeer) onveilig. Van de ondervraagden blijkt 54% (veel) last te hebben van crossen met auto's en brommers
door de straten. Een ongeveer even groot percentage (55%) denkt dat verkeersdrempels een goede oplossing voor het cross-probleem bieden. Nog hoger scoort
de waardering van woonerven als middel om de verkeersveiligheid te verbeteren. Deze oplossing wordt door 65% als een (zeer) goede zaak beschouwd.

Welzij nswerk.
Uit de gesprekken met geïnterviewde sleutelfiguren is gebleken, dat vooral de
actieve bewoners zich kritisch uitlieten over welzijnswerkers in de wijk. Hoe
oordeelden niet-actieve bewoners over het welzijnswerk? In het algemeen waarderen ze het werk positief (45%). Slechts 11% oordeelt er (zeer) negatief over.
De rest (44%) weet het niet of heeft geen mening. Dit laatste percentage is
tamelijk hoog, hetgeen erop kan duiden, dat veel bewoners nauwelijks weten
wat welzijnswerk inhoudt. Er is absoluut geen sprake van een algemene afkeuring. Bij de open slotvraag van de enquête zijn weliswaar dertienmaal negatieve opmerkingen gemaakt (tegen driemaal positieve), maar de groep, die negatieve opmerkingen maakt is zeker niet representatief voor de totale steekproef van
respondenten in het onderzoek.
Een belangrijke doelstelling van het georganiseerde welzijnswerk was de realisering van een multifunctioneel wijk- en dienstencentrum in de wijk. Deze doelstelling blijkt een groot deel van de wijkbevolking inderdaad sterk aan te spreken. Van de geënquêteerde bewoners acht 60% zo'n centrum (hard) nodig voor
Spoorwijk. Slechts 14% vindt zo'n voorziening niet noodzakelijk.
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Activiteiten v a n b e w o n e r s .
Uit de bewonersenquête is gebleken, dat het bestaan van oudercommissies bekend is bij 69% van de ondervraagde bewoners en dat 67% deze commissies als
(zeer) nuttig beschouwde. In het algemeen acht 64% van de bewoners inspraak
van ouders op de scholen een (zeer) goede zaak.
Van de geënquêteerde bewoners blijkt 36% bekend te zijn met de werkgroep
Verkeer, 33% met de werkgroep Woning- en Huurzaken en slechts 22% met de
Bewonersorganisatie Spoorwijk. Ondanks deze tamelijk geringe bekendheid beschouwt toch 63% van de bewoners de werkgroep Verkeer, 5 1 % de werkgroep
Woning- en Huurzaken en 50% de Bewonersorganisatie als (zeer) nuttig.
De wijkkrant "Sboedel" is enigszins tot zeer goed bekend bij 69% van de ondervraagde bewoners. Het oordeel is redelijk positief: 54% vindt de krant goed tot
zeer goed, 34% heeft geen mening of weet het niet en 10% waardeert de krant
als slecht of zeer slecht.
Het meest bekend zijn activiteiten met een voor bewoners zichtbare output. Het
gaat hierbij om activiteiten als het openbreken van straten (81%), de cursus
Nederlands voor buitenlanders (76%), oudercommissies (69%), de wijkkrant
(69%), de bezetting van kruispunten (49%) en het buurtfeest (49%). Laag scoren
activiteiten die sterk naar binnen zijn gekeerd en gericht zijn op verbetering
van het functioneren van de actieve bewonersgroepen of op verbetering van het
overleg met casu quo de beïnvloeding van instanties: cursus vergadertechniek
(9%), cursus "gemeenteraad" (12%), verkeerscirculatieplan (22%), Bewonersorganisatie (22%) en begeleidingscommissie sporthal "'t Zandje" (25%).
De activiteiten blijken relatief het best bekend te zijn bij bewoners, die al langer in de wijk wonen, een hogere leeftijd hebben en sterker wijkgebonden zijn.
Het blijken relatief vaker vrouwen en werkloze mannen te zijn. In het algemeen
zijn dit degenen die overdag het meest thuis zijn.
Activiteiten, die het meest positief worden gewaardeerd, zijn de cursus Nederlands voor buitenlanders (72% positief of zeer positief), oudercommissies (67%),
de bezetting van kruispunten (63%), de werkgroep verkeer (63%) en het buurtfeest (59%). Wat opvalt is dat vier van de vijf meest positief gewaardeerde activiteiten ook genoemd worden bij de meest bekende. Het gaat hier om vrij rustige activiteiten, die de goede verstandhouding met gemeentelijke instanties niet
in gevaar brengen, geen beschadiging van (gemeentelijke) eigendommen impliceren en de publieke opinie positief beïnvloeden.
Het meest negatief werden acties beoordeeld, die schadelijke effecten kunnen
hebben voor de relaties met gemeentelijke instanties en het publiek. Het gaat
om acties als de bezetting van de burgemeesterskamer (39% negatief of zeer
negatief), het openbreken van straten (36%) en demonstraties (28%).
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In reactie op de open slotvraag zijn een aantal voorstellen gedaan met betrekking tot activiteiten, die zinvol zouden kunnen zijn. De meeste van deze mogelijk zinvolle activiteiten hebben betrekking op het verbeteren van het leefklimaat in de wijk:
•

•
•

meer doen voor bepaalde probleem- of risicogroepen: kinderen en jongeren
(zevenmaal), buitenlanders (driemaal), ouderen (tweemaal) en kleine gezinnen;
bestrijding van racisme (viermaal);
meer voorlichting (bijvoorbeeld via de wijkkrant) over onder andere het
schoonhouden van de wijk (tweemaal).

Concrete maatregelen, die worden voorgesteld, hebben betrekking op de volgende aspecten:

•

•

•

verkeer (twaalfmaal):
meer of hogere verkeersdrempels en woonerven (vijfmaal), hekken plaatsen
(tweemaal), van sommige straten eenrichtingswegen maken; één respondent
vindt het een goede zaak dat er een werkgroep Verkeer is, maar de werkgroep dient wel te laten zien dat ze er is;
het repareren en schoonmaken van straten (viermaal);
het vergroten van de veiligheid in de wijk (zevenmaal):
inbraakpreventie (viermaal): poorten gesloten houden (tweemaal) en verlichting in de achtertuinen,
terugdringen van het druggebruik (tweemaal);
in stand houden c.q. verbeteren van het voorzieningenpakket (tweemaal):
mogelijk maken dat wijkbewoners gebruik kunnen maken van een leegstaande school;
de kerk behouden.

Voor de aanpak van deze activiteiten bepleit men een serieuze, niet agressieve
aanpak (driemaal): activiteiten dienen goed georganiseerd te worden; actieve
bewoners moeten niet met stenen gooien of met de vuist op tafel slaan, maar
redelijk praten; er moeten meer mensen met intellect in de groepen opgenomen
worden. Volgens één respondent kan de situatie in de wijk pas echt verbeteren,
wanneer Spoorwijk minder wordt achtergesteld ten opzichte van andere wijken.
De cursus "Nederlands voor buitenlanders", blijkens de kwalitatieve vooranalyse een sleutelactiviteit van het Spoorwijkse opbouwwerk, blijkt (zoals gesteld)
bekend te zijn bij 76% van de geënquêteerde bewoners. De waardering ervan is
groot: 73% oordeelt positief en slechts 14% negatief. Vermoedelijk ziet men in
de taalcursus een goed middel om de spanningen tussen autochtone wijkbewoners en migranten te verminderen.
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Bijdragen v a n o p b o u w w e r k .
Slechts een klein deel van de 245 geënquêteerde bewoners blijkt één of meer
van de opbouwwerkers te kennen. Voor de eerste werker is het bekendheidspercentage het laagst, namelijk 2% hetgeen verklaarbaar is aangezien deze al
sinds 1975 niet meer in de wijk werkzaam is. Voor de tweede is het 4%, voor de
derde 5% en voor de vierde 7%. Ongeveer één van de zeven ondervraagde wijkbewoners heeft wel eens met een opbouwwerker te maken gehad.
Hoewel slechts 14% van de geënquêteerde bewoners met opbouwwerkers contact heeft gehad, is toch 75% tevreden met het werk en acht 60% het nuttig dat
er opbouwwerkers in de wijk aanwezig zijn. In totaal is 44% van de bewoners
van mening, dat activiteiten meer kans van slagen hebben als ze door opbouwwerkers ondersteund worden. Een bijna even groot percentage (41%) denkt erover, opbouwwerkers te betrekken bij het ontwikkelen van activiteiten als men
met een probleem in de woon- of leefsituatie te maken krijgt. Op de vraag of
men moeite zou hebben met het eventueel verdwijnen van opbouwwerk uit de
wijk reageert men zeer verdeeld: 31% zal er (veel) moeite mee hebben, 30% niet
en 39% weet het niet of heeft er geen mening over.
Een ander belangrijk punt betreft de suggestie van velen van de ondervraagde
sleutelfiguren, dat de opbouwwerker zich actiever moet opstellen (iets waar de
huidige opbouwwerker overigens zelf vrij huiverig tegenover staat). Van de
geënquêteerde bewoners is 61% het (zeer) eens met de opmerking, dat een opbouwwerker niet af moet wachten of bewoners iets willen doen aan bepaalde
problemen, maar dat hij zelf iets moet ondernemen (bijvoorbeeld bewoners bijeen roepen). Slechts 15% van de ondervraagde bewoners is het daar niet mee
eens.
De vraag of de opbouwwerker altijd moet doen, wat bewoners van hem vragen,
wordt door slechts 2 1 % positief en door 47% negatief beantwoord. Op de vraag
of de opbouwwerker het beleid van de gemeente moet helpen uitvoeren, wordt
wisselend gereageerd: 24% is het daar (zeer) mee eens, 36% weet het niet of
heeft er geen mening over en 38% is het er (zeer) mee oneens.
Wat de keuze van onderwerpen betreft, waar het opbouwwerk zich volgens de
geënquêteerde bewoners vooral mee bezig zou moeten houden, wordt met name
de "kleine criminaliteit" genoemd (47%). De percentages van de andere onderwerpen blijven hier ver bij achter. De thema's "woning- en huurzaken" en "verkeer" scoren beide 9%. "Problemen van buitenlanders", "onderwijs" en "wijk- en
dienstencentrum" respectievelijk 7%, 5% en 4%.
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5.2.1.2. U i t k o m s t e n v a n d e statistische bewerkingen van h e t ruwe cij
fermateriaal.
In deze paragraaf zal enige aandacht worden besteed aan de belangrijkste uit
komsten van de uitgevoerde statistische toetsen. Voor een meer gedetailleerde
weergave van de toetsingsresultaten verwijs ik n a a r de bijlagen 13 tot en met
20. De resultaten worden beschreven aan de hand van de volgorde, zoals die
ook in de bijlagen is aangehouden.

CORRELATION: (bijlage 13)
Via deze procedure is nagegaan, in hoeverre er significante relaties bestaan
tussen attitudes en de belangrijkste attitudebepalende variabelen. Alle variabe
len zijn gemeten op interval- of rationiveau (zie 4.7).
Significante positieve relaties komen voor tussen woon- en leefproblemen ener
zijds en perceptie, evaluatie en attitude anderzijds (r =.18 tot .28) en tussen
kansarmoede en evaluatie. Deze laatste relatie is overigens betrekkelijk zwak
(r 2 =.17).
π

Een vrij zwakke negatieve relatie bestaat tussen leeftijd en perceptie (r =-.15).
Iets sterkere negatieve verbanden zijn er tussen leeftijd, woonduur en wijkgebondenheid enerzijds en evaluatie en attitude anderzijds (r =-.19 tot -.30).
Tussen woon- en leefsatisfactie en predispositie enerzijds en perceptie, evaluatie
en attitude anderzijds bestaan geen significante positieve of negatieve relaties.
Wel zijn er sterke verbanden tussen de kernvariabelen perceptie, evaluatie en
attitude onderling (r =.40 tot .80).

PLOT: (bijlage 14)
Er zijn drie "scatterplots" vervaardigd, namelijk van perceptie met attitude,
evaluatie met attitude en perceptie met evaluatie. Hieruit blijkt dat vooral de
variabele "evaluatie" sterk samenhangt met de variabele "attitude": vrijwel alle
X-Y-coördinaten van deze grafiek liggen dicht bij de regressielijn. De beide andere grafieken geven een minder regelmatig beeld te zien.

REGRESSION: (bijlage 15)
Uit de resultaten van dit toetsingsonderdeel kan worden opgemaakt dat de variabelen "perceptie" en "evaluatie" dominant van invloed zijn op de attitude ten
aanzien van het opbouwwerk (Multiple R=.90 en Adjusted R Square=.81;
F=450.29 en p=0.0). Deze hoge uitkomsten zijn te verklaren doordat de andere
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potentiële invloedsfactoren niet of in mindere mate significant blijken te correleren met de variabele "attitude".

ANOVA: (bijlage 16)
Via deze analyse is nagegaan wat de invloed is van enige nominaal en ordinaal
gemeten persoonsgebonden factoren op de variabelen perceptie, evaluatie en attitude ten aanzien van het opbouwwerk in Spoorwijk. Deze laatste factoren zijn
gemeten op interval-niveau.
De factoren leeftijd en maatschappelijke positie blijken significant van invloed
te zijn op de variabele perceptie (respectievelijk p<=.005 en p<.05). De waardering van het opbouwwerk wordt vooral bepaald door de factoren leeftijd en opleiding (p<.001 en p<.05) in combinatie met de covariate variabele woon- en
leefproblemen (p<=.001). De variabele attitude wordt eveneens beïnvloed door
de factor leeftijd (p<.001) en daarnaast door de covariate variabele woon- en
leefproblemen (p<.05).
De vastgestelde tweeweg-interacties tussen factoren onderling zijn niet van invloed op de afhankelijke variabelen.

ONEWAY: (bijlagen 17 en 18)
De invloed van de eveneens ordinaal of nominaal gemeten opbouwwerk- en situatiegerelateerde factoren op de intervalvariabelen perceptie, evaluatie en attitude bleek niet te toetsen te zijn met behulp van de procedure ANOVA. Daarom
is gekozen voor het gebruik van de ONEWAY-procedure. Slechts één factor "proces- en resultaatgericht opbouwwerk" blijkt significant van invloed te zijn op
een van de attitudebepalende elementen, namelijk de perceptie van het werk
(p<.05). Tussen "proces- en resultaatgericht opbouwwerk" enerzijds en attitude
ten aanzien van het werk blijkt geen significant causaal verband aangetoond te
kunnen worden.
Toepassing van de ONEWAY-procedure op de relatie tussen geneigdheid om opbouwwerk in te schakelen enerzijds en de attitude ten opzichte van het werk
anderzijds laat zien dat eerstgenoemde factor significant van invloed is op
laatstgenoemde variabele (p<.0001).

NPAR K-W: (bijlage 19)
Via de nonparametrische Kruskall-Wallis test is nagegaan in hoeverre de vier
onderscheiden groepen ten aanzien van de ordinaal gemeten variabele "geneigdheid om opbouwwerk in te schakelen" significant verschillen wat betreft hun
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scores met betrekking tot enkele persoons-, opbouwwerk- en situatiegebonden
factoren die gemeten zijn op interval- en rationiveau. De enige factor, die een
significant verschil vertoont, is de evaluatie of waardering van het werk
(p<.001).

CROSSTABS: (bijlage 20)
Deze procedure is gebruikt om de niet-causale relaties vast te stellen tussen de
op ordinaal of nominaal niveau gemeten subject-, object- en situatievariabelen
enerzijds en de eveneens ordinaal gemeten geneigdheid tot inschakelen van opbouwwerk anderzijds. Er blijkt slechts een significante (positieve) relatie te bestaan tussen de variabelen "verkeersdrukte" en "geneigdheid tot inschakelen".
Deze relatie blijkt overigens vrij zwak te zijn (p<.05).

5 . 2 . 1 . 3 . Betrouwbaarbeidsbepaling e n validiteitsmeting m e t betrekking
t o t de vragenlijst, die gebruikt Is In h e t Spoorwijkse onderzoek.

De resultaten van deze toetsingen zijn weergegeven in de bijlagen 21 en 22
achteraan in dit boek.

Betrouwbaarheidsbepaling:

(bijlage 21)

Voor het vaststellen van de betrouwbaarheid van de vragenlijst is gebruik gemaakt van de "Spearman-Brown-reliabilty" test, die behandeld is in 4.7. Deze
test is tweemaal uitgevoerd, namelijk voor de twintig bekendheids- en de twintig waarderingsvariabelen met betrekking tot de activiteiten van het opbouwwerk. Daartoe zijn van beide soorten variabelen de scores van het eerste tiental
met de scores van het tweede tiental vergeleken (de zogenaamde "split-half"
methode).
Bovenstaande procedure levert betrouwbaarheidsscores op van .78 voor de bekendheids- en .80 voor de waarderingsvariabelen. Deze scores zijn dermate
hoog dat de vragenlijst als voldoende betrouwbaar kan worden gekwalificeerd.

Validiteitsmeting:

(bijlage 22)

Een eerste methode om de validiteit van een vragenlijst vast te stellen, is het
berekenen van de wortel van de betrouwbaarheidsscore (zie 4.7). Toegepast op
de zojuist berekende scores van .78 en .80 levert dit validiteitsscores op van
respectievelijk .88 en .89 hetgeen eveneens zeer hoog is.
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Een tweede methode is te kijken naar de scores met betrekking tot een aantal
variabelen die alleen positief kunnen zijn als respondenten op een andere variabele (= de criterium-variabele) positief scoren. In dit onderzoek is gekeken naar
de relatie tussen de tijd dat men in de wijk woont en de bekendheid met bepaalde activiteiten. Deze relaties, die getoetst zijn met behulp van het programma CROSSTABS, blijken alle op één na significant te zijn. De uitzondering geldt
voor de bekendheid van de cursus "vergaderen" (p=.07). Deze activiteit is echter
bij een dermate klein aantal respondenten bekend, dat de afwijking ook hieraan
toegeschreven kan worden.
Er is sprake van zeer sterk significante relaties tussen de bekendheid met het
openbreken van straten, het bezetten van kruispunten, het buurtfeest, de werkgroep Huurzaken, huurweigeringsacties en belangenbehartiging enerzijds en de
periode gedurende welke men in de wijk woont anderzijds (p<=.001). Iets minder sterk maar toch voldoende significant zijn de relaties tussen de bekendheid
met het klachtenspreekuur, de cursus gemeenteraad en de bezetting van de
burgemeesterskamer enerzijds en de tijd dat men in de wijk woont anderzijds
(p<.05).

5.2.2.

Uitkomsten v a n d e toetsing der o n d e r z o e k s h y p o t h e s e n .

In 4.1 is de probleemstelling van het onderzoek geherformuleerd en in 4.2 nader geoperationaliseerd in een viertal hypothesen die via het kwantitatieve onderzoeksgedeelte zijn getoetst. In deze paragraaf worden de belangrijkste resultaten van de hypothesentoetsing in het kort weergegeven. Hierbij wordt aan
elke hypothese afzonderlijk aandacht besteed.
De eerste hypothese heeft betrekking op de relatie tussen waarneming en waardering enerzijds en geneigdheid om opbouwwerk in te schakelen anderzijds.
1. De neiging om opbouwwerk in te schakelen (= "action tendency") wordt bepaald door de feitelijke waarneming van die activiteiten enerzijds (= "perception") en door de aard en de intensiteit van de affectieve gerichtheid ten opzichte van opbouwwerkactiviteiten anderzijds (= "evaluation").
Uit de cijfers blijkt duidelijk, dat de variabele "evaluation" belangrijker is dan
de variabele "perception" wat betreft de invloed van deze variabelen op de factor "action tendency". De mate waarin betrokken wijkbewoners reeds een positieve opvatting hebben over het werk blijkt van groot belang te zijn voor het
ontwikkelen van een positieve attitude. Via de volgende twee hypothesen wordt
nagegaan in hoeverre andere factoren van invloed zijn op het proces van attitudevorming.
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2. Er bestaat een positief verband tussen de mate waarin respondenten opbouwwerk(activiteiten) waarnemen en positief waarderen c.q. een positieve attitude hebben ten aanzien van het werk enerzijds en de mate waarin betrokkenen bepaalde respondentgebonden kenmerken hebben (d.w.z. gepredisponeerd zijn om opbouwwerk waar te nemen en positief te waarderen) anderzijds.
Van een duidelijke predispositie tot het ontwikkelen van een positieve attitude
ten aanzien van het opbouwwerk blijkt geen sprake te zijn. Wel is er een bepaalde groep bewoners die in het algemeen (de activiteiten van) opbouwwerk
beter waarneemt en positiever waardeert. Deze groep is jonger, woont korter in
de wijk en staat nog in de beginfase van de gezinsontwikkeling. Het gaat hier
om een groep die weliswaar meer woon- en leefproblemen ervaart, maar toch
minder ontevreden is over de woon- en leefsituatie en ook minder wijkgebonden
is dan oudere Spoorwijkers die al langer in de wijk woonachtig zijn. De groep
met een positieve attitude is weliswaar kansarmer, maar specifieke kansarme
groepen oordelen toch niet significant positiever over het werk. Er is ook geen
sprake van een specifieke voorkeur voor een bepaalde politieke partij.
In de probleemstelling van het onderzoek wordt verondersteld, dat niet alleen
aan de persoon gerelateerde variabelen, maar ook situatie- en objectgebonden
factoren van invloed zijn op de attitude ten aanzien van het opbouwwerk. In de
volgende hypothese wordt een en ander aangegeven.
3.

De mate waarin wijkbewoners een positieve attitude ten aanzien van opbouwwerk en haar activiteiten ontwikkelen wordt mede bepaald door aspecten
van de situatie, het tijdsbestek waarin activiteiten plaatsvonden en kenmerken van het opbouwwerk zelf.

Situatie- en objectgebonden factoren blijken niet significant positief of negatief
te correleren met de attitude ten opzichte van het opbouwwerk met uitzondering van de voorkeur voor proces- of resultaatgericht opbouwwerk. Er blijkt
geen verschil in waardering te zijn tussen groepen respondenten die de voorkeur geven aan bepaalde typen opbouwwerk. Ook de tijdsdimensie blijkt niet
significant van invloed te zijn op het proces van attitudevorming (hetgeen te
begrijpen valt aangezien het vooral jongeren zijn, die kort in de wijk wonen, die
het opbouwwerk positief waarderen).
Wat situatiegebonden factoren betreft blijken bijvoorbeeld bewoners, die in een
gerenoveerde woning wonen, niet significant positiever of negatiever te staan
tegenover het opbouwwerk dan bewoners die niet in een gerenoveerde woning
wonen. Ook maakt het geen verschil, waar men woont in de wijk: in het midden
of meer aan de rand, dicht bij het wijkgebouw, waar opbouwwerk gehuisvest is,
of juist verder van het opbouwwerk verwijderd.
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Tot slot dient nog vastgesteld te worden wat het onderlinge verband is tussen
de waarneming en de waardering van het opbouwwerk:
4. Er bestaat geen significante relatie tussen de waarneming van opbouwwerkactiviteiten enerzijds en de waardering van die activiteiten anderzijds. De bekendheid kan relatief gering zijn terwijl de waardering toch zeer positief of
zeer negatief is.
Deze hypothese moet op grond van de verzamelde gegevens worden verworpen:
de waarneming en de waardering van opbouwwerk en haar activiteiten blijken
wel degelijk significant met elkaar te correleren en wel in positieve richting. Er
zijn sterke aanwijzingen dat activiteiten positiever worden gewaardeerd door
wijkbewoners naarmate ze er beter bekend mee zijn.

5.3.

Samenvatting

Het onderzoek in de Haagse Spoorwijk heeft informatie opgeleverd met betrekking tot het functioneren en de output van het plaatselijk opbouwwerk en de
waardering daarvan door betrokkenen. Hieronder worden de belangrijkste uitkomsten van het Spoorwijkse onderzoek puntsgewijs samengevat:
•

•
•

•

•
•

•

actieve bewoners, ambtenaren, politici en collega-welzijnswerkers oorclelen
in het algemeen vrij kritisch over de bijdragen die opbouwwerkers hebben
geleverd aan samenlevingsprocessen in de wijk;
ondanks de kritiek, die men heeft op het functioneren van de huidige opbouwwerker, wil men toch niet dat het werk uit Spoorwijk verdwijnt;
om te kunnen overleven zal het opbouwwerk zich volgens betrokkenen meer
dan voorheen moeten profileren als een vorm van professionele dienstverlening aan bevolkingsgroepen die maatschappelijk gezien in een achterstandspositie verkeren en problemen ervaren met betrekking tot hun woonen leefsituatie;
de niet-actieve bewoners, die zijn geïnterviewd, blijken nauwelijks bekend
te zijn met het opbouwwerk: slechts 14% van de bewoners heeft met één of
meer opbouwwerkers te maken gehad;
het opbouwwerk in de wijk wordt niet sterk positief beoordeeld, maar ook
niet sterk negatief;
de groep, die een positieve attitude heeft ten aanzien van het opbouwwerk,
blijkt jong te zijn en niet sterk wijkgebonden: het is een groep die wel woonen leefproblemen ervaart en die wel kansarmer is, m a a r die toch niet uitsluitend bestaat uit leden van bevolkingsgroepen die algemeen als kansarm
worden beschouwd;
activiteiten, die een constructieve opstelling tegenover de gemeentelijke
overheid impliceren (sociale planning en educatief opbouwwerk), worden positiever gewaardeerd dan activiteiten in het kader van sociale actie en zelforganisatie;
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•
•

problemen, die bewoners ervaren ten aanzien van hun woon- en leefsituatie,
zijn voornamelijk sociaal van aard: problemen worden met name veroorzaakt door uitingen van kleine criminaliteit, geluidsoverlast van buren en
dergelijke;
het opbouwwerk zal zich volgens een groot deel van de geënquêteerde wijkbevolking moeten richten op de kleine criminaliteit;
opbouwwerkers moeten niet schromen, zelf initiatieven te nemen om de
Spoorwijkse problematiek effectief aan te pakken: niet alleen wijkbewoners,
maar ook ambtenaren en andere betrokkenen bij het Spoorwijkse opbouwwerk verwachten een actievere opstelling van de werker.

Wat de resultaten van hypothesentoetsing betreft kan worden geconcludeerd
dat de aspecten "waardering van opbouwwerk(activiteiten)", "geneigdheid tot inschakelen van het werk" en (in iets mindere mate) "waarneming van opbouwwerk en h a a r activiteiten" significant correleren met de algemene attitude ten
aanzien van het werk.
Situatie- en opbouwwerkgebonden factoren blijken niet significant te correleren
met de attitude ten opzichte van het werk. Dit in tegenstelling tot wat vooraf
verondersteld werd.
Wat respondentkenmerken betreft blijken vooral jongeren, die kort in de wijk
wonen en niet sterk aan de wijk gebonden zijn, positief te oordelen over het
opbouwwerk (ook dit werd tevoren niet verwacht). Deze groep heeft wel last van
problemen die met de woon- en leefomgeving samenhangen, maar zij is in het
algemeen toch niet ontevreden over de woon- en leefsituatie. De groep, die positiever oordeelt over opbouwwerk, blijkt niet significant kansarmer te zijn dan
de groep die negatiever oordeelt over het werk.
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6.

INTERPRETATIE VAN DE ONDERZOEKS-RESULTATEN IN EEN BREDERE CONTEXT

In dit gedeelte zal de balans worden opgemaakt van het opbouwwerk, zoals dat
in Spoorwijk gestalte heeft gekregen. De conclusies van het uitgevoerde onderzoek zullen worden afgezet tegen de verwachtingen van de belangrijkste "stakeholders" van het opbouwwerk.
In dit hoofdstuk worden eerst in 6.1 enige conclusies getrokken uit het onderzoeksmateriaal, waarna in 6.2 een soort eindbeoordeling wordt gegeven van het
werk, mede in het licht van het in hoofdstuk 3 ontwikkelde conceptuele kader.
Vervolgens wordt in 6.3 nagegaan, hoe het onderzochte opbouwwerk zich verhoudt tot verwachtingen van de diverse "stakeholders" van het werk. In 6.4
worden enige evaluatieve opmerkingen gemaakt over het beleid van de locale
overheid, althans voor zover dat in dit kader onderzocht is. Vervolgens wordt in
6.5 vastgesteld in hoeverre het onderzochte opbouwwerk beantwoordt aan de
verwachtingen van de "stakeholders" van het werk. Tenslotte wordt in 6.6 kort
stilgestaan bij het vraagstuk van de plaatsbepaling van het opbouwwerk, een
thema dat in de literatuur over dit onderwerp regelmatig terugkomt.

6.L

Conclusies met betrekking tot h e t o p b o u w w e r k in Spoorwijk.

Een van de belangrijkste uitkomsten van het Spoorwijkse onderzoek is, dat het
opbouwwerk nauwelijks bekend is bij de wijkbevolking. Dit kan er de oorzaak
van zijn, dat het werk over de gehele linie niet sterk negatief, maar ook niet
sterk positief gewaardeerd wordt. In feite staat de locale bevolking voor een
groot deel indifferent tegenover het opbouwwerk. Voor zover wijkbewoners er
positief over oordelen, blijk het niet te gaan om de minder kansarme bewoners,
maar om bewoners die een geringere binding hebben met de wijk en die vermoedelijk nog niet zo zijn weggezakt in apathie en moedeloosheid, zoals het
geval is bij het meer kansarme deel van de wijkbevolking.
Een tweede belangrijke uitkomst van het onderzoek in Spoorwijk is de vrij harde conclusie, dat opbouwwerk weinig effectief is geweest wat betreft de aanpak
van de Spoorwijkse problematiek, die (zoals we in het voorgaande hoofdstuk
hebben gezien) sterk sociaal, misschien wel sociaal-psychologisch van aard is.
Opbouwwerkers in de wijk hebben vooral gewerkt aan het oplossen van de
meer traditionele, fysieke aspecten van de woon- en leefsituatie (verkeer, woningzaken, voorzieningen en dergelijke). Problemen die door de plaatselijke bevolking niet zo sterk als problematisch worden ervaren (met uitzondering van
het ontbreken van een wijk- en dienstencentrum) terwijl het grootste probleem,
namelijk het verslechterende sociale klimaat ten gevolge van onder andere toenemend vandalisme, in de ogen van veel wijkbewoners en andere betrokkenen
in het krachtenveld meer aandacht zou verdienen. De weinige activiteiten die
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wél sterk gericht zijn op verbetering van het sociale klimaat (cursus ''Nederlands voor buitenlanders" en buurtfeest) scoren relatief zeer hoog wat betreft de
waardering ervan door wijkbewoners. Het enige fysieke doel, waaraan opbouwwerkers hebben gewerkt en dat ook door wijkbewoners als belangrijk wordt
ervaren (namelijk het realiseren van een wijk- en dienstencentrum), is na
twaalf j a a r actievoeren nog niet verwezenlijkt.
Een derde uitkomst tenslotte is de constatering, dat wijkbewoners in het algemeen meer vertrouwen blijken te hebben in overleg met gemeentelijke instanties en educatieve activiteiten naar de eigen groep toe, dan in acties en zelforganisatie. De opbouwwerkers in Spoorwijk daarentegen hebben juist sterker het
accent gelegd op de twee laatstgenoemde methoden. Deze keuze is volgens een
aantal sleutelfiguren, met wie ik gesproken heb, een van de hoofdoorzaken voor
de relatief geringe effectiviteit van het opbouwwerk in de wijk.
Een vierde uitkomst is, dat het opbouwwerk volgens de meeste sleutelfiguren
nauwelijks heeft gefunctioneerd als coördinerende discipline n a a r andere welzijnsdisciplines toe. Opbouwwerkers hebben weliswaar, samen met enkele actieve leden van bewonersorganisaties, het initiatief genomen tot de vorming van
een wijkoverleg, bestaande uit actieve bewoners en hulpverleners in de wijk,
maar het opbouwwerk is al snel "deelnemer onder de deelnemers" geworden.
Opbouwwerkers voerden weliswaar het secretariaat van het overleg, maar de
bijdrage beperkte zich vrijwel uitsluitend tot het bieden van administratieve en
organisatorische ondersteuning. Een andere beperking, die een eventuele coördinerende rol van het opbouwwerk in de weg heeft gestaan, is het feit dat het
wijkoverleg zich voornamelijk geprofileerd heeft als een overleg- en uitwisselingsplatform en niet zozeer als besluitvormingsorgaan of als pressiegroep.
Op grond van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat opbouwwerk in
Spoorwijk door betrokkenen als een tamelijk marginale en weinig effectieve
voorziening wordt beschouwd, die naar andere welzijnsdisciplines toe niet coördinerend heeft kunnen optreden. Het opbouwwerk heeft derhalve geen "motorfunctie" kunnen vervullen zoals in de Nota "Nadere beleidsbepaling inzake de
samenlevingsopbouw" door het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk is bepleit (zie 2.5.1).
Een van de meest opmerkelijke uitkomsten van het in Spoorwijk verrichte onderzoek is dat het opbouwwerk zich er met name naar kansarme bevolkingsgroepen toe nauwelijks heeft kunnen profileren, dat het onvoldoende werkt aan
de problemen die door wijkbewoners als cruciaal worden beleefd en dat het te
weinig gebruik maakt van strategieën van overleg en overreding in plaats van
strategieën van actie en zelforganisatie.
Hoewel de kritiek van betrokkenen op het Spoorwijkse opbouwwerk soms vrij
fors is, leidt dit er toch niet toe dat men geen behoefte heeft aan het werk. Deze
behoefte blijkt wel degelijk te bestaan en zelfs redelijk groot te zijn, ook bij

134

ambtenaren en politici. De noodzaak van opbouwwerk in Spoorwijk wordt algemeen erkend, m a a r dan moeten de werkers zich wel meer richten op de (sociale) kern van de wijkproblematiek en daarbij een actievere opstelling kiezen.
Opbouwwerkers moeten niet schromen, waar nodig zelf het initiatief te nemen,
en daarbij niet altijd de gebaande paden van traditionele werkwijzen volgen.
Opbouwwerk in Spoorwijk zou zich volgens de geïnterviewde sleutelfiguren
meer moeten richten op het aanpakken van nieuwe, nog niet door de gemeente
of andere instanties onderkende problemen dan wel op het initiëren van nieuwe
ontwikkelingen rond bestaande problemen die tot nu toe niet (goed) aangepakt
konden worden. Deze nieuwe of nieuw aan te pakken problemen dienen overigens wel betrekking te hebben op de woon- en leefsituatie van de meest kansarme bevolkingsgroepen in de wijk. Een dergelijke strategie van "sociale innovatie" impliceert dat het opbouwwerk zich niet mag beperken tot het ondersteunen van het procesmatig functioneren van bestaande, min of meer formele groepen en organisaties maar dat het zich ook richt op het nemen van initiatieven
langs minder formele lijnen. Dergelijke initiatieven dienen wel resultaatgericht
te zijn, namelijk gericht op het oplossen van woon- en leefproblemen in de wijk
door de verantwoordelijke instanties.

Door haar sterk institutionele oriëntatie is het opbouwwerk in Spoorwijk een
tamelijk gesloten discipline. Opbouwwerkers werken hoofdzakelijk met kleine
groepen bewoners aan thema's, die binnen het institutionele kader van de eigen
instelling als relevante onderwerpen voor opbouwwerk worden erkend, beleggen
bijeenkomsten waar bewoners naar toe moeten komen. Groepjes bewoners die
zelf actief worden en ondersteuning nodig hebben van een opbouwwerker moeten maar afwachten of hun ondersteuningsvraag past binnen het kader van de
instellingscriteria, die voor de inzet van opbouwwerk worden gehanteerd. Op
het moment, dat initiatiefgroepen van bewoners ondersteund worden door een
werker, zijn ze opgenomen in het opbouwwerksysteem.
Als we relaties tussen bewonersgroepen en opbouwwerkers in Spoorwijk in
ogenschouw nemen, dan is er sprake van een symbiotisch aspect maar tegelijkertijd ook van een zekere mate van onevenwichtigheid. De opbouwwerker levert weliswaar de door bewonersgroepen gevraagde voorwaardenscheppende ondersteuning en krijgt daar waardering voor. Tegelijkertijd kan de werker zijn
tijdens de opleiding ontwikkelde idealen niet of nauwelijks waarmaken. Bewonersorganisaties van hun kant krijgen wel de gevraagde ondersteuning, maar
zijn er toch maar matig tevreden over. Hoewel ze voorwaardenscheppende hulp
vragen, hebben ze eigenlijk professionele hulp nodig om een voldoende krachtige positie op te bouwen tegenover andere partijen in het krachtenveld. Dat bewonersorganisaties vooral voorwaardenscheppende hulp willen ontvangen, heeft
vermoedelijk te maken met hun angst voor een te overheersende invloed van de
werker op hun doelstellingen en werkwijzen. Bewoners ervaren opbouwwerkers
in de regel toch als representanten van de officiële institutionele wereld. Ook al
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benadrukken de werkers nog zozeer dat ze zich voor 100% identificeren met de
belangen van bewoners.
De spanning tussen de binnen-institutionele positie van de werkers en hun buiten-institutionele werk, die in Spoorwijk zichtbaar werd, vormt mijns inziens
een van de grootste weerstandsbronnen die het effectief functioneren van opbouwwerk in de wijk belemmeren. Mogelijkheden tot verbetering van de situatie worden verder ingeperkt door de methodische onvolgroeidheid van het werk.
Dit laatste komt onder andere tot uiting in het gebrek aan duidelijkheid met
betrekking tot methoden die de opbouwwerker gebruikt (waarom een bepaalde
methode?) en de rollen die hij kiest (waarom een bepaalde rol?).

6.2.

De k w a n t i t a t i e v e onderzoeksresultaten in h e t licht v a n d e
o n t w i k k e l d e t h e o r e t i s c h e noties.

In deze paragraaf worden de uitkomsten van het kwantitatieve onderzoeksdeel
afgezet tegen hetgeen in hoofdstuk 3 is geschreven over marketing- en "consumer research"-theorie (6.2.1) en in hoofdstuk 2 over professionalisering (6.2.2).

6.2. L

Marketing- e n "consumer research"-theorie.

In hoofdstuk 3 is gesteld dat het proces van attitudevorming centraal staat bij
de ontwikkeling van koop- of verwervingsgedrag (= "purchasing behavior"). De
volgende factoren spelen een rol bij de vorming van positieve of negatieve attitudes: "perception", "evaluation" en "action tendency" met betrekking tot een
product of dienst. Deze elementen resulteren uiteindelijk in de beslissing om
het product of de dienst af te nemen (= "choice"), de intentie tot verwerving en
het feitelijke verwervingsgedrag. Naast de componenten van attitudevorming
zelf zijn een aantal andere factoren van invloed. Genoemd zijn in dit verband
subject', object- en situatiefactoren.
In hoofdstuk 4 is het hierboven omschreven algemene model van attitudevorming toegepast op opbouwwerk. Begrippen als "perception" en "evaluation" zijn
nader geoperationaliseerd zodat ze getoetst konden worden bij de niet-actieve
bewoners van de Haagse Spoorwijk (de potentiële cliënten van het opbouwwerk). Een en ander resulteerde in een set toetsbare hypothesen en een vragenlijst voor het onderzoek.
De uitkomsten van het kwantitatieve onderzoek zijn besproken in hoofdstuk 5.
Ze worden nu geïnterpreteerd in het licht van het theoretisch kader zoals dat in
hoofdstuk 3 is uiteengezet.
Uit de resultaten van het kwantitatieve onderzoek blijkt dat het aspect "evaluation" de dominante factor is met betrekking tot het het proces van attitudevor-
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ming. Wijkbewoners blijken vaak een mening te hebben over de activiteiten van
het opbouwwerk in hun wijk, zonder dat ze er voorafgaand aan het vraaggesprek bekend mee waren.
Van de vooraf onderscheiden respondent-, situatie- en objectgerelateerde variabelen blijken slechts enkele respondentvariabelen te correleren met de attitude
ten aanzien van het opbouwwerk. Hierbij gaat het om de variabelen "leeftijd",
"woonduur" en "wijkgebondenheid" (negatieve correlaties) en "woon- en leefproblemen" (positieve). Overigens correleren deze respondentgebonden variabelen
behalve met de variabele "algemene attitude ten aanzien van opbouwwerk" ook
met de attitudevormende component "evaluatie van opbouwwerk(activiteiten)".
De variabele "woon- en leefproblemen" correleert ook met de component "perceptie van opbouwwerk(activiteiten)".
De voorkeur voor resultaat- of procesgericht en voor institutioneel of buiten-institutioneel opbouwwerk blijkt niet significant van invloed te zijn op de algemene attitude ten aanzien van het werk. Ook de mate waarin men opbouwwerk
ziet als instrument van bewoners dan wel als instrument van de gemeente
blijkt geen invloed te hebben op de algemene attitude ten aanzien van het
werk.
Op grond van het bovenstaande kan men postuleren dat bewoners een positieve
of negatieve attitude ontwikkelen ten opzichte van het opbouwwerk, ongeacht of
ze er al dan niet mee in aanraking zijn gekomen vóórdat ze geënquêteerd werden en ongeacht het type opbouwwerk waar men de voorkeur aan geeft.
Uiteindelijk blijkt dat de groep bewoners, die tot het kansarme deel van de
bevolking wordt gerekend, en de groep, die ontevreden is over de woon- en
leefsituatie, niet significant positiever staan tegenover het opbouwwerk in de
wijk. De groep bewoners, die sterk wijkgebonden is, oordeelt significant minder
positief over het werk dan de groep die minder wijkgebonden is. Een en ander
betekent dat wijkbewoners, die het opbouwwerk volgens de doelstellingen van
het werk bij uitstek dient te bereiken (zie 2.3), niet significant vaker of beter
bereikt worden dan andere bewoners. Hieruit kan de conclusie worden getrokken, dat er een aanzienlijke kloof bestaat tussen beoogde en verwachte dienstverlening enerzijds en de waardering van de verleende diensten anderzijds.

In 3.1 is het opbouwwerk omschreven als open systeem waarvan de afzonderlijke elementen interacteren met de relevante omgeving. Uit het onderzoek blijkt
echter dat het opbouwwerk, althans in Spoorwijk, moeilijk als volledig open
systeem beschouwd kan worden. Opbouwwerkers treden weliswaar buiten hun
instelling en gaan coalities aan met actieve groepen wijkbewoners. Deze groepen blijken echter slechts een relatief klein aantal bewoners te omvatten en
bovendien werken ze niet aan problemen, die door niet-actieve Spoorwijkers als
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urgent worden ervaren, en wél aan problemen die niet als belangrijk worden
gezien.
Vrij vertaald kan worden gesteld dat opbouwwerk een deel van de locale bevolking incorporeert in h a a r eigen institutionele netwerk. Via de op deze wijze
geïnstitutionaliseerde bewonerskaders wordt geprobeerd, druk uit te oefenen op
relevante doelwit-systemen in de omgeving. De sleutelfiguren, die ik geïnterviewd heb tijdens het vooronderzoek, hebben echter sterke twijfels uitgesproken
over de mate waarin opbouwwerk erin slaagt, de belangrijkste beslissingsprocessen met betrekking tot de wijk te beïnvloeden.

In 3.4 is aandacht besteed aan enkele elementen die van invloed kunnen zijn op
het ontwikkelen van een positieve attitude van potentiële cliënten ten aanzien
van het opbouwwerk. Zo is onder meer ingegaan op de betekenis van (selectieve) waarneming in relatie tot het selectief blootstellen aan de prikkel tot het
afnemen van een product of dienst. Ook is aandacht besteed aan de invloed van
het "low" of "high involvement "-karakter van de betreffende zaak. Hierbij is
onder meer aangetekend, dat bij "low involvement issues" meestal niet op grond
van een weloverwogen keuze tot afname van een product of dienst wordt besloten, maar dat de min of meer toevallige aanwezigheid ervan tot koopgedrag
aanleiding kan geven.
Uit de resultaten van het Spoorwijkse onderzoek blijkt, dat het opbouwwerk in
die wijk nauwelijks als "high involvemenf-zaak opgevat kan worden. Slechts
een klein aantal geënquêteerde bewoners blijkt bekend te zijn met het werk en
de waardering ervan is sterk gecentreerd rond het gemiddelde van de steekproef: er zijn weinig respondenten die uitgesproken positief of negatief oordelen
over het opbouwwerk in hun wijk. De licht positieve waardering van het werk
kan ook het gevolg zijn van "interviewer-respondent-interactie".

Tot slot moeten nog enige opmerkingen worden gemaakt over de "marketing
mix" van het opbouwwerk in Spoorwijk. De kwaliteit van het product wordt
door de meeste sleutelfiguren, met wie ik gesproken heb, als onvoldoende beschouwd. Dit oordeel wordt rechtstreeks in verband gebracht met het onvoldoende professioneel opereren van de factor personeel (de opbouwwerkers in de
wijk). Er bestaat geen twijfel aan de goede intenties van de werkers maar hun
beroepsmatige kwaliteiten worden niet hoog aangeslagen. Derhalve wordt getwijfeld aan het vermogen van de werkers om waarde toe te voegen aan probleemoplossingsgerichte activiteiten van wijkbewoners. Het verbeteren van de
kwaliteit van het opbouwwerk wordt als de belangrijkste marketing-doelstelling
ten aanzien van het werk beschouwd.
Promotie van het "product" opbouwwerk geschiedt vooral via de wijkkrant. Dit
orgaan wordt redelijk goed gelezen en vrij positief gewaardeerd. Desondanks
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blijken slechts weinig respondenten bekend te zijn met de opbouwwerkers in
hun wijk. Wellicht dienen ook andere communicatiekanalen gebruikt te worden
voor de promotie van het werk.
De distributie van het opbouwwerk blijkt een tamelijk gering bereik te hebben.
Slechts een selecte groep van enkele tientallen actieve bewoners wordt direct
bereikt. De dienstverlening van opbouwwerkers is vrijwel uitsluitend op deze
groep gericht.
Concluderend kan worden gesteld dat de "marketing mix" van het opbouwwerk
voor verbetering vatbaar is. De wijze, waarop dit kan worden gerealiseerd,
wordt aangegeven in het volgende hoofdstuk.
6.2.2.

Professionaliseringstheorie.

In 2.3.2. zijn een aantal dimensies genoemd, waarlangs beroepen professionele
status kunnen bereiken: dienstverlening vanuit een persoonlijke service-ideologie, oriëntatie op wetenschappelijke kennis, autonomie van de individuele werker wat betreft de uitoefening van zijn beroep, de vorming van een beroepsassociatie, het ontwikkelen van een beroepscode en het verwerven van maatschappelijke erkenning van het beroep als volwaardige professie.
In de literatuur over professionalisering in relatie met het opbouwwerk is gesteld dat een consistent wetenschappelijk referentiekader en een beroepscode
ontbreken, maar dat opbouwwerkers wel vrij zelfstandig zijn in hun beroepsuitoefening en diensten verlenen vanuit een persoonlijke servicegedachte. De onderzoeksresultaten geven echter een ander beeld te zien. Het blijkt dat vraagtekens kunnen worden gezet bij de veronderstelling, dat opbouwwerkers hun beroep volstrekt autonoom kunnen uitoefenen. Immers: de opbouwwerker moet
zich in hoge mate richten naar de eisen van zijn instelling en verwachtingen
van bestaande actieve groepen en er kan dan ook feitelijk geen sprake zijn van
volstrekte autonomie in de beroepsuitoefening van opbouwwerkers. De geleverde diensten blijken sterk voorwaardenscheppend van aard te zijn, zodat er voor
de werker nauwelijks aanleiding is, zich te oriënteren op wetenschappelijke
theorie. Een dergelijke oriëntatie heeft immers geen betekenis als er in het
dagelijks functioneren geen gebruik van wordt gemaakt. De specifieke status
van de beroepskracht kan weliswaar gelegitimeerd worden door te verwijzen
naar het feit dat de werker gewoonlijk een hogere beroeps- of universitaire opleiding heeft gevolgd. De geïnterviewde werkers hebben echter in het algemeen
niet of nauwelijks gelegenheid om de verworven kennis en inzichten in praktijk
te brengen, zodat de toegevoegde waarde van hun opleiding gering lijkt te zijn.
De aanwezigheid van een landelijke beroepsorganisatie heeft geen waarneembare invloed gehad op het functioneren van de opbouwwerkers in Spoorwijk.
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Wat overblijft, is "dienstverlening vanuit een persoonlijke service-ideologie" en
erkenning door delen van het gemeentelijk apparaat en door eigen instellingsvertegenwoordigers. Dit betekent dat er tussen de beoogde en de verwachte
dienstverlening enerzijds en de feitelijk verleende diensten anderzijds een aanzienlijke discrepantie blijkt te bestaan. Derhalve blijkt de werkelijke effectiviteit van het opbouwwerk in Spoorwijk (zie 3.1) gering te zijn.
6.3.

Hoe verhoudt het onderzochte opbouwwerk zich tot verwachtingen van de diverse "stakeholders" van het werk?

Wat de niet-actieve wijkbevolking betreft heb ik in 6.1 reeds aangegeven, hoe de
mening van deze belanghebbende partij zich verhoudt tot wat men van het
werk verwacht. Van de overige "stakeholders" (rijk, gemeente, opbouwwerkinstelling, opbouwwerkers en actieve bewonersgroepen) geef ik dat hieronder in
het kort aan.
De centrale overheid zag (en ziet) het werk vooral als instrument om de woonen leefsituatie van kansarme groepen te verbeteren door deze groepen te ondersteunen bij het organiseren en uitvoeren van veranderingsinspanningen. Hierbij
moet opbouwwerk zich blijkens rijksnota's niet louter beperken tot oplossing
van woon- en leefproblemen maar dient het zich tevens te richten op verandering van het beleid van instanties die iets aan de oorzaken van probleemsituaties kunnen doen. Opbouwwerk moet derhalve niet alleen dienstverlenend werken maar ook sociale innovaties op gang brengen. Opbouwwerkers moeten hierbij gebruik maken van professionele agogische methoden en technieken die zij
op sociale academies hebben geleerd (c.q. hadden moeten leren).
De resultaten van het onderzoek in Spoorwijk maakt duidelijk, dat de centrale
overheid nauwelijks aan haar trekken komt met de wijze waarop het opbouwwerk in die wijk wordt uitgevoerd. Kansarmere groepen worden in mindere
mate bereikt dan beter gesitueerden. Van beleidsverandering is vrijwel geen
sprake (vergelijk onder meer het uitblijven van een wijk- en dienstencentrum in
Spoorwijk ondanks twaalf jaar actievoeren). Sociale innovaties zijn niet gesignaleerd. Professionele agogische methoden en technieken worden minder toegepast dan voorwaardenscheppende werkzaamheden. Deze conclusies van het
Spoorwijkse onderzoek worden overigens bevestigd door de uitkomsten van het
oriënterende onderzoek in de negen andere locale situaties.
De plaatselijke overheid (= Den Haag) kent het opbouwwerk vooral een nuttige
probleemsignaleringsfunctie toe. Opbouwwerkers en hun instellingen dienen
zich in de ogen van locale politici en ambtenaren te beperken tot het verlenen
van organisatorische en administratieve ondersteuning aan actieve bewonersgroepen. Deze groepen moeten zelf de doelen formuleren waarnaar gestreefd
moet worden. Opbouwwerk wordt niet in eerste instantie gezien als een sociaalinnovatieve maar als praktisch ondersteunende discipline. Dienstverlening moet

140

in de ogen van locale bestuurders vooral voorwaardenscheppend en niet zozeer
professioneel van aard zijn.
Uit de resultaten van de oriënterende pilot-study in tien locale situaties blijkt,
dat men het opbouwwerk redelijk geslaagd acht wat betreft de probleemsignalering, maar veel minder wat betreft het sociaal-innoverende aspect ervan. Dit
komt volgens ambtenaren en politici met wie ik gesproken heb, omdat de opbouwwerker teveel vasthoudt aan actiegerichte methoden en zich te weinig actief-coöperatief opstelt. Opbouwwerk houdt zich niet altijd bezig met de prioriteiten van het gemeentelijk (welzijns)beleid, maar men kan daar, gelet op de
extrapolaire positie van het werk, wel enig begrip voor opbrengen. Opbouwwerk
mag volgens betrokkenen lastig zijn, maar het moet wel constructief blijven.
Wat Spoorwijk betreft wordt door de Haagse ambtenaren vrij unaniem gesteld,
dat de opbouwwerker wel constructief is, maar te weinig "aan de weg timmert".
In andere situaties (onder andere Maassluis, Veenendaal en Deurne) constateren ambtenaren precies het omgekeerde, namelijk dat opbouwwerkers wel flink
lastig zijn, maar dat ze tegelijkertijd niet altijd even constructief bezig zijn.
Door de bank genomen zijn de representanten van het plaatselijk bestuur toch
vrij positief over de aanwezigheid van het opbouwwerk, hetgeen erop duidt dat
men er een zekere waarde aan toekent.
Uit de resultaten van de pilot-study kan men opmaken dat besturen van opbouwwerkinstellingen een sterke claim leggen op de wijze waarop de werker
wordt ingeschakeld bij bewonersactiviteiten. Van een vrij beroep is dan ook
geen sprake. Opbouwwerkers worden geacht in eerste instantie het instellingsbeleid uit te voeren waarbij ze wel gebruik behoren te maken van professionele
ondersteuningstechnieken. Werkers worden bij hun binnenkomst (bij de selectie
voor een vacature) en later via evaluatie- en functioneringsgesprekken beoordeeld naar de mate waarin ze in staat zijn het instellingsbeleid loyaal en op
professionele wijze uit te voeren. Instellingsbesturen kunnen hierbij lijnrecht
komen te staan tegenover bewonersorganisaties, die de rol van de opbouwwerker vaak trachten te beperken tot het vervullen van louter voorwaardenscheppende taken.
De onderzoeksresultaten bevestigen, dat de besturen van opbouwwerkinstellingen een vrij grote invloed hebben op de prioriteiten waaraan gewerkt wordt. Dit
gebeurt in het kader van de overlevingsstrategieën, die de meeste instellingen
moeten volgen om het hoofd te kunnen bieden aan dreigende of al lopende bezuinigingen.
Ook in Spoorwijk voert de instelling een strijd om het behoud van het opbouwwerk in de wijk. Men tracht Spoorwijk erkend te krijgen als stadsvernieuwingsgebied, wat extra middelen en het veilig stellen van enkele formatieplaatsen
voor opbouwwerk tot gevolg heeft. Inmiddels drijven nieuwe bezuinigingen het
opbouwwerk nog verder in de richting van het uitvoeren van (meestal politiek
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bepaalde) instellingsprioriteiten. Een en ander leidt tot verdere versterking van
de invloed van instellingsbesturen op de inzet van opbouwwerkers in hun territorium. Deze handelingsmacht wordt overigens enigszins getemperd door de invloed, die bewonersorganisaties uitoefenen op de bijdragen van opbouwwerkers.
In de literatuur over opbouwwerk wordt soms melding gemaakt van een intermediaire positie van het opbouwwerk tussen het institutionele veld van (gemeente)instellingen enerzijds en (potentiële) afnemers van zijn diensten anderzijds. Vergelijk Schuyt's triadeconcept en Thomas' opvatting dat de opbouwwerker als een soort "piggy in the middle" fungeert (1).
Uit de resultaten van het onderzoek in Spoorwijk blijkt, dat er nauwelijks sprake is van een dergelijke tussenpositie. De opbouwwerker maakt deel uit van het
actiesysteem en vervult nauwelijks een advocatenrol, volgens Spergel de eerste
stap in de richting van een intermediaire positie tussen locale overheid en bevolkingsgroepen (2).
De opbouwwerkers zijn blijkens uitkomsten van de pilot-study in tien situaties
vaak zo sterk gebonden aan de prioriteiten van de eigen instelling, locale overheid en bewonersorganisaties (= het institutionele netwerk), dat zij nauwelijks
ruimte hebben om in te spelen op nieuwe noden van bevolkingsgroepen in hun
werkgebied. Bovendien hebben ze door de grote hoeveelheid praktisch-organisatorisch en ander voorwaardenscheppend werk nauwelijks gelegenheid om professionele waarde toe te voegen aan opbouwwerkprojecten. Uit de diepte-interviewgesprekken die ik met de opbouwwerkers in Spoorwijk gevoerd heb, bleken
deze beperkingen inderdaad aanwezig te zijn en een frustrerende invloed te
hebben op de opbouwwerkers op de motivatie voor het aanpakken van nieuwe
initiatieven.
Uit de resultaten van het Spoorwijkse onderzoek kan men opmaken, dat bewonersorganisaties in het algemeen twee doeleinden nastreven: probleemoplossing
en beleidsverandering. Meestal beschikt men niet over de vereiste middelen om
zelf de problemen op te lossen. Andere instanties (bijvoorbeeld gemeentelijke
diensten) kunnen wel de gewenste oplossing realiseren. Derhalve zijn de inspanningen van bewonersorganisaties er gewoonlijk op gericht, het beleid van
verantwoordelijke instanties in gunstige zin te beïnvloeden. Om daarin succesvol te kunnen zijn, dienen bewonersorganisaties een sterke uitgangspositie te
bereiken in het krachtenveld rond de probleemsituatie en daarnaast een consistente veranderingsstrategie te ontwikkelen en te implementeren. Organisaties
slagen hier alleen maar in als ze een sterke mate van interne cohesie van het
eigen actiesysteem kunnen realiseren, positieve naambekendheid krijgen in het
werkgebied en bevolkingsgroepen (= achterban) aan zich weten te binden. De
onderzochte bewonersgroepen bleken hard te werken aan het versterken van de
interne cohesie en public relations, terwijl ze zich nauwelijks bekommerden om
het opbouwen van hechte relaties met relevante achterbangroepen. Mede daardoor was het voor de meeste groepen zeer moeilijk om een goede uitgangspositie
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te bereiken in het krachtenveld en een consistente veranderingsstrategie te rea
liseren.

Uit het bovenstaande blijkt, dat de diverse "stakeholders" sterk verschillen wat
betreft hun verwachtingen ten aanzien van zes aspecten, die met het opbouw
werk samenhangen: keuze voor bepaalde doelgroepen (dat wil zeggen groepen,
waar het werk zich op richt), houding ten opzichte van overheidsinstanties en
andere "targef-systemen, relatie met andere welzij nsdisciplines, doel van het
opbouwwerk, rol van de opbouwwerker en strategiekeuze. Verwachtingen van
partijen en aspecten van het opbouwwerk zijn hieronder schematisch in beeld
gebracht.
S c h e m a б.Ъ Verwachtingen van betrokken partijen ten aanzien van opbouw
werk.
partijen:
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6.4.

probleemoplos β ing
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Evaluatie van locaal o v e r h e i d s b e l e i d

In de meeste van de tien plaatselijke situaties, die in 1983 zijn bestudeerd via
de pilot-study, die voorafging aan het Spoorwijkse onderzoek, bleken overheidsvertegenwoordigers niet in staat te zijn, het opbouwwerk zodanig in kaart te
brengen en te evalueren, dat ze op verantwoorde wijze konden beoordelen of het
werk verminderd, gecontinueerd of uitgebreid moest worden. Omdat men het
werk niet inhoudelijk kon sturen, volstond men in de regel met een tamelijk
oppervlakkige analyse van de mate waarin opbouwwerkers activiteiten verrich-
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ten, die passen in de doelstelling en (grotendeels politiek bepaalde) prioriteiten
van de instelling. Door een dergelijke benadering te kiezen, wordt de pressie op
het opbouwwerk, om institutioneel te werken, versterkt.
In de meeste onderzochte plaatselijke situaties is het gemeentebestuur verdeeld
over de vraag of opbouwwerk afgebouwd of juist versterkt moet worden. Sommi
ge wethouders en raadsleden hebben zich gedurende h u n loopbaan jarenlang
ingezet voor uitbouw van de voorziening en zien zich nu gedwongen pijnlijke
bezuinigingen door te voeren. Soms leidt dit tot conflicten binnen het college
van В & W of in de gemeenteraad of raadscommissies. Met name VVD-politici
pleiten regelmatig voor sterke reductie van het opbouwwerk dat in hun ogen
nauwelijks een positieve bijdrage levert aan de verbetering van het welzijn van
de bevolking. In Den Haag droegen de voortdurende inspanningen om het op
bouwwerk af te breken ertoe bij dat de verantwoordelijke wethouder zich tijde
lijk van het politieke toneel moest terugtrekken. Overigens zijn zelfs in linksradicale kringen kritische geluiden vernomen. Men kan de opstelling van politici
ten opzichte van opbouwwerk als volgt in beeld brengen:

klein rechts
(GPV SGP etc.)

+

klein links
WD

CDA

PvdA

™

-

-

+

+

+

(CPN PSP etc,)

+

Binnen het ambtelijk apparaat is de financiële afdeling meestal het sterkst antagonistisch ten opzichte van het opbouwwerk, gevolgd door vakafdelingen. De
ambtelijke welzijnsdiensten verkeren in een dualistische positie. Enerzijds moeten ze het gemeentelijk beleid voorbereiden en uitvoeren. Anderzijds zijn ze
sterk afhankelijk van de mate waarin instellingen en werkers in s t a a t en bereid
zijn te werken volgens de intenties van het gemeentebestuur. Indien het opbouwwerk vaststelbare en algemeen als zinvol ervaren output levert, dan zullen
instellingen bij bezuinigingsoperaties buiten schot worden gelaten. In een dergelijke situatie heeft ook de ambtelijke welzijnsafdeling weinig te vrezen. Waar
het opbouwwerk niet of nauwelijks aan beleidsprioriteiten van het gemeentelijk
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bestuur werkt en het werk dientengevolge als weinig nuttige voorziening wordt
beschouwd, daar zal het niet aan bezuinigingsmaatregelen kunnen ontkomen.
In dat geval verliest ook de ambtelijke afdeling aan invloed en bestaat de kans
dat zijzelf ook wordt ingekrompen.
Op grond van het bovenstaande kan men concluderen dat de gemeentelijke welzijnsafdeling er alle belang bij heeft, een institutioneel sterk opbouwwerk in
stand te houden. Dit neemt echter niet weg dat zij door politieke fracties in de
gemeenteraad of door het college gedwongen kan worden om de discipline hard
aan te pakken. Dergelijke tegenstrijdige "constraints" vormen een belangrijke
weerstandsbron tegen politieke sturing van het werk door het locale bestuur.
Illustratief voor het ambtelijk dualisme is het feit, dat sommige ambtenaren
zelf lid zijn van het bestuur van een opbouwwerkinstelling, hetzij vanuit h u n
functie, hetzij als privé-persoon. Op deze wijze krijgt de coöptatie tussen ambtelijke afdeling en opbouwwerkinstelling concreet gestalte. Ook in situaties waar
ambtelijke vertegenwoordigers deelnemen aan institutionele activiteiten van
het opbouwwerk zijn de communicatielijnen tussen ambtenaren en instellingsvertegenwoordigers dermate kort dat van een sterke belangenkoppeling gesproken kan worden. Op grond hiervan kan men stellen, dat de relaties tussen
ambtenaren en instellingsvertegenwoordigers (evenals die tussen opbouwwerkers en actieve bewonersgroepen) sterk symbiotisch van aard zijn.

6.5.

Bepaling v a n d e mate waarin h e t o n d e r z o c h t e o p b o u w w e r k
beantwoordt a a n d e v e r w a c h t i n g e n v a n d e "stakeholders" v a n
h e t werk.

Onderstaande tabel geeft een indicatie van de mate waarin het opbouwwerk
heeft voldaan aan de verwachtingen van de diverse betrokkenen bij de pilot-study en het onderzoek in Spoorwijk. De genoemde partijen komen overeen met de
belangrijkste "stakeholders" van het opbouwwerk. E r is gekeken naar de aspecten die in schema 6.1 zijn genoemd bij de weergave van betrokken partijen en
hun verwachtingen ten aanzien van het werk.
S c h e m a 6.2: Puntenwaardering van de mate waarin verwachtingen van betrokken partijen vervuld worden.
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Bovenstaand schema maakt duidelijk dat het bestuur van de opbouwwerkinstelling het meest aan haar trekken komt, gevolgd door de plaatselijke overheid en
de opbouwwerker zelf. De bewonersorganisaties, niet-actieve bevolkingsgroepen
en de rijksoverheid hebben relatief minder profijt van het werk. Bewonersorganisaties zijn niet altijd tevreden, omdat opbouwwerkers veelal meer willen dan
alleen voorwaardenscheppend werken. Niet-actieve bevolkingsgroepen hebben
meestal te weinig zicht op het opbouwwerk om er positief of negatief over te
kunnen oordelen. Ze verwachten een actieve inbreng van de opbouwwerkers
waarmee ze te maken hebben, maar hieraan kan door die werkers vaak niet
voldaan worden.
Op grond van schema 6.2 kan worden gesteld dat het onderzochte opbouwwerk
tamelijk institutioneel is georiënteerd en derhalve weinig ruimte laat voor een
sociaal-innovatieve benadering en voor de in dat kader ontwikkelde "outreaching" programma's. De werkers ondersteunen vooral die activiteiten, die door
de vertegenwoordigers van het bestaande institutionele circuit als positief worden gewaardeerd.
Om na te kunnen gaan in hoeverre de institutionele bepaaldheid van opbouwwerk veranderd kan worden (met andere woorden in hoeverre sprake kan zijn
van "detached" opbouwwerkers), moet aandacht besteed worden aan de positiebepaling van het werk. Dit aspect wordt behandeld in de volgende paragraaf.

6.6.

Naar e e n plaatsbepaling van het opbouwwerk.

In 2.6 is aandacht besteed aan drie modellen waarmee de positie van opbouwwerk in het locaal-politieke krachtenveld kan worden weergegeven, namelijk
het triade-model van Schuyt, het enveloppe-model van Broekman en het aan
Seideman ontleende "stakeholder"-model. Op grond van de evaluatie van de
werking van het opbouwwerk en de betekenis die het werk heeft voor betrokken
partijen in het krachtenveld kan nu worden vastgesteld, welk model de werkelijkheid het beste weergeeft.
Mijns inziens kunnen de onderzoeksresultaten het best worden geïnterpreteerd
in termen van het "stakeholder"-model omdat in dit model voldoende aandacht
wordt besteed aan de relatieve invloed van de onderscheiden belanghebbende
partijen op de attitudes en gedragingen van de andere partijen.
Op grond van de uitkomsten van de effectiviteitsanalyse met betrekking tot het
opbouwwerk kan het in 2.6 ideaaltypisch weergegeven "stakeholder"-model als
volgt worden aangepast:

146

instelling

locale
overheid

opbouwwerker

actieve
groepen

sterke invloed

niet-actieve
bevolking

minder sterke invloed

In bovenstaande tekening zijn de belangrijkste uitkomsten van het uitgevoerde
onderzoek verwerkt:
de positie van de instelling is sterker, dan op grond van de literatuur over
opbouwwerk verondersteld werd;
de bijdragen van de opbouwwerker zijn te weinig geprofileerd (niet professioneel maar voorwaardenscheppend van aard);
• het functioneren van actieve groepen is te weinig effectief, zowel wat betreft
het beïnvloeden van de locale overheid als wat betreft het verkrijgen van
informatie over wat er onder de niet-actieve bevolking leeft.
Uit de discrepanties tussen "ideaal-model" en "praktijk-model" kunnen de belangrijkste verbeteringssuggesties voor het handelen van opbouwwerkers worden afgeleid. In het volgende hoofdstuk (in 7.2) wordt hieraan nader aandacht
besteed.
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6.7.

Samenvatting.

Het opbouwwerk is blijkens de bestudeerde literatuur en het in Spoorwijk verrichte onderzoek een tamelijk gesloten discipline, die weinig professioneel en
nauwelijks sociaal-innoverend werkt, maar die wel functioneert binnen de prioriteiten zoals ze door de instelling, in de regel in het verlengde van locaal-politieke beleidsdoelen, zijn geformuleerd. Er wordt weliswaar veel werk verzet,
maar het leidt niet of nauwelijks tot verbetering van de situatie, zoals die door
betrokkenen, met name door de meest kansarme wijkbewoners, wordt beleefd.
Van de diverse "stakeholders" van het opbouwwerk in Spoorwijk profiteren de
instelling, de locale overheid, bewonersorganisaties en opbouwwerkers zelf meer
van de output van het werk dan de niet-actieve bevolking. Voor de instelling en
de opbouwwerker zelf lijkt het voldoende, dat er gebruik gemaakt wordt van
het aanbod. Actieve groepen uit de Spoorwijkse bevolking hebben misschien wel
kritiek op de kwaliteit van de dienstverlening, maar ze zijn er door de bank
genomen toch redelijk tevreden over. Het feit dat de geleverde diensten sterk
voorwaardenscheppend van aard zijn, ervaren de meeste groepen niet als een
belemmering. Aan sociaal-innoverend opbouwwerk hebben ze, zo blijkt uit het
Spoorwijkse onderzoek, weinig of geen behoefte.

De meeste plaatselijke overheden, die bij de oriënterende "pilot study" in tien
locale situaties zijn betrokken, bleken te volstaan met het op hoofdlijnen sturen
van opbouwwerkinstellingen. Nu de druk om te bezuinigen op welzijnsvoorzieningen toeneemt, blijken binnen het locale overheidssysteem sterk divergerende
ontwikkelingen op te treden. De kritiek van de afdeling financiën en de vakdepartementen van de gemeente (Volkshuisvesting, Openbare Werken etc.) neemt
rechtevenredig toe met de sterker wordende bezuinigingsdruk. Tegelijkertijd
ontwikkelen welzijnsdepartementen, die zelf ook getroffen dreigen te worden
door de bezuinigingen, steeds duidelijker een beschermende houding aan ten
opzichte van het opbouwwerk.
In feite leeft de opbouwwerker in een soort dubbele symbiose, namelijk met de
actieve bevolkingsgroepen waar hij mee werkt én met de subsidiërende sponsororganisaties. Daarbij moet hij tevens rekening houden met de beleidsuitgangspunten van zijn instellingsbestuur en met de vereisten van zijn professionele
verantwoordelijkheid. Het blijkt voor de opbouwwerkers in Spoorwijk zeer moeilijk te zijn om in een spanningsveld van onderling soms zeer tegenstrijdige
"constraints" overeind te blijven en aan de verwachtingen van alle betrokkenen
te voldoen.

Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat er aanzienlijke
discrepanties bestaan tussen de wijze waarop het opbouwwerk in Spoorwijk
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plaatsvond (plaatsvindt) enerzijds en de doeleinden en verwachtingen van betrokkenen anderzijds. Op grond hiervan kan gesteld worden dat de effectiviteit
van het opbouwwerk tamelijk gering is, maar dat er in het algemeen wel verbetering mogelijk is, onder meer door een nieuwe verbeterde plaatsbepaling van
de opbouwwerker.
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7.

NABESCHOUWING

In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de te verwachten ontwikkelingen in het opbouwwerk (7.1), de wijze waarop het werk verbeterd kan worden (7.2) en de rol die wetenschappelijk onderzoek hierbij kan spelen (7.3).

7.L

Bespiegelingen over d e toekomst v a n h e t o p b o u w w e r k

In deze paragraaf wordt de lijn, waarlangs opbouwwerk zich in de onderzochte
situaties heeft ontwikkeld, doorgetrokken naar de toekomst. Hierbij wordt gewerkt met wat Van Doorn en Van der Vugt een projectieve scenariomethode
hebben genoemd (1). Onder andere in de milieukunde wordt veelvuldig gewerkt
met toekomstscenario's. Voor het welzijnswerk is de benadering echter nog betrekkelijk nieuw.
Men kan uitgaan van twee scenario's die als uitersten op een continuüm van
reële toekomstmogelijkheden beschouwd kunnen worden:
1. een pessimistische maar toch reële mogelijkheid: het opbouwwerk wordt in
alle plaatselijke situaties geleidelijk afgebroken;
2.

een optimistische variant: het werk blijft grotendeels intact en in veel situaties wordt het zelfs uitgebreid, bijvoorbeeld doordat voor specifieke samenlevingsonderwerpen via speciale subsidieregelingen extra opbouwwerkers
worden aangesteld.

Ergens in het middel van het continuüm bevindt zich een tussenvariant die als
volgt omschreven kan worden:
3.

een status çuo-variant: in een aantal plaatsen wordt het opbouwwerk geleidelijk afgebroken en in een ongeveer even groot aantal plaatsen kan het
zich handhaven of groeit het nog een beetje; in andere plaatsen blijft het
werk op een gelijk niveau.

Als we naar de resultaten kijken van de tien via de pilot-study oriënterend
onderzochte locale situaties, dan zien we dat het opbouwwerk in vrijwel al deze
plaatsen ter discussie staat. Er is veel kritiek op het werk en de voortdurende
noodzaak van locale overheden tot bezuinigen draagt ertoe bij, dat steeds vaker
voorstellen worden gedaan tot vermindering van het aantal werkers. Op sommige plaatsen heeft dat tot drastische reductie van het opbouwwerkersbestand
geleid. Van de andere kant zien we een toename van het aantal en de reikwijd-
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te van nieuwe subsidieregelingen, bijvoorbeeld in het kader van stadsvernieuwing, migrantenbeleid en onderwijsvoorrangsbeleid.
Op grond van deze tegenstrijdige ontwikkelingen zou men kunnen veronderstellen, dat de omvang van het opbouwwerk stabiel blijft. Dit verwijst naar scenario 3 (= handhaving van de status quo). Recente bezuinigingsplannen van WVCzijde kunnen er echter wel toe bijdragen dat het opbouwwerk verder onder druk
komt te staan. Deze toenemende druk zal echter naar mijn overtuiging niet
leiden tot een totale afbraak van het werk, m a a r wel tot reductie van de voorziening tot een locaal-politiek aanvaardbaar minimum-niveau. Als deze toekomstvoorspelling uitkomt, dan betekent dit dat de feitelijke ontwikkeling dichter in de buurt komt van scenario 1 (de pessimistische variant).
De ontwikkeling die het opbouwwerk in de toekomst zal doormaken, heeft consequenties voor de organisaties en instanties die betrokken zijn bij het werk. In
het bijzonder gaat het om de volgende partijen: (het bestuur van) de opbouwwerkinstelling (a), de opbouwwerker zelf (b), bewonersorganisaties (c), individuele leden van de locale bevolking (d) en representanten van de plaatselijke overheid (e). Van elke partij wordt aangegeven, wat voor h a a r de belangrijkste consequenties zijn, als het derde scenario inderdaad optreedt.
Ad a: D e o p b o u w w e r k i n s t e l l i n g .
Het vervangen van reguliere geldstromen door ad hoc subsidies en specifieke
uitkeringen leidt tot diversificatie wat betreft de rechtspositie van betrokken
beroepskrachten. Daarnaast worden hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van
het instellingsbeheer. Een en ander impliceert dat het besturen van een opbouwwerkinstelling geen taak meer kan zijn die louter door vrijwilligers vervuld kan worden. Professionaliteit zal ook in het besturen van instellingen in
toenemende mate vereist zijn. Deze ontwikkeling staat haaks op het beleid dat
gericht is op versterking van de positie van vrijwilligers in het institutionele
welzijnswerk.
De instelling zal aandacht moeten schenken aan de profilering van het welzijnswerk en dient bovendien te streven naar een positiever beeldvorming ten aanzien van het werk. Het bestuur van de instelling dient meer zorg te besteden
aan operationalisatie van werkdoelen, het kiezen van de belangrijkste problemen en behoeften van bevolkingsgroepen, het opstellen van werkplannen voor
het werk en dergelijke. Een strakker instellingsbeleid is noodzakelijk om tot
stroomlijning van het werk te komen. Van de andere kant kan een al te rigide
instellingsstructuur de creativiteit van de werkers teveel belemmeren. Het zal
niet eenvoudig zijn voor de besturen om een "gulden middenweg" te vinden
tussen het sturen van werkers en het bieden van ruimte voor zelfstandig beroepsmatig handelen.
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Een hardere professionelere aanpak is niet alleen noodzakelijk binnen de instelling. Ook naar buiten toe in het contact met andere welzijnsinstellingen en
overheidsinstanties is dat vereist, wil het opbouwwerk kunnen overleven. Terwijl vroeger de belangen van het opbouwwerk gewoonlijk via overleg met gemeentelijke instanties veilig konden worden gesteld, dient nu vaak stevig onderhandeld te worden om bezuinigingen te voorkomen.
Ad b: De opbouwwerker.
De opbouwwerkers in Spoorwijk hebben blijkens de onderzoeksresultaten niet
primair vanuit een professioneel referentiekader gehandeld. Het grootste deel
van hun ondersteunende werkzaamheden is in feite voorwaardenscheppend van
aard geweest. Door de sterke koppeling aan de belangen van bewonersorganisaties en de eigen instelling hebben opbouwwerkers feitelijk weinig mogelijkheden
gehad om andere dan voorwaardenscheppende taken te vervullen. Bovendien
beschikten sommige werkers wellicht niet over de vereiste inzichten en vaardigheden om andere, meer professionele interventies te plegen.
Wil opbouwwerk in de toekomst blijven bestaan als zelfstandige discipline (al
dan niet ingebouwd in het sociaal-cultureel werk), dan zal het werk toegevoegde
waarde moeten hebben met betrekking tot het functioneren van de locale samenleving. Om dit te kunnen realiseren is het echter noodzakelijk dat opbouwwerkers vanuit een professioneler referentiekader handelen. Dit betekent dan
weer dat instellingsbesturen en bewonersorganisaties aan individuele werkers
in voldoende mate de ruimte moeten geven om gebruik te maken van hun professionele inzichten en vaardigheden. Van de andere kant dienen werkers zelf
in staat en bereid te zijn, de eventueel beschikbare ruimte te benutten.
Ad c: Bewonersorganisaties.
Bewonersgroepen zijn door de bezuinigingen minder zeker geworden van ondersteuning door opbouwwerkers. Van de andere kant zijn er echter door het beschikbaar komen van extra subsidies (onder andere voor werkgelegenheidsprojecten) mogelijkheden ontstaan om professionele ondersteuning te krijgen van
werkers die minder zeker zijn van hun positie en daardoor beter stuurbaar zijn
dan hun collega's die in vaste dienst zijn van de opbouwwerkinstelling.
Afgezien van het relatief schaarser worden van regulier opbouwwerk en het
beschikbaar komen van andere ondersteuningsmogelijkheden is ook de deskundigheid van vrijwilligers in bewonersgroepen sterk toegenomen. Dit maakt dat
de groepen minder afhankelijk worden van professionele expertise. Vandaar
hun pressie op eventueel aanwezige opbouwwerkers om vooral voorwaardenscheppende ondersteuning te bieden.
Een specifiek probleem voor actieve bewonersgroepen is hun relatie met het
niet-actieve deel van de bevolking. Actieve bewoners, die deel uitmaken van
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buurt- en wijkorganisaties, staan bloot aan allerlei invloeden die hen van hun
achterban doen vervreemden. Ze overleggen regelmatig met vertegenwoordigers
van officiële instanties en krijgen daardoor geleidelijk meer begrip voor de problemen waarvoor instanties zich geplaatst zien (bijvoorbeeld wettelijke belemmeringen om een door bewoners gewenste oplossing te realiseren). Niet-actieve
bewoners kunnen het uitblijven van de gewenste oplossing interpreteren in termen van het falen van de actieve bewonersgroep.
Het voortdurende contact met representanten van de institutionele wereld
(waartoe overigens in de ogen van bewoners ook de opbouwwerker behoort) verandert zeer zeker het inzicht van actieve bewonersgroepsleden in de situatie en
daarmee ook hun behoefte aan ondersteuning. Dit bevordert het proces van
elitevorming van het actieve bewonerskader. Actieve groepen krijgen na verloop
van tijd de neiging om de problemen, die zij hebben gekozen als aangrijpingspunten voor hun handelen, als dé problemen van de wijkbevolking te beschouwen.
Gewoonlijk veranderen probleemsituaties en behoeftenpatronen van niet-actieve
bewoners vrij frequent, zowel wat aard als wat intensiteit betreft. Actieve groepen werken soms zelfs door aan de oplossing van problemen die door het nietactieve deel van de wijkbevolking al lang niet meer als problemen worden ervaren. Een bewonersorganisatie kan zich echter geen gezichtsverlies permitteren
door zich terug te trekken uit het strijdperk zonder succes te hebben geboekt.
Zodoende kunnen bewonersgroepen tamelijk conserverende krachten worden in
het locaal-politieke krachtenveld. Er is vrijwel geen ruimte voor de aanpak van
nieuwe problemen en behoeften van bewoners, omdat men nog met de "oude"
kwesties bezig is.
Ad d: Individuele b e w o n e r s .
In principe zijn er twee mogelijkheden voor bewoners, die een woon- of leefprobleem langs collectieve weg willen aanpakken:
1. aankaarten van het probleem bij bestaande bewonerskaders of bij het institutionele opbouwwerk;
2. de kwestie zelf aanpakken en zich voor dat doel organiseren.
Indien de opbouwwerkinstelling met een vraag van een nieuwe bewonersgroep
om ondersteuning wordt geconfronteerd, dan komt ze in een lastig parket terecht. Ondersteuning van een nieuwe groep gaat ten koste van de hoeveelheid
tijd en energie die in de begeleiding van bestaande organisaties gestoken kan
worden. Bewonersgroepen, die al ondersteund worden, menen vaak een soort
alleenrecht te hebben op begeleiding door opbouwwerkers. Nieuwe groepen
moeten proberen via bestaande organisaties in aanmerking te komen voor hulp
en advies. Als een opbouwwerkinstelling geconfronteerd wordt met een onder-

154

steuningsvraag van een nieuwe groep bewoners, dan vindt meestal verwijzing
plaats naar de reeds in het gebied aanwezige organisaties.
Er ontstaat al snel een concurrentiestrijd om de steun van de opbouwwerker.
Indien de instelling (in casu het bestuur) kiest voor het leveren van ondersteuning aan een nieuwe groep, dan loopt zij het risico dat zij in conflict raakt met
de organisatie die reeds in het werkgebied actief is. Zo'n situatie is nooit gunstig voor de instelling en het instellingsbestuur zal dan ook koste wat kost proberen om een conflict te vermijden. De mogelijkheid is dan altijd reëel aanwezig
dat de bestaande groep zich afwendt van het opbouwwerk en elders steun gaat
betrekken (bijvoorbeeld bij een buurthuis in de wijk) of h a a r eigen weg gaat en
probeert zaken te regelen met behulp van aanwezig vrijwilligerskader. Weigert
men van instellingszijde om hulp te bieden aan de nieuwe groep, dan laat men
een kans voorbijgaan om concreet bij te dragen aan het verbeteren van de
woon- en leefsituatie van een groep bewoners.
In de meeste gevallen zal men binnen een opbouwwerkinstelling kiezen voor
het instandhouden van de reeds aanwezige ondersteuningsrelaties met bestaande groepen en organisaties. Nieuwkomers zullen gewoonlijk verwezen worden
naar aanwezige bewonerskaders en als in het overleg tussen die twee partijen
geen overeenstemming ontstaat over de aan de nieuwe groep te leveren steun,
dan zal vanuit het opbouwwerk in de regel geen ondersteuning geboden worden.
Met dat al zijn individuele bewoners voor professionele ondersteuning van de
aanpak van hun problemen sterk afhankelijk van de ruimte die bestaande bewonersorganisaties bieden voor hulp aan nieuwe groepen.
De aanwezigheid van subsidies, die bestemd zijn voor ondersteuning van specifieke doelgroepen of voor de aanpak van bepaalde problemen van bewoners,
impliceert dat er in principe meer kansen zijn voor het ontstaan van nieuwe
initiatiefgroepen uit de bevolking. Van de andere kant zijn de betreffende regelingen qua procedures, criteria etcetera vaak dermate ingewikkeld dat nieuwe
groepen er zelden rechtstreeks gebruik van kunnen maken. Ze hebben bij het
verwerven van subsidies meestal deskundige hulp nodig zodat ze toch weer afhankelijk zijn van steun en hulp van de reeds in het gebied aanwezige opbouwwerkers.
Kort samengevat kan gesteld worden dat het voor nieuwe initiatiefgroepen van
individuele burgers niet eenvoudig is, gebruik te maken van ondersteuningsmogelijkheden van het opbouwwerk. Ten eerste omdat ze meestal niet bekend zijn
met de aanwezigheid van het werk (zie hiervoor de uitkomsten van het Spoorwijkse onderzoek). Ten tweede omdat de opbouwwerkers reeds over een
(over)vol takenpakket beschikken. De meeste nieuwe groepen zijn dan ook in
eerste instantie aangewezen op zelforganisatie. Het feit dat opbouwwerk deze
situatie heeft vertaald in een vorm van methodisch handelen door beroepskrachten illustreert hoe de keuze voor non-activiteit ten opzichte van nieuwe
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initiatieven gelegitimeerd wordt. Bij zelforganisatie als methodisch principe
blijft de rol van de opbouwwerker beperkt tot een zeer algemene voorwaardenscheppende bijdrage waarbij het bijvoorbeeld slechts gaat om het leveren van
informatie of het beschikbaar stellen van vergaderruimte.
Ad e: Locale o v e r h e d e n .
Formeel is de bevoegdheid om te bepalen, hoeveel opbouwwerkers er in de
plaatselijke situatie werkzaam moeten zijn en waaraan zij moeten werken, een
zaak van de locale overheid, zij het dat hierover overlegd dient te worden met
plaatselijke welzijnsinstellingen (in casu het georganiseerd particulier initiatief).
In de onderzochte gemeenten is de belangstelling voor opbouwwerk duidelijk
toegenomen. In de meeste situaties wil de gemeentelijke overheid het werk wel
continueren en staat men er in algemene zin positief tegenover. Deze positieve
instelling neemt overigens niet weg, dat men zich meestal wél in kritische zin
uitlaat over de wijze, waarop het werk tot nu toe is uitgevoerd. In ieder geval
wil men de kwaliteit van de werkuitvoering door opbouwwerkers verbeterd
zien. Opbouwwerk dient meer aandacht te besteden aan problemen en wensen
van bepaalde bevolkingsgroepen (met name migranten en andere kansarme
groepen).
Locale autoriteiten zien opbouwwerk het liefst functioneren als bemiddelende
instantie tussen bewonersorganisaties en het locale bestuur. Het feit dat de
opbouwwerker in de praktijk niet als bemiddelende instantie optreedt, maar
partij kiest voor actieve bewonersgroepen als zich een conflict voordoet, draagt
er zeker toe bij dat vertegenwoordigers van de locale overheid zich kritisch opstellen. Toch hebben de meeste plaatselijke overheidsvertegenwoordigers met
wie ik gesproken heb, goede hoop dat de situatie in gunstige zin kan veranderen. Daartoe is echter noodzakelijk, dat de rijksoverheid haar beleid van specifieke uitkeringen en ad hoc subsidies beëindigt. Locale autoriteiten zien liever
dat de algemene uitkering in het gemeentefonds wordt opgehoogd zodat gemeenten zelf kunnen beslissen aan welke welzijnsbevorderende activiteiten het
geld zal worden uitgegeven. Gemeentelijke vertegenwoordigers zijn van mening
dat zij, beter dan de rijksoverheid, in staat zijn ervoor te zorgen dat het geld
daarvoor gebruikt wordt waarvoor het in feite bedoeld is.

7.2.

S u g g e s t i e s v o o r verbetering van h e t functioneren v a n opbouwwerk.

In de voorgaande hoofdstukken is een breed scala van problemen beschreven
die opbouwwerkers ontmoeten bij hun streven om een optimale bijdrage te leveren aan het verbeteren van het woon- en leefklimaat in de locale samenleving.
In deze paragraaf wordt aangegeven welke veranderingen de verschillende be-
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trokken partijen in hun beleid of werkwijze kunnen doorvoeren om te bereiken
dat opbouwwerk effectiever gaat functioneren.
Naar mijn overtuiging kunnen de doelstellingen van opbouwwerk slechts waargemaakt worden als met behulp van het werk "meerwaarde" wordt toegevoegd
aan het functioneren van bepaalde samenlevingsverbanden. Ongeacht of het nu
gaat om de oplossing van woon- en leefproblemen, het realiseren van voorzieningen of het voeren van meer op de noden van de plaatselijke bevolking gericht beleid door locale overheidsinstanties.
In hoofdstuk 3 is een algemeen model beschreven voor het bestuderen van consumentenattitudes en factoren die op deze attitudes van invloed zijn. Dit algemene model is in hoofdstuk 4 aangepast en geschikt gemaakt voor consumentenonderzoek met betrekking tot het opbouwwerk. In 5.2 zijn de uitkomsten
van het Spoorwijkse onderzoek nader geïnterpreteerd in termen van het in de
hoofdstukken 3 en 4 ontwikkelde "consumer research"-model.
Uit het voorgaande kan worden opgemaakt dat dat de schema's voor het analyseren van "consumer research" zeer goed toepasbaar zijn bij onderzoek in het
opbouwwerk. Niet alleen processen van attitudevorming, maar ook aspecten,
die samenhangen met consumentengedrag (bijvoorbeeld weerstanden tegen verandering), kunnen onderwerp zijn van nader onderzoek. Aan de uitwerking van
methoden en technieken van "consumer research" ten aanzien van opbouwwerk
dient dan ook aandacht te worden besteed.
Mijns inziens is de maatschappelijke relevantie van opbouwwerk het grootst als
opbouwwerkers zich concentreren op het op gang brengen van nieuwe ontwikkelingen in locale samenlevingssituaties, gericht op het verbeteren van de
woon- en leefsituatie van kansarme groepen in het werkgebied. Uitgaande van
deze zienswijze dient voor bestaande groepen de methode van belangenbehartiging door zelforganisatie te worden gehanteerd, zodat de beroepskracht meer
ruimte krijgt om een actievere, meer stimulerende en professionelere rol te vervullen ten opzichte van bewoners, die nieuwe initiatieven willen ontplooien. Bij
deze laatste categorie werkzaamheden kan gebruik gemaakt worden van een
heel scala van vsrnieuwingsstrategieën, -methoden en -technieken zoals beschreven in de innovatieliteratuur (zie 3.6, ad b).
Als deze benadering wordt gevolgd, dan dient bij de beroepsopleiding en de
bijscholing van opbouwwerkers meer aandacht te worden besteed aan de overdracht van strategieën, methoden en technieken van sociale innovatie. Het repertoire van handelingsalternatieven dient minimaal te bestaan uit een set direct toepasbare sociale innovatietechnieken en bijbehorende concrete handelingsvaardigheden, onder andere met betrekking tot onderzoek, projectplanning,
organisatie-ontwikkeling, onderhandelingstechniek, conflicthantering en projectevaluatie. Slechts met behulp van de juiste combinatie van theoretische inzich-
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ten en praktische vaardigheden kan een meer professionele en daardoor meer
produktieve inzet van opbouwwerkers worden verkregen.
Een andere, met het voorgaande nauw samenhangende kwestie is de in 3.6 ad
a behandelde "detachment" van werkers ten opzichte van de institutionele kaders waarbinnen zij gewoonlijk opereren. Omdat dit een essentiële voorwaarde
is voor een meer innovatiegerichte inzet van opbouwwerk zal ik er in het kort
enige aandacht aan besteden.
Op grond van de onderzoeksresultaten kan worden gesteld, dat opbouwwerk
eerder als een naar binnen dan als een naar buiten gericht beroep kan worden
beschouwd. Deze "inward orientation" wordt vooral veroorzaakt door de sterke
institutionele gerichtheid die de werkwijze van het opbouwwerk vaak kenmerkt.
Wil het opbouwwerk een nuttige voorziening zijn in de locale samenleving, dan
dienen de werkers zich meer "outreaching" op te stellen.
Instrumenten om aan een "outward orientation" inhoud te geven, zijn bijvoorbeeld periodieke samenlevingsanalyse (sociale kaart, behoeftenpeilingen, etcetera), analoog aan periodieke doorlichting van bedrijven, zoals onder andere in
het organisatie-advieswerk wordt gepropageerd. Het gebruik van dergelijke instrumenten heeft het voordeel dat de opbouwwerker goed inzicht krijgt in wat
zich in de locale samenleving afspeelt en hoe bewoners die ontwikkelingen beleven. Bovendien leren bewoners de opbouwwerker kennen als iemand, die men
kan aanspreken om ondersteuning te bieden bij het opzetten van activiteiten
als zich in de samenleving bepaalde problemen voordoen.
Opbouwwerkers hebben zelf de verantwoordelijkheid, zorg te dragen voor een
goed professioneel gehalte van hun handelen. Daartoe moeten ze hun kennis en
vaardigheden op peil brengen. Er is een groot aanbod van opleidingsmogelijkheden aanwezig om dit te realiseren. Bijvoorbeeld in de vorm van post-academische cursussen of studiebijeenkomsten over bepaalde onderwerpen die van belang zijn voor een goede uitoefening van het beroep.
Als het belang van kwalitatief goed en maatschappelijk nuttig opbouwwerk
wordt onderkend, dan dienen besturen van opbouwwerkinstellingen de voorwaarden te creëren, waaronder werkers in staat zijn om de vereiste werkzaamheden uit te voeren. Dit betekent dat ruimte wordt geschapen voor de werkers
om nieuwe initiatieven op te pakken en nieuwe werkwijzen uit te proberen.
Opbouwwerkers dienen in staat gesteld te worden, zich de vereiste deskundigheid eigen te maken door cursussen te volgen etcetera. Dit betekent weer dat
de relaties met bestaande bewonersorganisaties herzien moeten worden. Het
beslag dat deze organisaties traditioneel op het opbouwwerk leggen, moet verminderen om zo meer ruimte te creëren voor de inzet van opbouwwerk voor het
op gang brengen van sociale innovatieprocessen. Hierover dient met betrokken
organisaties onderhandeld te worden.
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De Nederlandse Organisatie van Welzijnswerkers, het Platform Opbouwwerk,
de provinciale en plaatselijke begeleidingsorganisaties, het Nederlands Instituut
voor Maatschappelijke Opbouw, de werkplaatsen opbouwwerk en de vele andere
steunorganisaties, die er zijn, kunnen een stimulerende rol vervullen betreffende het verbeteren van de inzet van het opbouwwerk. Dit onder meer door nieuwe elementen uit de sociaal-wetenschappelijke literatuur geschikt te maken
voor de praktijk van het opbouwwerk en over te dragen aan beroepsopleidingen
en individuele opbouwwerkers.
Bewonersorganisaties doen er verstandig aan, zich regelmatig af te vragen of ze
nog wel aan de belangrijkste kwesties werken en of ze hierbij een juiste werkwijze hanteren. Ook voor hen kan periodieke samenlevingsanalyse en behoeftenonderzoek onder bewoners nuttig zijn.
De locale overheid heeft vooral tot taak vast te stellen in hoeverre de inzet van
opbouwwerk zinvol is en eventueel bijgesteld moet worden. Zij doet er goed aan,
haar positief-kritische instelling ten opzichte van de werksoort concreet inhoud
te geven door het opbouwwerk regelmatig te evalueren. Overheidsvertegenwoordigers kunnen hierbij gebruik maken van dezelfde samenlevingsanalyses als die
welke opbouwwerkers gebruiken voor hun werk.
Representanten van het locale bestuur zullen het functioneren van opbouwwerk
vooral toetsen met betrekking tot de vraag of de werkers nog wel werken aan
die zaken die voor de belangrijkste politieke fracties interessant zijn. Van deze
opstelling kan echter ook een conserverende werking uitgaan. Derhalve verdient het aanbeveling de oriëntatie op sociale innovatie als essentiële randvoorwaarde voor opbouwwerk vast te leggen in locale subsidieverordeningen.
In het verlengde van wat ten aanzien van plaatselijke overheden is gesteld, kan
voor de rijksoverheid een gedragslijn worden vastgesteld, die optimaal bijdraagt
aan een positieve ontwikkeling in en rond het opbouwwerk. Momenteel is het
gebruikelijk dat de landelijke overheid bij afwezigheid van innovatiegericht opbouwwerkbeleid op locaal niveau zelf het initiatief neemt om sociale innovaties
op plaatselijk niveau op gang te krijgen. Hiervoor wordt het instrument van ad
hoc subsidiëring gebruikt. Eerder heb ik hierbij al enige kritische kanttekeningen geplaatst. Het zou aanbeveling verdienen het totale aanwezige budget voor
welzijnswerk aan gemeenten beschikbaar te stellen en via het stellen van specifieke voorwaarden de inzet van opbouwwerk voor sociale innovatie te regelen.

7.3.

Bijdragen van sociaal-wetenschappelijk o n d e r z o e k aan d e verbetering v a n h e t opbouwwerk.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kan worden gesteld dat de gehanteerde procedure heeft bijgedragen tot een beter begrip van het opbouwwerk
en de context waarbinnen het werk plaatsvindt. Belangrijkste kenmerk van de
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procedure is dat zij meerdimensionaal van aard was. Er zijn gegevens verzameld door middel van bronnenstudie, persoonlijke observaties, diepte-interviews, een enquête etcetera. Hoewel deze multimethodische benadering slechts
inzichten oplevert met betrekking tot het opbouwwerk in één locale situatie,
valt te verwachten dat het instrument in andere situaties even bruikbaar is (zij
het wellicht in een aan die situaties aangepaste vorm).
In dit onderzoek stond de vraag centraal, welke groepen bewoners door het
opbouwwerk bereikt worden en wat hun attitude is ten aanzien van het werk.
Door deze keuze zijn de relaties van opbouwwerkers met andere partijen in het
krachtenveld onderbelicht gebleven. Met name de positie van het opbouwwerk
ten opzichte van andere welzijnsdisciplines vereist meer aandacht, dan in dit
onderzoek mogelijk was. Ook de relaties met de diverse geledingen van het
plaatselijk overheidsapparaat verdienen nadere analyse, evenals de positie van
de werker binnen zijn eigen instelling. Via eventueel vervolg-onderzoek dient
aan deze aspecten extra aandacht besteed te worden.
Een andere reeks van mogelijk belangrijke invloedsfactoren heeft betrekking op
de persoon van de werker. In de vrij omvangrijke professionaliseringsliteratuur
worden onder andere aspecten genoemd zoals levensloop, politieke opvattingen,
loopbaanwensen en karaktereigenschappen van de werker (2). Het bestuderen
van deze aspecten vereist andersoortig onderzoek, dat buiten het bestek van
deze studie viel.
Wat de werkaanpak van opbouwwerkers betreft zou een analyse gemaakt kunnen worden van de specifieke rollen, die werkers vervullen bij het ondersteunen
van hun cliëntgroepen. Zo maakt het groot verschil of de werker louter voorwaardenscheppende taken vervult, of dat hij ook sociaal-innoverend werkt. Blijkens literatuur over opbouwwerk kan de werker meerdere beroepsrollen vervullen (3). Zo worden onder andere genoemd de rollen van coördinator van cliëntactiviteiten, groepswerker binnen bewonersgroepen, intermediair tussen bewoners en overheidsinstanties en adviseur of belangenbehartiger van bewoners.
Het analyseren van beroepsrollen vereist langdurige participerende observatie
in de concrete situatie, waarin onderzoek wordt uitgevoerd. Om praktische redenen heb ik hiervan afgezien.
Een ander aspect, dat in deze studie slechts kon worden aangestipt (zie 3.1) en
dat nader onderzoek verdient, is de beeldvorming bij cliënten en andere betrokkenen ten aanzien van het opbouwwerk. Op grond van de in het onderhavige
onderzoek verzamelde informatie lijkt het vermoeden gerechtvaardigd dat de
beeldvorming bij de wijkbewoners vrij positief is, ondanks het feit dat betrokkenen nauwelijks bekend zijn met het werk. De oordeelsvorming lijkt vooral gestalte te krijgen via de activiteiten, die in het kader van het opbouwwerk worden ontplooid en waar betrokkenen wel redelijk tot goed bekend mee zijn. In
een vervolg-onderzoek zouden de processen van beeld- en oordeelsvorming nader bestudeerd kunnen worden. Dergelijk onderzoek zou licht kunnen werpen
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op de vraag in hoeverre de beeldvorming ten aanzien van opbouwwerk positief
beïnvloed kan worden via marketingstrategieën.
Tot slot dient nog gewezen te worden op het belang van de verdere ontwikkeling van procedures, waarmee de effectiviteit van het opbouwwerk gemeten kan
worden (zie 3.1). Ook hierbij kan het sociaal-wetenschappelijk onderzoek een
belangrijke rol spelen.
De in deze studie gehanteerde onderzoeksaanpak kan onder meer gebruikt worden als basis voor het ontwikkelen van een breder vervolg-programma dat bestaat uit de volgende onderdelen:
a. samenlevingsanalyses en behoeftenonderzoek door opbouwwerkinstellingen,
periodiek uit te voeren zodat trendanalyses mogelijk zijn;
b. evaluaties van opbouwwerkbeleid, zowel van instellingen als van plaatselijke
overheden, door locale overheidsinstanties;
с landelijk evaluatieonderzoek met betrekking tot het opbouwwerkbeleid van
plaatselijke overheden.
Een dergelijk vervolg-programma kan ertoe bijdragen dat de verdere ontwikke
ling van het opbouwwerk mede wordt gestuurd door de verwachtingen, doelstel
lingen en opvattingen die de verschillende "stakeholders" ten aanzien van het
werk hebben ontwikkeld.
Het initiatief voor het ontwikkelen van een dergelijk programma kan naar mijn
mening het beste van de rijksoverheid uitgaan. Als legitimatie voor haar be
moeienis kan zij onder meer aanvoeren dat zij een toetsende, controlerende
taak heeft ten aanzien van het gedecentraliseerde locale welzijnsbeleid zoals
dat door toedoen van plaatselijke overheden vorm krijgt.
Het onderzoeksprogramma is zodanig breed opgezet dat het onmogelijk vanuit
één bepaalde wetenschappelijke discipline uitgevoerd kan worden. Er dient vanuit diverse sociale wetenschappen onder leiding van een breed forum van materie- en onderzoeksdeskundigen samengewerkt te worden bij het implementeren
van (delen van) het programma.
In het bijzonder zijn er bijdragen mogelijk vanuit sociale wetenschappen als
bestuurskunde, beleidssociologie, andragologie, sociale psychologie (met name
consumentenpsychologie), politicologie, culturele antropologie en communicatiewetenschappen. Op grond van deze lijst zou verondersteld kunnen worden dat
vooral van de "zachtere" sociaal-wetenschappelijke richtingen een positieve inbreng wordt verwacht. Het is echter ook mogelijk dat vertegenwoordigers van
hardere disciplines in landelijke en locale onderzoeksteams participeren. Te
denken valt aan planningstechnische, financiële of mathematisch-statistische
deskundigen of specialisten met betrekking tot een bepaald terrein van het
maatschappelijk leven, bijvoorbeeld stadsvernieuwing of gezondheidszorg.
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Het is van het grootste belang dat overheidsinstanties en particuliere instellingen op locaal niveau participeren in de opzet van onderzoekswerkzaamheden,
wil zo'n programma enige kans van slagen hebben. De motivatie van betrokkenen tot deelname aan onderzoeksactiviteiten zal toenemen als blijkt dat het
hierbij gaat om verbetering van de opbouwwerkpraktijk en niet om het realiseren van bezuinigingen of het onder curatele stellen van instellingen en werkers.
Wellicht kunnen landelijke kaders als het Platform Opbouwwerk en het Nederlands Instituut voor Maatschappelijke Opbouw een positieve rol spelen bij de
invulling en uitvoering van het voorgestelde programma.

7.4.

Samenvatting

De prognoses ten aanzien van het opbouwwerk zijn vrij pessimistisch: er wordt
flink bezuinigd in de meest plaatselijke situaties. Toch is men het er algemeen
over eens dat het kind niet met het badwater moet worden weggegooid.
Waar mogelijk dienen opbouwwerkers en hun instellingen zelf het initiatief te
nemen tot een sociaal-wetenschappelijke doorlichting van het werk op de manier zoals die in deze studie is toegepast. Ook locale overheden dienen zich
actiever te bemoeien met wat er in het opbouwwerk omgaat. Zij doen er goed
aan, het werk regelmatig aan een kritische analyse te onderwerpen. Op grond
van de aldus verkregen gegevens dient het beleid zonodig te worden bijgesteld.
Pogingen om het opbouwwerk te verbeteren zullen moeten starten met een hernieuwde plaatsbepaling van de opbouwwerker waarbij deze de opdracht krijgt,
nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten rond reëel bestaande woon- en leefproblemen van niet-actieve en kansarme bevolkingsgroepen. Om deze opdracht
waar te kunnen maken, dient de werker zich verdergaand te professionaliseren
en van zijn instellingsbestuur de ruimte te krijgen om "outreaching" programma's te ontwikkelen en te implementeren. Hiermee krijgt de opbouwwerker de
status van "detached expert".
Bij de opleiding en bijscholing van opbouwwerkers dient het accent gelegd te
worden op het ontwikkelen van professionele inzichten en vaardigheden. Een
dergelijke ontwikkeling kan ondersteund worden met behulp van systematisch
sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
In deze studie is gepoogd het opbouwwerk wetenschappelijk door te lichten met
behulp van analyseschema's uit de marketing- en de "consumer research"-theorie. Deze schema's bleken goed bruikbaar voor het analyseren van opbouwwerk
in één locale situatie. Onderzoek in meerdere situaties zal ertoe moeten leiden,
dat er gaandeweg onderzoeksprocedures ontstaan waarmee het opbouwwerk
wetenschappelijk doorgelicht kan worden. In deze studie is daartoe slechts een
eerste aanzet gedaan.
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TOT BESLUIT
Het is mij tijdens mijn onderzoekswerkzaamheden steeds duidelijker geworden,
dat het opbouwwerk (althans de eerstkomende tientallen jaren) niet zal verdwijnen. Daarvoor is het werk te zeer geïnstitutionaliseerd en is er bij bevolkingsgroepen teveel behoefte aan ondersteuning door een discipline als opbouwwerk.
Wel zal het werk op diverse plaatsen sterk worden gereduceerd. Er moet echter
voorkomen worden dat de nog bruikbare, "gezonde" delen van het werk tegelijk
met de "ongeneeslijk zieke" delen ervan worden afgebroken. Systematische evaluatie met behulp van sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethoden kan ertoe
bijdragen dat vastgesteld kan worden wat de goede aspecten zijn van het werk
en hoe de minder goede kanten kunnen worden verbeterd.
Met deze studie probeer ik aan te tonen, dat vanuit de sociale wetenschappen
zinvol kan worden bijgedragen aan het evalueren van een maatschappelijke activiteit als het opbouwwerk. Voor het welslagen van dergelijk evaluatie-onderzoek dient mijns inziens wel gewerkt te worden met een meerdimensionale onderzoeksaanpak, te realiseren door multi- of interdisciplinaire teams van onderzoekers die afkomstig zijn van diverse sociaal-wetenschappelijke richtingen.
Voor instellingen en werkers uit het opbouwwerk is het van essentieel belang
dat ze positief meewerken aan wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van
hun werk. Dergelijk onderzoek kan er namelijk toe bijdragen dat de buitenwereld een duidelijker beeld krijgt van wat het opbouwwerk is en wat het nut
ervan kan zijn voor de locale samenleving. Het imago van opbouwwerk zal aanzienlijk verbeteren als instellingen en werkers bereid zijn, hun werkzaamheden
periodiek wetenschappelijk te laten doorlichten wat betreft de effecten ervan in
relatie tot de gestelde doelen en het geïnvesteerde geld.
Uit het onderhavige onderzoek is overigens wel gebleken dat de positie van het
opbouwwerk dient te veranderen in die zin dat de opbouwwerker een onafhankelijker positie inneemt, zowel ten opzichte van de eigen instelling als ten aanzien van actieve en niet-actieve bewoners. Doel van opbouwwerk moet zijn: het
verbeteren van het functioneren van de locale samenleving door effectief iets te
doen aan concrete probleemsituaties van kansarme bevolkingsgroepen in het
werkgebied. Hiervoor is een "outreaching" of "detached" opstelling nodig van de
werker. Hij dient in staat te zijn, zich buiten de institutionele kaders van zijn
instelling en het instellingsbeleid te begeven. Slechts op deze wijze is het mogelijk dat het opbouwwerk waarde toevoegt aan bestaande samenlevingsprocessen.
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BIJLAGE

l·

VIJF MODELLEN VOOR HET BESTUDEREN VAN
"CONSUMER BEHAVIOR".

Schiffman-Kanuk's eenvoudig model van consument-besluitvor
ming:
Ext«rn*l influanceBi

Input

F m ' · marketing «f f orte ι

Social-cultural environmentι

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

Product
Promotion
Pnce
Channel of

distribution

Family
Informal sources
Other non-commercial sources
Social class
Subculture and culture

Conaumer decision makingι

Need recognition

Prepurchase search

Psychological field:
1. Motivation
2. Perception
3. Learning
4. Personality
5. Attitudes

I
Evaluation of
alternatives
Experience

Fostdecision behaviorι

Output

Purchase:
1. Trial
2. Repeat purchase

Poetpurchase evaluation

Bron ι L.J. Schiffman en L.L. Kanuk, "Consumer Behavior", Englewood Cliffs 197Θ, peg. 438
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2. Nicosia's uitgebreide model van consument-besluitvormings-processen:
Field onet
Ггош the source of a meeeage
to the consumer'e attitude

Sub fie Id one

Firn's
attributes

Subfield two
Message
exposure
Consumer's
attributes

(especially
predispositions)

Search
evaluation
Experience

Field fourι
Feedback

Consumption
storage

Field two ι
Search for and
evaluation of
means end(B)
reletion(s)
(preaction
field)

Motivation

Decision
(action)

Field three ι
Act of
purchase

Purchasing
behavior

Bron ι F.M. Nicosia, "Consumer Decision Processes", Englewood Cliffs (Prentice Hall) 1966, pag. 156,
geciteerd door L.J. Sahiffman en L.L. Kanuk, "Consumer Behavior", Englewood Cliffs 1976,
pag. 446.
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3. Vereenvoudigde versie van Howard-Sheth's model van koper-gedrag:

Inputs

Perceptual oonstructa

Outputs

Learning construoto

StUBUlUB
display

a.
b.
c.
d.
e.

Quality
Price
Distinctiveness
Service
Availability

Symbolic
a. Quality
b. Price
e. Distinctiveness
d. Service
e. Availability
Social
a. Famly
b. Reference
groups
c. Social class

Brom

» Intention

Purchase —,

Confidence

. Overt ^
search

Intention

ι

,. Stimulus
ambiguity

Attitud« "
Motives

Г 1

Attention — Perceptual
bias

Choice
criteria

Brand
compre
hension

J t
Satisfaction

I "
Brand
compre- *
hen·ion

ι

Attention 4
flow of information
feedback effects

J.A. Howard en J.N. Sheth, "The Theory of Buyer Behavior", Hew York (J. Wiley) 1969, p. 30.
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4. Het Engel-Kollat-Blackwell model van consument-gedrag:
Information

processing
Expoaure

Central

control

unit

En vi голraeη t a l
influences

,_
Information
and
Experience

Income
Culture

Attention

Family
Social
clase
Evaluative
criteria

Conprehension

Physical
Pe: SOT ality

Other

Retention

ι
Infornation
feedback
External
search

|

Problem
Recognition

->Internal search
and
alternative
evaluation
Output
decision
process

^K\-

External eearch
and
alternative
evaluation

Τ
Purchasing
ргосе B O B

Poetpurchase
evaluation

Further
behavior

Bron ι J.F. Engel, D.T. Kollat en R.D. Blackwell, "Coneилег Behavior", Hew York (Holt, Rinehart en Win
ston) 1973, geciteerd door Schiffman en Kanuk, o.e. pag. 453.
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5. Miller-Zickmund's model van "consument-gedrag" in de gezondheids
zorg:

PREDISPOSING FACTORS

HEALTH ORIENTATION

INHIBITORS

Socio-economic Status
Demographics
Health Status

Medical Scepticism
Medical Fatalism
Dependency in Illness
Preventive Health Behavior

Availability
of medical
services
Financial
status

EVALUATION
Benefit Attitudes ι

PSYCHOLOGICAL
READINESS

Competency
Interperaonal relatione
Perforaance

Preference

Intentlona

Sooiel
Health
Financial
Ferfoxnance

Broni S.J. Miller en W.6. Zlckmund, "Innovative Health Care Alternativea• A Hodel of the Сопешяег Be
havior Proceas", in W.L. Wilkle, "Advancea in Coneumer Research; Volume VI" r New York 1976,
o.e. рад 62 -634.
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BIJLAGE 2:

NB. GEHEENTE1
1

ROTTERDAM

2

OVERZICHT VAN TIEN GEMEENTEN WAARIN DE ONTWIKKELING EN DE STAND VAN ZAKEN M.B.T. HET
OPBOUWWERK BESTUDEERD IS.

ÎEVOLKING IN:
LIGGING! ί9β9ι
19761

19811

POLITIEKE
KLEUR GEM.i

LEEFTIJD
INSTELLING

TYPE IN STATUS
STELLING 1 OPB.W.i

AANTAL
OPB.W.i

WEST

roo.000 615.000

576.000 PROGRESSIEF

10 JAAR

STICHTING

PUUR 1)

20 (±)

WEST

>C4.000 479.000

457.000 COALITIE

20

,,

ART.61 2)

PUUR

30

3

GRONINGEN

NOORD

166.000 164.000

163.000 PROGESSIET

10

,,

ART.61

PUUR

15

4

NIJMEGEN

OOST

L47.000 148.000

147.000 COALITIE

20

,,

ART.61

PUUR

20

5

MAASTRICHT

ZUID

95.000 111.000

110.000 CONSERVATIEF

io
15

3)
4)

DIENST
STICHTING

GEMENGD
GEMENGD

6

DORDRECHT

WEST

ββ.000 102.000

108.000 COALITIE

10 JAAR

STICHTING

PUUR

10

7

HOOGEVEEN

NOORD

36.000

43.000

44.000 COALITIE

10

,,

STICHTING

PUUR

3

e

VEENENDAAL

OOST

29.000

36.000

40.000 CONSERVATIEF

8

,,

STICHTING

PUUR

2

9

MAASSLUIS

WEST

24.000

28.000

33.000 NEUTRAAL

S

1.

STICHTING

PUUR

2

DEURNE

ZUID

23.000

27.000

28.000 CONSERVATIEF

25
5

5)
6)

STICHTING
STICHTING

GEMENGD
PUUR

1
3

10

4
5

TOELTCHTTNG;
1) "PUUR" wil zeggen dat het gaat om een instelling met louter (buurt)opbouw
werkers; "GEMENGD" betekent dat naast opbouwwerkers ook andere welzijns
werkers deel uitmaken van het beroepskrachtenbestand.
2) Bij artikel 61 commissies bestaat het bestuur van de instelling uit verte
genwoordigers van het particulier initiatief en de gemeente (meestal
raadsleden). De opbouwwerkers zijn in die situaties gemeenteambtenaar.
3) De gemeentelijke Dienst Welzijnszaken.
4) Het Stedelijk Instituut voor Sociaal Werk (SISW).
5) De stichting "Hofke van Marijke".
6) De stedelijke Stichting Samenlevingsopbouw
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(SSO).

BIJLAGE 3:

VRAGENLIJST VOOR INTERVIEWS MET LOCALE OPBOUWWERKERS EN GEMEENTEVERTEGENWOORDIGERS.

Vragen voor instellingsvertegenwoordigers
1. Hoe is de instelling ontstaan? Vanuit welke beleidsoverwegingen of visies? Door welke organisaties en/of personen
is zij opgericht?
2. Hoe heeft zich in de loop der jaren het instellingsbeleid
ontwikkeld? Zijn er breukvlakken aan te geven (plotselinge
koerswijzigingen)? Zo ja zijn daar oorzaken voor te noemen?
3. Hoe is op dit moment het beleid van de instelling te omschrijven? Welke activiteiten vinden momenteel plaats?
Welke werkers zijn nu bij de instelling werkzaam?
4. Hoe oordeelt U binnen de instelling over het vroegere en
huidige C.R.M.-beleid? In hoeverre komt het instellingsbeleid overeen met respectievelijk verschilt het van het
C.R.M.-beleid?
5. Dezelfde vragen met betrekking tot het gemeentelijk beleid
ten aanzien van opbouwwerk/welzijnswerk; welke relaties
zijn er met de gemeente? Hoe beoordeelt U deze relaties?
Vragen voor gemeentelijke vertegenwoordigers
1. Hoe heeft het gemeentelijk beleid ten aanzien van opbouwwerk/welzijnswerk zich ontwikkeld?
2. Hoe oordeelt U over het vroegere en huidige C.R.M.-beleid
ten aanzien van het opbouwwerk? In hoeverre komt het gemeentelijk beleid overeen met respectievelijk verschilt
het van het C.R.M.-beleid?
3. Hoe oordeelt men bij de gemeente over het beleid van de
plaatselijke opbouwwerkinstelling(en)? Welke relaties
heeft U met de instelling(en)? Hoe beoordeelt U deze relaties?
vragen voor beiden
1. Wat zijn de belangrijkste effecten van het opbouwwerk (geweest) ?
2. Welke toekomst ziet U voor het opbouwwerk weggelegd?
3. Hoe denkt U dat bewonersgroepen en andere gebruikers van
het opbouwwerk over deze dienstverlening oordelen?
4. Welke suggesties heeft U voor mij als ik een onderzoek ga
doen bij opbouwwerkers en gebruikers met betrekking tot
werkwijzen en uitkomsten van het opbouwwerk?
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BIJLAGE 4:

VRAGENLIJST KWANTITATIEF ONDERZOEK SPOORWIJK.

Niet invullen

Resnr.:

1. straat
Amazonestraat

even
01

even
02

Beetsstraat

03

04

Douwes Dekkerstraat

05

06

Hasebroekstraat

07

08

Max Havelaarstraat

09

10

Hildebrandtstraat

11

12

Busken Huëtstraat

13

14

Jonathanstraat

15

16

Keggestraat

17

18

Kneppelhoutstraat

19

20

Van Koetsveldstraat

21

22

Multatulistraat

23

24

Nannostraat

25

26

Oltmansstraat

27

28

Camera Obscurastraat

29

30

Potgieterstraat

31

32

Schaapherderstraat

33

34

Stastokstraat

35

36

Alberdink Thijmplein

37

38

Alberdink Thijmstraat

39

40

Vosmaerstraat

41

42

Gerrit Witsestraat

43

44
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Algemene gegevens (I)

Geslacht:

vr ouw

man
1

2
jaar

Leeftijd:
Nationaliteit:
—

Aantal kinderen:
Laatst genoten
opleiding

lagere LTS/
school LHNO/
etc.
1
2

MAVO/
HAVO/
VWO
3

MTS/
MEAO/
etc.
4

hoger
onderw.
5

Wonen en leven in Spoorwijk
Hoelang woont U al in Spoorwijk?
jaar
Hoe vindt U het, om in Spoorwijk te wonen?
zeer
prettig

zeer
onprettig
1

2

3

4

5

Wilt U verhuizen naar buiten de wijk?
heel

graag

1

II

5

4

1

II

II

2

1

3

1

helemaal
niet graag

wilt U een andere/betere woning?
heel
graag

L_J

helemaal
niet graag
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Als er nieuwbouw komt in Spoorwijk,
wilt U daar dan in gaan wonen?
heel
graag

helemaal
niet graag

τ—г

Bent U bereid eventueel meer huur
te betalen voor een nieuwe woning?

zn

rn

zeer
bereid

helemaal
niet bereid

Hoe wordt Uw woning onderhouden door de
dienst Volkshuisvesting?
zeer
slecht

zeer
goed

Heeft U geluidsoverlast van uw buren?
zeer veel
totaal geen
overlast |
Ц
||
||
||
overlast

vindt U Uw woning te klein of is zij
groot genoeg?
groot
genoeg

te

klein
5

4

3

2

1

Wat vindt U van de huur, die U voor
Uw huis betaalt?

te
hoog

||

||

redelijk
laag

Bent U in het algemeen tevreden of
ontevreden over Uw woning?
zeer
tevreden

zeer
ontevreden

In Spoorwijk wonen veel buitenlanders. Volgens
sommigen teveel. Bent U het daarmee eens of niet?
zeer
eens

zeer
oneens
5

4

3

2

1

Hoe veilig vindt U het verkeer in de wijk?
zeer
veilig

zeer
onveilig

Van sommige binnenstraten heeft de gemeente
woonerven gemaakt. Wat vindt U daarvan?
een zeer
slechte zaak

een zeer
goede zaak

un:

In enkele straten zijn verkeersdrempels
aangelegd. Wat is Uw mening daarover?
totaal
nutteloos

zeer
nuttig

Wat vindt U ervan, dat scholen ouders proberen te
betrekken bij het schoolgebeuren?
een zeer
slechte zaak

een zeer
goede zaak
5

4

3

2

1

Wat is Uw mening over welzijnswerkers in het algemeen?
erg
positief

I

erg
negatief

Wat is Uw oordeel over een wijk- en dienstencentrum in Spoorwijk?
hard
nodig

[_

helemaal
niet nodig

25. Heeft U last van "crossen" met auto's
of brommers in de straat?
totaal
geen last

veel
last
26,

Volgens sommigen wordt veel ingebroken in
Spoorwijk. Heeft U hier zelf last van (gehad)?
veel
last

totaal
geen last
5

4

3

2

1

27, Heeft U last van vernielingen en dergelijke?
totaal
geen last

veel
last

28. Heeft U hinder van druggebruikers in de
wijk?
helemaal
geen hinder

II

I

II

I

veel
hinder

29. Vindt U, dat de gemeente veel of weinig
doet voor de leefbaarheid in Spoorwijk?
zeer
veel

helemaal
niets

30. Bent U tevreden of ontevreden over de
leefbaarheid in Spoorwijk?
zeer
tevreden
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zeer
ontevreden

In de jaren van 1972 tot 1983 heeft een werkgroepvan
bewoners de Spoorwijkse woon- en huurbelangen behartigd.
Dat was de werkgroep Huurzaken.
Wist u, dat deze werkgroep er is geweest?
ja

||
| nee
1
2
Uw mening over deze werkgroep?
zeer
nuttig

|

totaal
nutteloos

nn

De werkgroep Huurzaken spreekuur gehouden voor bewoners,
die klachten hadden over het onderhoud van de woningen of
informatie nodig hadden over woon- en huurzaken.
Wist U, dat een spreekuur is gehouden?

3·

[

I L _ ' nee
totaal
nutteloos

zeer
nuttig

In het begin van de 7O-er jaren heeft de werkgroep Huurzaken huurweigeringsacties georganiseerd. Dit om beter
onderhoud af te dwingen van de dienst Volkshuisvesting.
Wist U, dat huurweigeringsacties zijn gehouden?
ja
1

TZJ
2

nee

Uw mening over deze acties?
zeer
eens

nu

zeer
oneens

De werkgroep Huurzaken heeft onder meer heeft ook overleg
gevoerd met ambtenaren van de dienst Volkshuisvesting.
Het ging hierbij vooral om klachten van bewoners over de
uitvoering van onderhouds- en renovatie-werkzaamheden.
wist u, dat dit overleg is gevoerd?

Da

1

nee

2

Uw mening over het overleg?
totaal
nutteloos

zeer
nuttig

Elke school is volgens de wet verplicht, een ouderraad in
te stellen. Zo'η raad, vroeger oudercommissie genoemd,
bestaat uit ouders en heeft inspraak in wat er op de
school gebeurt.
Wist U, dat zulke ouderraden er zijn?
ja
1

2

nee

Uw mening over ouderraden?
totaal
nutteloos

zeer
nuttig

Er draait al een aantal jaren een cursus Nederlands voor
buitenlanders, die Nederlands willen leren. De cursus
wordt gegeven door Nederlandse vrijwilligers.
Wist U, dat deze cursus plaatsvindt?
ja

II
1

nee
2

Uw mening over de cursus?
zeer
eens

[ 1=1

zeer
oneens

Enkele jaren geleden is op de scholen een buurtproject
geweest. In dat project kregen kinderen zes weken lang
les over de buurt.
Wist U, dat er een buurtproject is geweest?

:>a |

||

1

I

nee

2

Uw mening over het buurtproject?
zeer
totaal
nuttig
]|
||
||
f
nutteloos
Er is ook een paar keer een cursus "gemeenteraad" gehouden
voor wijkbewoners, die meer wilden weten over hoe de
gemeente in elkaar zit en hoe ze werkt.
Wist U, dat die cursus is gehouden?
ja
1

nee

2

Uw mening over de cursus?
zeer
nuttig

|

||

~||

||

||

totaal
| nutteloos

Er is ook een cursus vergadertechniek geweest voor
wijkbewoners, die beter wilden leren vergaderen.
Wist U, dat deze cursus heeft plaatsgevonden?

Ja

I

1

И

2

I

nee

Uw mening over de cursus?
zeer
nuttig

totaal
nutteloos
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Pas geleden is een bewonersorganisatie opgericht. Deze organisatie overkoepelt alle bewonersgroepen in Spoorwijk,
behartigt hun gezamenlijke belangen en verdeelt subsidies.
Wist U, van het bestaan van de bewonersorganisatie?
ja

|

J
1

I nee
2

Uw mening over de bewonersorganisatie?
totaal
nutteloos

zeer
nuttig

In 1981 heeft een groep bewoners en hulpverleners uit
Spoorwijk korte tijd de kamer van de burgemeester bezet
gehouden, om aandacht te krijgen voor de problemen van
Spoorwijk.
Wist U, dat de burgemeesterskamer bezet is geweest?

3» [

nee
1

2

Uw mening over deze actie?
totaal
nutteloos

zeer
nuttig

Na de bezettingsactie op het stadhuis zijn verschillende
demonstraties en manifestaties gehouden?
Wist U, dat demonstraties en manifestaties zijn gehouden,
om Spoorwijk opnieuw onder de aandacht te brengen van
ambtenaren en politici.

:a

nee

Uw mening over de demonstraties en manifesta
ties?
totaal
nutteloos

zeer
nuttig

Er zijn in het verleden diverse belangengroepen geweest,
o.a. van WAO-ers, bijstandsmoeders en werklozen. Deze
groepen probeerden belangen te behartigen van Spoorwijkers met een uitkering.
Wist U, dat deze groepen er zijn geweest?

Da

•1 •2

nee

Uw mening over deze groepen?
totaal
nutteloos

zeer
nuttig

Sporthal 't Zandje wordt beheerd door een beheersadvies
commissie, waarin ook enkele bewoners uit Spoorwijk zit
ting hebben.
wist U, dat er een beheersadviescommissie is bij de sport
hal?
За
1

2

nee

Uw mening over deze commissie?
zeer
nuttig

totaal
nutteloos
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Sinds enkele jaren is er regelmatig overleg tussen politie
en burgers uit Laakkwartier, Molenwijk en Spoorwijk.
Op dit overleg kunnen wijkbewoners allerlei problemen
aan de orde stellen, waar volgens hen de politie iets
aan zou moeten doen.
Wist U, dat er overleg is tussen politie en burgers?
nee
Uw mening over dit overleg?
totaal
nutteloos

zeer
nuttig

Kent U de wijkkrant (de Sboedel)?
heel

goed

I

И .11

1 2

II

3

4

Г "
5

heel
slecht

Wat vindt и van de wijkkrant?
zeer
goed

1 2

3

4

5

zeer
slecht

De bewonersorganisatie ijvert voor nieuwbouw in Spoorwijk.
Wist U dat?

ja

|
1

Г
2

nee

Uw mening over dat streven?
zeer
eens

zeer
oneens

Opbouwwerk
Henk van der Staak was opbouwwerker van 1971 tot 1977.
Hoe goed heeft U hem gekend?
helemaal
niet

zeer
goed

Frans Jacobs was opbouwwerker van 1977 tot 19 81,
Hoe goed kende U hem?
heel
goed

helemaal
niet

Ton Lokhorst was onderwijsopbouwwerker van 1980 tot 1984.
Hoe goed heeft U hem gekend?
heel
goed

helemaal
niet

Rob Reimerink is op dit moment opbouwwerker in Spoorwijk.
Hij is dat sinds 1981. Hoe goed kent U hem?
heel
goed
1

I

2

ι3

4

I5

helemaal
niet

Hoe vaak heeft U met opbouwwerkers te maken gehad?
heel
vaak

nog
nooit

Is de aanwezigheid van opbouwwerkers volgens U wel of niet
nuttig geweest?
zeer
nuttig

totaal
nutteloos
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Bent U tevreden of ontevreden over wat opbouwwerkers
gedaan hebben voor Spoorwijk?
zeer
tevreden

zeer
ontevreden

Stel, dat U zelf een activiteit op zou willen zetten.
Zou и er dan een opbouwwerker bij willen betrekken?
zeker
niet

zeker
wel

Sommigen vinden, dat de opbouwwerker altijd moet doen,
wat bewoners van hem vragen. Wat is Uw mening hierover?
zeer
eens

zeer
oneens

Volgens sommigen moet de opbouwwerker het beleid van de
gemeente (helpen) uitvoeren. Wat vindt U daarvan?
zeer
eens

zeer
oneens

Sommigen vinden, dat een opbouwwerker niet af moet wachten
of bewoners iets willen doen aan bepaalde problemen,
maar dat hij zelf iets moet ondernemen (bijv. bewoners
bij elkaar roepen). Uw mening hierover?
zeer
eens

ІСПГПГПІ

zeer
oneens

Aan welke van de volgende onderwerpen zou de opbouwwerker
volgens U de meeste tijd moeten besteden? ( é é n aankruisen)

a.
b.
c.
d.
e.
f.

woning- en huurzaken
verkeer in de wijk
onderwijs/scholen
wijk- en dienstencentrum
problemen van buitenlanders
inbraken, vandalisme etc.
(kleine criminaliteit)
g. anders, nl.

01
02
03
04
05

h. weet niet/geen mening

99

06
07

Denkt U, dat een bewonersactiviteit meer kans van slagen
heeft, als zij ondersteund wordt door een opbouwwerker?
veel
meer kans

niet
meer kans

Wat zou и ervan vinden, als er geen opbouwwerker meer zou
zijn in spoorwijk?
prima/geen
moeite mee
5

un:
4
3

zeer veel
moeite mee

Algemene gegevens (II)
Bent и
a.
b.
c.
d.
e.

werkzaam in een (vaste baan)
uitkeringsgerechtigd
studerend
huisman/huisvrouw
anders, nl.

f. weet niet/geen mening

1
2
3
4
5
9

69.

Welke politieke partij vindt U de beste?
PvdA
CDA
WD
D'66
PPR/CPN/PSP
SGP/GPV/RPF
Centrumpartij
anders, nl.

01
02
03
04
05
06
07
08

geen partij
weet niet/geen mening

90
99

Slotvragen

70.

Wat vond U van deze vragenlijst?
erg
leuk

erg
vervelend
1

71.
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2

3

4

5

Heeft U nog andere opmerkingen, die U graag kwijt wilt?

BIJLAGE 5:

UJST VAN ENKELVOUDIGE VARIABELEN.

VAR: VRG

AFKORTING:

OMSCHRIJVING:

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017

INTERVNR
LOCATRESP
GESLACHT
LEEFTIJD
NATIONALITEIT
AANTKIND
OPLEIDING
WOONDUUR
PRETWONEN
VERHUISGENH
PREFANDWON
PREFNWWON
HOGEREHUUR
ONDERHOUD
GELUIDSOVERLAST
GROOTTEWONING
TEVEELHUUR
TEVRHWON
TEVEELBUITENLS
VERKEERSVEILH
OORDWOONERF
OORDDREMPELS
INSPRAAKSCHOLEN
OORDWELZW
BEHOEFTEWDC
LASTCROSS
LASTINBRAAK
LASTVERNIEL
HINDERDRUGGEBR
OORDGEMBELEID
OORDLEEFBH
BEKHWGVERK
OORDWGVERK
BEKHVERKPLAN
OORDVERKPLAN
BEKHOPENBREKEN
OORDOPENBREKEN
BEKHBEZETKRUISP
OORDBEZETKRUISP
BEKHBUURTFEEST
OORDBUURTFEEST
BEKHWGHUURZ
OORDWGHUURZ
BEKHKLACHTSPR
OORDKLACHTSPR
BEKHHUURWEIG
OORDHUURWEIG
BEKHOVERLEGAMBT
OORDOVERLEGAMBT

INTERVIEWER
LOCATIE RESPONDENT
GESLACHT
LEEFTIJD
NATIONALITEIT
AANTAL KINDEREN
OPLEIDING
AANTAL JAREN DAT MEN IN DE WIJK WOONT
PRETTIG WONEN IN DE WIJK
VERHUISGENEIGDHEID
PREFERENTIE ANDERE WONING
PREFERENTIE NIEUWE WONING
BEREIDHEID HOGERE HUUR TE BETALEN
ONDERHOUD WONING
GELUIDSOVERLAST
GROOTTE WONING
TEVEEL HUUR
TEVREDENHEID WONING
TEVEEL BUITENLANDERS
VERKEERSVEILIGHEID
OORDEEL WOONERVEN
OORDEEL DREMPELS
INSPRAAK SCHOLEN
OORDEEL WELZIJNSWERK
BEHOEFTE WIJK- EN DIENSTENCENTRUM
LAST VAN CROSSEN
LAST VAN INBRAAK
LAST VAN VERNIELINGEN
HINDER VAN DRUGGEBRUIKERS
OORDEEL OVER GEMEENTEBELEID_
OORDEEL OVER LEEFBAARHEID
BEKENDHEID WERKGROEP VERKEER
WAARDERING
,,
,,
BEKENDHEID VERKEERSPLAN
WAARDERING
,,
BEKENDHEID OPENBREKEN STRATEN
WAARDERING
,,
,,
BEKENDHEID BEZETTING KRUISPUNTEN
WAARDERING
,,
,,
BEKENDHEID BUURTFEEST
WAARDERING
,,
BEKENDHEID WERKGROEP HUURZAKEN
WAARDERING
,,
,,
BEKENDHEID KLACHTENSPREEKUUR
WAARDERING
,,
BEKENDHEID HUURWEIGERINGSACTIES
WAARDERING
,,
BEKENDHEID OVERLEG MET AMBTENAREN
WAARDERING
,,
,,

oie
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31A
31B
32A
32B
33A
33B
34A
34B
35A
35B
36A
36B
37A
37B
38A
38B
39A
39B
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VAR! VRG

050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
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40A
40B
4 IA

41B
42A
42B
4 ЗА

43B
44A
44B
45A
45B
46A
46B
47A
47B
48A
48B
49A
49B
50A
50B
51
52
5 ЗА

53В
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

AFKORTING:

OMSCHRIJVING!

BEKHOUDERCIES
OORDOUDERCIES
BEKHCURSUSNED
OORDCURSUSNED
BEKHBUURTPROJ
OORDBUURTPROJ
BEKHCURSUSGEMR
OORDCURSUSGEMR
BEKHCURSUSVERG
OORDCURSUSVERG
BEKHBEWONERSORG
OORDBEWONERSORG
BEKHBEZETBURGK
OORDBEZETBURGK
BEKHDEMONSTRS
OORDDEMONSTRS
BEKHBELANGENBEH
OORDBELANGENBEH
BEKHBACSPORTHAL
OORDBACSPORTHAL
BEKHOVERLEGPOL
OORDO VERLEGPOL
BEKHWIJKKRANT
OORDWIJKKRANT
BEKHNWBOUWPLAN
OORDNWBOUWPLAN
BEKHVDSTAAK
BEKHJACOBS
BEKHLOKHORST
BEKHREIMERINK
CONTACTFREKW
NUTAANWHOPBOUWW
TEVRHOPBOUWW
OPBWBETREKKEN
BEWONERSWIL
GEMWIL
INITIATIEFOPBW
ONDERWERPEN
SUCCESKAHS
VERDWIJNENOPBW
MAATSCHPOSRESP
POLVOORKEURRESP
OORDVRAGENLIJST
OPMERKINGEN

BEKENDHEID
WAARDERING
BEKENDHEID
WAARDERING
BEKENDHEID
WAARDERING
BEKENDHEID
WAARDERING
BEKENDHEID
WAARDERING
BEKENDHEID
WAARDERING
BEKENDHEID
WAARDERING
BEKENDHEID
WAARDERING
BEKENDHEID
WAARDERING
BEKENDHEID
WAARDERING
BEKENDHEID
WAARDERING
BEKENDHEID
WAARDERING
BEKENDHEID
WAARDERING
BEKENDHEID
,,
,,

OUDERCOMMISSIES
,,
CURSUS NEDERLANDS
,,
,,
(ONDERWIJS)BUURTPROJECT
, ,
CURSUS GEMEENTERAAD
,,
,,
CURSUS VERGADEREN _
,,
,,
BEWONERSORGANISATIE
,,
BEZETTING BURGEMEESTERSKAMER
,,
,,
DEMONSTRATIES
,,
BELANGENBEHARTIGING WAO-ERS ETC.
,,
,,
,,
BELEIDSADVIESCOMMISSIE SPORTHAL
, ,
, ,
OVERLEGGROEP BURGERS-POLITIE
,,
, ,
WIJKKRANT
,,
NIEUWBOUWPLAN

EERSTE OPBOUWWERKER
TWEEDE
, ,
DERDE
,,
VIERDE
FREQUENTIE VAN CONTACT MET OPBOUWWERKERS
NUT AANWEZIGHEID OPBOUWWERK
TEVREDENHEID MET
,,
GENEIGDHEID OPBOUWWERKERS TE BETREKKEN BIJ ACT.
UITVOERING VAN BEWONERSWENSEN
,,
,,
GEMEENTEBELEID
ZELF INITIATIEF NEMEN ALS OPBOUWWERKER
ONDERWERPEN VOOR OPBOUWWERK
VERGROTING VAN SUCCESKANS VIA OPBOUWWERK
MOEITE MET EVENTUEEL VERDWIJNEN VAN OPBOUWWERK
MAATSCHAPPELIJKE POSITIE VAN DE RESPONDENT
POLITIEKE VOORKEUR RESPONDENT
OORDEEL OVER DE VRAGENLIJST
OVERIGE OPMERKINGEN

BIJLAGE 6:

GETRANSFORMEERDE ENKELVOUDIGE EN
BEREKENDE SAMENGESTELDE VARIABELEN.

VAR:

AFKORTING:

OMSCHRIJVING:

002A
002B
002C
002D
091A
091B
091C
FAMCYCL
KA
WGA

NABIJHEID
CENTR./PERIF.
VERKEERSDRUK
AARD WONING
LINKS/NIET-L.
CP+G.P./REST
POL.VK/REST
GEZINSCYCLUS
KANSARMOEDE
WIJKGEB.HEID

AFSTAND TEN OPZICHTE VAN OPBOUWWERK (WERKWINKEL)
LIGGING WONING: CENTRAAL/AAN DE RAND VAN DE WIJK
RESP. WOONT AAN DRUKKE/NIET DRUKKE VERKEERSWEG
GERENOVEERDE OF NIET GERENOVEERDE WONING
LINKSE VERSUS NIET-LINKSE POLITIEKE VOORKEUR
(GEEN) VOORKEUR VOOR CENTRUMPARTIJ/GEEN PARTIJ
AL DAN NIET VOORKEUR VOOR EEN POLITIEKE PARTIJ
FASE VAN GEZINSONTWIKKELING
KANSARMOEDE
WIJKGEBONDENHEID

094
095
096

WOONSATISFACTIE
LEEFSATISFACTIE
WOON+LEEF-SATISF

TEVREDENHEID MET DE WOONSITUATIE
,,
,, ,, LEEFSITUATIE
,,
, t ι ι WOON- EN LEEFSITUATIE

112
113
114
115

OORDVERK.VEIL.H
WOONKLACHTEN
OORDVOORZIEN.N
KLEINECRIMINAL

OORDEEL OVER VERKEERSVEILIGHEID
KLACHTEN M.B.T. DE WONING
OORDEEL OVER WELZIJNSWERK
LAST VAN KLEINE CRIMINALITEIT

WLF
PREDA

WOON+LEEF-PROBL
PREDISPOSITIE

LAST VAN WOON- EN LEEFPROBLEMEN
PREDISP. TOT WAARNEMEN EN WAARDEREN VAN OPB.W.

097
098
099
100
101

BEKHACTIES
BEKHZELFORG
BEKHEDUCOPBW
BEKHSOCPLAN
BEKHACTIV.N

BEKENDHEID
,,
,,
,,
,,

MET
,,
,,
,,
,,

ACTIES
ZELFORGANISATIE
EDUCATIEF OPBOUWWERK
SOCIALE PLANNING
ACTIVITEITEN

102
103
104
105
106

WAARDACTIES
WAARDZELFORG
WAARDEDUCOPBW
WAARDSOCPLAN
WAARDACTIV.N

WAARDERING
,,
,,
,,
,,

VAN
,,
,,
,,
,,

ACTIES
ZELFORGANISATIE
EDUCATIEF OPBOUWWERK
SOCIALE PLANNING
ACTIVITEITEN

EIND
DUUR

EINDDATUM
TIJDSDUUR

EINDDATUM ACTIVITEITEN
TIJDSDUUR
,,

RESULT
INSTIT
BEWGEM

RESULTGER.OPB.W
(BUITEN)INST.OW
BEWON./GEM.WIL

RESULTAAT-/PROCESGERICHT OPBOUWWERK
(BUITEN)INSTITUTIONEEL
,,
GERICHT OP UITVOERING VAN BEWONERS-/GEMEENTEWIL

107
108
109
110
111

BEKHOPBOUWWERK
OORDOPBOUWWERK
VERWACHTOPBW
OUTPUTOPBW
WAARDOPBOUWWERK

BEKENDHEID MET OPBOUWWERK
EVALUATIE VAN
,,
VERWACHTINGEN TEN AANZIEN VAN OPBOUWWERK
OORDEEL OVER OUTPUT (ACT.N) VAN
,,
WAARDERING VAN OPBOUWWERK

PERC
EVAL
ATTI

PERCEPTIE
EVALUATIE
ATTITUDE

WAARNEMING VAN OPBOUWWERK EN HAAR ACTIVITEITEN
WAARDERING ,,
,,
,, ,,
OPSTELLING TEN AANZIEN VAN OPBOUWWERK
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BIJLAGE 7:

RECODE VAR083

OVERZICHT VAN DATATRANSFORMATIES EN
BEREKENINGEN.

(4,5=1)(3-2)(2-3)(1=4).

I F ( V A R 0 0 2 - 0 1 OR V A R 0 0 2 - 0 2 OR V A R 0 0 2 - 0 3 OR VAR002=04 OR
VAR002=05 OR VAR002=06 OR V A R 0 0 2 - 0 7 OR VAR002=08 OR
V A R 0 0 2 - 0 9 OR V A R 0 0 2 - 1 0 OR V A R 0 0 2 - 1 1 OR V A R 0 0 2 - 1 2 OR
VAR002=13 OR V A R 0 0 2 - 1 4 OR V A R 0 0 2 - 1 7 OR V A R 0 0 2 - 1 8 OR
V A R 0 0 2 - 2 3 OR VAR002=24 OR VAR002=25 OR VAR002=26 OR
VAR002=27 OR VAR002=2e OR VAR002=29 OR VAR002=30 OR
V A R 0 0 2 - 3 9 OR V A R 0 0 2 - 4 0 OR V A R 0 0 2 - 4 1 OR V A R 0 0 2 - 4 2 OR
VARO02=43 OR V A R 0 0 2 - 4 4 ) VAR002A=1.
I F (VAR002=15 OR VAR002=16 OR VAR002=19 OR VAR0O2-2O OR
VAR002=21 OR V A R 0 0 2 - 2 2 OR VAR002=31 OR VAR002=32 OR
VAR002=33 OR V A R 0 0 2 - 3 4 OR VAR002=35 OR VAR002=36 OR
VAR002=37 OR V A R 0 0 2 = 3 8 ) VAR002A=2.
IF

( V A R 0 0 2 = 1 1 OR VAR002=12 OR VAR002=13 OR V A R 0 0 2 - 1 4 OR
V A R 0 0 2 - 1 5 OR V A R 0 0 2 - 1 6 OR VAR002=21 OR VAR002=22 OR
V A R 0 0 2 - 2 9 OR V A R 0 0 2 - 3 0 OR VAR002=31 OR V A R 0 0 2 - 3 2 OR
VAR002=35 OR V A R 0 0 2 - 3 6 OR VAR002=43 OR V A R 0 0 2 = 4 4 )
VAR002B-1.
I F ( V A R 0 0 2 = 0 1 OR VAR002=02 OR VAR002=03 OR VAR002=04 OR
V A R 0 0 2 - 0 5 OR V A R 0 0 2 - 0 6 OR VAR002=07 OR VAR002=08 OR
VAR0O2=09 OR V A R 0 0 2 - 1 0 OR VAR002=17 OR VAR002=18 OR
V A R 0 0 2 - 1 9 OR V A R 0 0 2 - 2 0 OR VAR002=23 OR VAR002=24 OR
VAR002=25 OR V A R 0 0 2 - 2 6 OR VAR002=27 OR VAR002=28 OR
VAR002=33 OR VAR002=34 OR VAR002=37 OR VAR002=38 OR
VAR002=39 OR VAR002=40 OR VAR002=41 OR V A R 0 0 2 = 4 2 )
VAR002B-2.
IF

(VAR002=03 OR VAR002=O4 OR VAR002=07 OR V A R 0 0 2 - 0 8 OR
VAR002=11 OR VAR002=12 OR VAR002=29 OR VAR002=30 OR
VAR002=39 OR V A R 0 0 2 = 4 0 ) V A R 0 0 2 C - 1 .
I F ( V A R 0 0 2 O 0 3 AND V A R 0 0 2 O 0 4 AND V A R 0 0 2 O 0 7 AND V A R 0 0 2 O 0 8
AND V A R 0 0 2 O 1 1 AND V A R 0 0 2 O 1 2 AND V A R 0 0 2 O 2 9 AND
V A R 0 0 2 O 3 0 AND VAR0O2<>39 AND V A R 0 0 2 O 4 0 ) VAR002C=2.
IF

(VAR002O
VAR002-15
VAR002<29)
VAR002=37
IF (VAR002-3
VAR002<14)
VAR002=30
VAR002-3e

OR VAR002=4 OR OR (VAR002>6 AND V A R 0 0 2 < 1 0 ) OR
OR V A R 0 0 2 - 1 7 OR V A R 0 0 2 - 1 8 OR (VAR002>22 AND
OR V A R 0 0 2 - 3 1 OR VAR002=33 OR V A R 0 0 2 - 3 4 OR
OR (VAR002>38 AND V A R 0 0 2 < 4 3 ) ) V A R 0 0 2 D = 1 .
OR V A R 0 0 2 - 5 OR VAR002=6 OR (VAR002>10 AND
OR ( V A R 0 0 2 > i e AND V A R 0 0 2 < 2 2 ) OR V A R 0 0 2 - 2 9 OR
OR VAR002=32 OR VAR002=35 OR VAR002=36 OR
OR (VAR002>42 AND V A R 0 0 2 < 4 7 ) ) V A R 0 0 2 D - 2 .

IF
IF
IF

(VAR004<40) VAR004A=1.
( V A R 0 0 4 > - 4 0 AND V A R 0 0 4 < 6 0 )
( V A R 0 0 4 > = 6 0 ) VAR004A=3.

IF
IF

(VAR005=1) VAR005A=1.
( V A R 0 0 5 O 1 ) VAR005A=2.
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VAR004A-2.

IF
IF
IF

VAR006-0) VAR006A-1.
VAR006=1 OR VAR006=2) VAR006A=2.
VAR006>-3) VAR006A=3.

IF
IF

VAR007=1) VAR007A=1.
VAR007>1 AND VAR007<-5) VAR007A=2.

IF
IF
IF

VAR008<5) VAR008A=1.
VAR008>-5 AND АНООв<10) VAR008A-2.
VAR008>-10) VAR00eA-3.

IF
IF
IF
IF
IF

VAR010-1)
VAR010-2)
VAR010=3)
VAR010-4)
VAR010=5)

IF
IF

VAR090-1 OR VAR090=3 OR VAR090=4) VAR090A=1.
VAR090-2 OR VAR090-5) VAR090A-2.

IF
IF

VAR091=1 OR VAR091=5) VAR091A-1.
VAR091=<>1 AND VAR091O5 AND VAR091O99) VAR091A=2.

IF
IF

VAR091-7 OR VAR091-88) VAR091B-1.
VAR091=-<>7 AND VAR091O88 AND VAR091O99) VAR091B-2.

IF
IF

VAR091>-1 OR VAR09K9) VAR091C-1.
VAR091>=9) VAR091C=2.

IF
IF
IF
IF

VAR004A-1 AND VAR006A=1) FAMCYCL=1.
VAR004A-1 AND (VAR006A=2 OR VAR006A=3)) FAMCYCL=2.
VAR004A-2) FAMCYCL-3.
VAR004A=3) FAMCYCL=4.

VAR010A-5.
VAR010A-4.
VAR010A=3.
VAR010A-2.
VAR010A=1.

COMP KA=( VAR007/5+VAR002D/2+VAR005A/2+VAR090A/2 ) *5/4 .
COMP WGA=(VAR010A/5+(VAR004-10)/50 + (VAROOe+10)/50)*5/3.
COMP VAR094-( ( 6-VAROll )+VAR012+VAR013+( 6-VAR014 ) + ( 6-VAR015 ) +
(6-VAR016)+(6-VAR017)+(6-VAR0ie))/8.
COMP VAR095=6-( (VAR009+VAR010)/2+VAR019 + (VAR020+VAR021 +
VAR022+VAR023)/4+VAR025+(VAR027+VAR028+
VAR029)/3+VAR0031)/6.
COMP VAR096-(VAR094+VAR095)/2.
COMP
COMP
COMP
COMP
COMP

VAR097-6-( (VAR03e+VAR038+VAR044+VAR046+VAR062)/2) .
VAR098=6-( (VAR032+VAR040+VAR042+VAR060+VAR066 )/2 ) .
VAR099-6-( (VAR052+VAR054+VAR056+VAR05e+VAR064 )/2 ) .
VAR100-6-( (VAR034+VAR048+VAR050+VAR06e+VAR070)/2) .
VAR101=-(VAR097+VAR098+VAR099+VAR100)/4.

COMP
COMP
COMP
COMP
COMP

VAR102=6-( (VAR037+VAR039+VAR045+VAR047+VAR063)/5)
VAR103-6-( (VAR033+VAR041+VAR043+VAR061+VAR067)/5)
VAR104«6-( (VAR053+VAR055+VAR057+VAR059+VAR065)/5)
VAR105-6-( (VAR035+VAR049+VAR051+VAR069+VAR071)/5)
VAR106 = (VAR102+VAR103+VAR104+VAR105)/4.

.
.
.
.
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COMP
COMP
COMP
COMP

VAR107-6-( (((VAR076+VAR077+VAR078+VAR079)/4)+VAR080)/2) ,
VAR108-6-( (VAR0ei+VAR0e2+VAR089)/3).
VAR109-6-((VAR083+VAR086+VAR08e)/3) .
VAR110-6-( (VAR021+VAR023+VAR025+VAR033+VAR035+VAR043 +
VAR053+VAR057+VAR059+VAR061+VAR073+VAR075)/12) .
COMP VARlll-(VAR10e+VAR109+VAR110)/3.
COMP
COMP
COMP
COMP

VAR112-(VAR020+(6-VAR021) + (6-VAR022)+VAR026)/4.
VAR113-(VAR014+VAR015+VAR016+VAR017)/4.
VAR114-(VAR023+VAR024+VAR025)/3.
VAR115-(VAR027+VAR028+VAR029)/3.

COMP
COMP
COMP
COMP
COMP

WLF-(VAR112+VAR113+VAR115)/3.
PREDA-(VAR096+WLF+KA+WGA)/4.
PERC=(VAR072+VAR101+VAR107)/3.
EVAL-(VAR073+VAR106+VARlll)/3.
ATTI-(VAR083+PERC+EVAL).

COMP EINDl-6-( (VAR045+VAR047+VAR057+VAR059+VAR065)/5) .
COMP EIND2-6-( (VAR037+VAR039+VAR041+VAR043+VAR063+VAR067)/6) .
COMP EIND3-6-( (VAR033+VAR035+VAR049+VAR051+VAR053+VAR055+
VAR061+VAR069+VAR071)/9).
IF (EIND1>EIND2 AND EIND1>EIND3) EIND-1.
IF (EIND2>EIHD1 AMD EIND2>EIND3) EIND-2.
IF (EIND3>EIND1 AND EIND3>EIND2) EIND=3.
COMP DUURl-6-( (VAR033+VAR043+VAR049+VAR051+VAR069)/5) .
COMP DUUR2-6-( (VAR035+VAR037+VAR039+VAR045+VAR047+VAR053+
VAR065+VAR067+VAR071)/9) .
COMP DUUR3-6-( (VAR041+VAR055+VAR057+VAR059+VAR061+VAR063)/6) .
IF (DUUR1>DUUR2 AND DÜUR1>DUUR3) DUUR-1.
IF (DUUR2>DUUR1 AND DUUR2>DUUR3) DUUR-2.
IF (DUUR3>DUUR1 AND DUUR3>DUUR2) DUUR=3.
COMP RES«(VAR102+VAR105)/2.
COMP PROC-(VAR103+VAR104)/2.
IF (RES>PROC) RESULT-1.
IF (RES<-PROC) RESULT-2.
COMP BUIT-(VAR102+VAR103)/2.
COMP BINN=(VAR104+VAR105)/2.
IF (BINN>BUIT) INSTIT-1.
IF (BINN<=BUIT) INSTIT-2.
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BIJLAGE 8:

TEST INTERVIEWERBIAS.

CROSSTABULATION OF IVB
Bï VARI 11

INTERVIEWERBIAS
WAARDERING OPBOUWWERK

IVB I VAROOI (INTERVIEWER) BY
VARO07 (OPLEIDING <- LO)

Г В

COUNT
ROW PCT
COL PCT
TOT PCT

POSITIEF

NEGATIEF

1.

2.

ROW
TOTAL

J. DIJKSTRA

1.

17
37.0
53.1
21.3

29
63.0
60.4
36.3

46
57.5

К. WIJNMALEN
T. PAAK
ZELF INGEVULD

2.

15
44.1
46.9
18.8

19
55.9
39.6
23.8

34
42.5

32
40.0

48
60.0

80
100.0

COLUMN
TOTAL
CHI SQUARE
- .42
SIGNIFICANCE - .52

WITH 1 DEGREE OF FREEDOM

Ho ("INTERVIEWERBIAS KLEURT DE ONDERZOEKSRESULTATEN") WORDT VERWORPEN.
UITKOMST IS NIET SIGNIFICANT BIJ P=.05 BIJ 1 VRIJHEIDSGRAAD
(EENZIJDIGE TOETSING).
DE KANS DAT Ho TERECHT WORDT VERWORPEN, IS GROTER DAN 95%.
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BIJLAGE 9:

TEST REPRESENTATIVITEIT STEEKPROEF.
STEEKPROEF
(X)

VOORSPELD
(V)

CHI 2
VRIJH.GR.
(x-v)2/v

GESLACHT
MAN
VROUW

114
131

0.40
0.40

121
124
245

0.80

245

1

LEEFTIJD
20-39 JAAR
40-59 ,,
60-79 ,,
80-99 ,,

130
58
45
12

0.03
0.15
0.09
1.00

128
61
47
9
245

245

1.27

3

0.60

2

2.67

6

NATIONALITEIT
SURANT
MEDIT
OVERIGEN

21
17
207

19
15
212
245

TOTALEN

0.21
0.27
0.12
246

1.24 < chi 2 < 14.4
Ho ("DE STEEKPROEF IS NIET REPRESENTATIEF VOOR DE POPULATIE") WORDT VERWOREN.
DEZE UITKOMST IS SIGNIFICANT BIJ Ρ - 0.05 BIJ 6 VRIJHEIDSGRADEN (TWEEZIJDIGE
TOETSING).
DE KANS DAT Ho TEN ONRECHTE WORDT VERWORPEN, IS KLEINER DAN 5%.
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BIJLAGE 10:

001

FREQUENTIEVERDELINGEN VAN ENKELVOUDIGE
VARIABELEN.

J. DIJKSTRA
K. WIJNMALEN
T. PAAK
ZELF INGEVULD

146
16
44
39

TOTAAL:

245

004

LEEFTIJD (RECODED):

20-39 JAAR
40-59
60-79
>- 80

TOTAAL:

006

130
58
45
12

TOTAAL:

245

WOONDUUR ( R E C ) :

0-4 JAAR
5-9
>= 10

58
78
108

TOTAAL:

244

091

MAN
VROUW

114
131

TOTAAL:

245

005

NATIONALITEIT:

TOTAAL:

AANTKIND ( E E C ) :

70
111
64

GESLACHT:

NEDERLANDS
SURANT
TURKS
MAROKKAANS
OVERIGE

245

0 KIND
1-2
>= 3

008

003

INTERVIEWER:

007

195
21
5
12
12
245

OPLEIDING:

<- LO
LTS-LHNO
MAVO-HAVO-VWO
MTS-MEAO
HOGER

105
69
41
14
10

TOTAAL:

239

090

MAATSCH.POSITIE:

WERK
UITKERING
STUDIE
HUISVROUW

64
110
2
64

TOTAAL:

240

POLITIEKE VOORKEUR:

PVDA
CDA
WD
D'66
PPR-CPN-PSP
SGP-GPV-RPF
CENTRUMPARTIJ

82
12
2
2
9
4
18

CENTRUMPARTIJ
ANDERS
GEEN PARTIJ
GEEN MENING
TOTAAL:

18
2
61
47
239
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VAR

NAAM:

++

009
010*
Oil*
012*
013
014
015*
016
017*
018
019*
020
021
022
023
024
025*
026*
027*
028*
029*
030
031

PRETTIG WONEN WIJK
VERHUISGENEIGDHEID
PREF ANDERE WONING
PREF NIEUWE WONING
BEREID HOGERE HUUR
ONDERHOUD WONING
GELUIDSOVERLAST
GROOTTE WONING
TEVEEL HUUR
TEVREDENH WONING
TEVEEL BUITENLAND
VERKEERSVEILIGHEID
OORDEEL WOONERVEN
OORDEEL DREMPELS
INSPRAAK SCHOLEN
OORDEEL WELZIJNSW
BEHOEFTE WIJKCENTR
LAST CROSSEN
LAST INBRAAK
LAST VERNIELINGEN
HINDER DRUGGEBRUIK
OORDEEL GEM BELEID
OORDEEL LEEFBAARH

032
034
036
038
040
042
044
046
048
050
052
054
056
058
060
062
064
066
068
070

BEKH
BEKH
BEKH
BEKH
BEKH
BEKH
BEKH
BEKH
BEKH
BEKH
BEKH
BEKH
BEKH
BEKH
BEKH
BEKH
BEKH
BEKH
BEKH
BEKH

WG VERKEER
VERKEERSPLAN
OPENBREKEN
BEZET KRUISP
BUURTFEEST
WERKGR HUURZ
KLACHTENSPR U
HUURWEIGERING
OVERLEG AMBT
OUDERCIES
CURSUS NEDERL
BUURTPROJECT
CURSUS GEM RD
CURSUS VERGAD
BEWONERSORGAN
BEZET BURGM К
DEMONSTRATIES
BELANGENBEH
ADVCIE SPORTH
OVERLEG POLIT

+

0

-

40 79 30
93 28 14
102 36
4
109 31 26
29 68 37
44 64 25
54 27 11
123 23
5
46 52 35
34 115 26
85 22 34
4 48 31
109 49 37
83 52 27
110 48 49
52 59 107
81 66 61
92 41
9
56 30
2
49 28
9
12
8 15
16 61 62
16 86 44

47
37
32
49
34
55
31
30
77
41
45
63
29
33
22
15
19
35
13
23
20
78
65

87
53
198
121
120
80
102
73
97
170
186
75
29
21
53
76
82
74
62
97

153
18
45
118
119
161
137
166
141
68
56
161
209
216
185
161
155
163
175
143

GEM

STD

245
245
244
243
243
244
245
243
243
245
221
243
243
243
242
244
245
244
243
242
242
242
244

2.9
3.1
3.3
3.6
3.2
3.1
2.4
2.5
3.0
2.7
3.3
3.8
2.2
2.6
2.1
2.5
3.7
3.2
2.4
2.3
1.5
3.1
3.1

0.9
1.7
1.7
1.5
1.4
1.5
1.7
1.7
1.4
1.2
1.5
1.2
1.3
1.5
1.2
1.0
1.2
1.7
1.7
1.7
1.1
1.1
1.2

240
239
243
239
239
241
239
239
238
238
242
238
238
237
238
237
237
237
237
240

1.6
1.8
1.2
1.5
1.5
1.7
1.6
1.7
1.6
1.3
1.2
1.7
1.9
1.9
1.8
1.7
1.7
1.7
1.7
1.6

0.5
0.4
0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4
0.3
0.3
0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

— TOT
49
73
70
28
75
56
122
62
33
29
35
97
19
48
13
11
15
67
142
133
187
25
33

*) CODES VAN ANTWOORDCATEGORIEEN ZIJN OMGEKEERD IN VERBAND MET DE ONDERLINGE
VERGELIJKBAARHEID VAN DE ANTWOORDEN (DAT WIL ZEGGEN: EEN BEWONER, DIE
VINDT DAT HIJ TEVEEL HUUR BETAALT, HEEFT DE SCORE 5 (- — ) GEKREGEN BIJ
HET ANTWOORD OP ZIJN VRAGENFORMULIER; BIJ HET WEERGEVEN VAN DE SCORES IN
DEZE TABEL IS CIJFER 5 OMGEZET IN HET CIJFER 1 (- ++).
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VAR

NAAM:

033
035
037
039
041
043
045
047
049
051
053
055
057
059
061
063
065
067
069
071

OORD
OORD
OORD
OORD
OORD
OORD
OORD
OORD
OORD
OORD
OORD
OORD
OORD
OORD
OORD
OORD
OORD
OORD
OORD
OORD

072
073

— TOT

++

+

0

-

GEM

STD

WG VERKEER
66
VERKEERSPLAN
67
OPENBREKEN
96
BEZET KRUISP
97
BUURTFEEST
89
WERKGR HUURZ
61
KLACHTENSPR U 75
HUURWEIGERING 71
OVERLEG A M B T
67
OUDERCIES
102
CURSUS NEDERL 130
BUURTPROJECT
68
CURSUS GEM RD 42
CURSUS VERGAD 49
BEWONERSORGAN
56
BEZET BURGM К
54
DEMONSTRATIES 58
BELANGENBEH
82
ADVCIE SPORTH 60
OVERLEG POLIT 89

88
74
36
58
57
65
56
50
67
61
46

58
73
23
32
54
76
66
61
52
50
33

18
17
23
18
21
20
27
22
28
14
10

10
β
65
34
18
19
15
35
24
11
23

18
20
25
14
27
25
21
13
21

11
17
19
14
69
43
18
9
25

240
239
243
239
239
241
239
239
238
238
242
238
238
237
238
237
237
237
237
240

2.2
2.3
2.7
2.3
2.3
2.5
2.4
2.6
2.5
2.0
2.0
2.4
2.7
2.7
2.4
3.1
2.8
2.3
2.4
2.3

1.1
1.1
1.7
1.4
1.3
1.2
1.2
1.4
1.3
1.1
1.3
1.1
1.1
1.1
1.1
1.5
1.4
1.2
1.0
1.3

49 92
49 110
32 112
68 86
37 50
53 58
50 66
59 96
56 49

BEKH WIJKKRANT
OORD WIJKKRANT

86
62

64
71

20
83

30
20

40 240
4 240

2.5
2.3

1.5
1.0

074
07 5

BEKH NIEUWBOUWPLAN
OORD NIEUWBOUWPLAN

65

104
54

131
30

235

51

35 235

1.6
2.6

0.5
1.4

076
077
078
079
080

BEKH IE OPB WERKER
BEKH 2E OPB WERKER
BEKH 3E OPB WERKER
BEKH 4E OPB WERKER
CONTAC TFREQUENTIE

2

-

3

5
6
6
2

3
5
4
5

2
2
7
7

3
7
17
19

229
222
208
209

242
242
242
242

4.9
4.9
4.8
4.7
4.8

0.4
0.7
0.8
0.8
0.7

081
082
083
084
085
086
088
089

NUT AANWH OPB WERK
TEVREDENH OPB WERK
OPB WERK BETREKKEN
BEWONERSWIL UITV
GEMEENTEWIL UITV
INITIATIEF OPB WRK
SUCCESVERWACHTING
MOEITE MET VERDWIJ

29
14
41
23
20
92
39
25

48 145
31 181
58 96
28 73
39
87
58
52
67 105
49
93

14
12
21
36
36
15
16
25

6
4
26
79
57
22
13
48

242
242
242
239
239
239
240
240

2.7
2.8
2.7
3.5
3.3
2.2
2.6
3.1

0.9
1.7
1.2
1.3
1.2
1.3
1.0
1.2

092

OORD VRAGENLIJST

56 106

3 238

2.2

0.9

59

087 ONDERWERPEN VOOR OPBOUWWERK:

22

WONING- EN HUURZAKEN
VERKEER
ONDERWIJS
WIJK- EN DIENSTENCENTRUM
PROBLEMEN VAN BUITENLANDERS
KLEINE CRIMINALITEIT
OVERIGE

11
10
18
114
8

TOTAAL:

205

22

1 236 242
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BIJLAGE 11·

VAR002A

OVERZICHT VAN KWANTITATIEVE GEGEVENS
M.B.T. GEHERCODEERDE ENKELVOUDIGE VARIABELEN.

NABIJHEID

Value Label
DICHTBIJ
VERAF

VAR002B

PERIFEER
CENTRAAL

DRUK
MINDER DRUK

OUD
NIEUW

198

Cum
Percent
84.3
100.0

1
2
9

204
3B
3

83.3
15.5
1.2

84.3
15.7
MISSING

TOTAL

245

100.0

100.0

Percent

Valid
Percent

Cum
Percent
31.4
100.0

Value

Frequency

1
2
9

76
166
3

31.0
67.8
1.2

31.4
68.6
MISSING

TOTAL

245

100.0

100.0

Percent

Valid
Percent

Value

Frequency

1
2

113
132

46.1
53.9

46.1
53.9

TOTAL

245

100.0

100.0

Percent

Valid
Percent

Cum
Percent
46.1
100.0

Value

Frequency

1
2

146
99

59.6
40.4

59.6
40.4

TOTAL

245

100.0

100.0

Percent

Valid
Percent

Cum
Percent
59.6
100.0

LEEFTIJD

Value Label
20-39 JAAR
40-59 JAAR
>- 60 JAAR

Valid
Percent

SOORT WONING

Value Label

VAR004A

Percent

VERKEERSDRUKTE

Value Label

VAR002D

Frequency

CENTRAAL/PERIFEER

Value Label

VAR002C

Value

Value

Frequency

1
2
3

130
58
57

53.1
23.7
23.3

53.1
23.7
23.3

TOTAL

245

100.0

100.0

Cum
Percent
53.1
76.7
100.0

VAR005A

NATIONALITEIT

Value Label
NEDERL.
NIET-NEDERL.

VAR006A

0 KIND
1-2 KIND
>- 3 KIND

<- LO
> LO

0-4 JAAR
5-9 JAAR
>- 10 JAAR

1
2

195
50

79.6
20.4

79.6
20.4

TOTAL

245

100.0

100.0

Percent

Valid
Percent

Cum
Percent
79.6
100.0

Value

Frequency

Cum
Percent

1
2
3

70
111
64

28.6
45.3
26.1

28.6
45.3
26.1

28.6
73.9
100.0

TOTAL

245

100.0

100.0

Percent

Valid
Percent

Cum
Percent
43.9
100.0

Value

Frequency

1
2
9

105
134
6

42.9
54.7
2.4

43.9
56.1
MISSING

TOTAL

245

100.0

100.0

Percent

Valid
Percent

Cum
Percent

32.0
23.8
44.3
MISSING

32.0
55.7
100.0

Value

Frequency

1
2
3
9

78
58
108
1

31.8
23.7
44.1
.4

TOTAL

245

100.0

100.0

Percent

Valid
Percent

Cum
Percent
54.2
100.0

MAATSCH.POSITIE

Value Label
WERK
UITKERING

Valid
Percent

WOONDUUR

Value Label

VAR090A

Percent

OPLEIDING

Value Label

VAR008A

Frequency

AANTKIND

Value Label

VAR0D7A

Value

Value

Frequency

1
2
9

130
110
5

53.1
44.9
2.0

54.2
45.8
MISSING

TOTAL

245

100.0

100.0
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VARO 9 IA

LINKS/NIET-LINKS

Value Label

Value

Valid
Percent

Cum
Percent
38.1
100.0

91
14β
6

37.1
60.4
2.4

38.1
61.9
MISSING

TOTAL

245

100.0

100.0

Percent

Valid
Percent

Cum
Percent
7.5
100.0

CP+GEEN PARTIJ/REST

Value Label
ANTI-POLITIEK
NIET ANTI-POL.

VAR091C

Percent

1
2
9

LINKS
NIET-LINKS

VAR091B

Frequency

Value

Frequency

1
2
9

18
221
6

7.3
90.2
2.4

7.5
92.5
MISSING

TOTAL

245

100.0

100.0

Percent

Valid
Percent

Cum
Percent
33.1
100.0

PARTIJVOORKEUR

Value Label

Value

VOORKEUR
GEEN VOORKEUR

1
2
9

79
160
6

32.2
65.3
2.4

33.1
66.9
MISSING

TOTAL

245

100.0

100.0

Percent

Valid
Percent

FAMCÏCL

GEZINSCYCLUS

Value Label
JONG/GEEN KIND
JONG/KIND(EREN)
MIDDELBAAR
OUDER

EIND

200

Value

Frequency

Cum
Percent

1
2
3
4

44
86
58
57

18.0
35.1
23.7
23.3

18.0
35.1
23.7
23.3

18.0
53.1
76.7
100.0

TOTAL

245

100.0

100.0

Percent

Valid
Percent

Cum
Percent
14.3
48.7
100.0

EINDDATUM

Value Label
<- 1980
1981-1982
>- 1983

Frequency

Value

Frequency

1
2
3
9

32
77
115
21

13.1
31.4
46.9
8.6

14.3
34.4
51.3
MISSING

TOTAL

245

100.0

100.0

DUUR

TIJDSDUUR

Value Label
>- 7 JAAR
4-6 JAAR
0-3 JAAR

RESULT

Frequency
Frequency

Percent
Percent

Valid
Percent
Percent

Cum
Percent
42.9
82.6
100.0

1
2
3
9

96
89
Θ9
39
21

39.2
36.3
15.9
8.6

42.9
39.7
17.4
MISSING

TOTAL

245

100.0

100.0

Percent

Valid
Percent

Cum
Percent
47.7
100.0

PROCES/RESULTAAT

Value Label
RESULTAATGERICHT
PROCESGERICHT

INSTIT

Value

Value

Frequency

1
2
9

113
124
8

46.1
50.6
3.3

47.7
52.3
MISSING

TOTAL

245

100.0

100.0

Percent

Valid
Percent

Cum
Percent
48.9
100.0

(BUITEN-)INSTIT.OPB.W.

Value Label
INSTIT. OPBOUWW.
BUITEN-INSTIT.OPB.W.

Value

Frequency

1
2
9

116
121
8

47.3
49.4
3.3

48.9
51.1
MISSING

TOTAL

245

100.0

100.0
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BIJLAGE 12:

OVERZICHT VAN KWANTITATIEVE GEGEVENS M.B.T.
DE BEREKENDE SAMENGESTELDE VARIABELEN.

VAR:

AFKORTING :

TOT: GEM: STD: MIN: MAX:

094
095
096

WOONSATISFACTIE
LEEFSATISFACTIE
WOON+LEEF-SATISF

243
220
220

3.2
3.0
3.1

0.8
0.6
0.6

1.3
1.0
1.1

4.9
4.6
4.7

112
113
114
115

OORDVERKEERSVEILH
WOONKLACHTEN
OORDVOORZIENINGEN
KLEINECRIMINAL

242
243
241
242

3.6
2.8
2.8
2.1

0.8
0.8
0.6
1.1

1.3
1.0
1.0
1.0

5.0
5.0
5.0
5.0

KA
WGA
WLF
PREDA

KANSARMOEDE
WIJKGEBONDENHEID
WOON+LEEF-PROBL.N
PREDISPOSITIE

236
244
244
213

3.0
2.9
3.5
3.0

0.5
1.4
0.9
0.3

2.1
1.0
1.3
2.3

4.5
6.6
4.7
3.8

097
098
099
100
101

BEKHACTIES
BEKHZELFORG
BEKHEDUCOPBW
BEKHSOCPLAN
BEKHACTIVITEITEN

237
237
237
237
237

2.2
1.9
1.8
2.0
2.0

0.7
0.7
0.6
0.7
0.6

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5

102
103
104
105
106

WAARDACTIES
WAARDZELFORG
WAARDEDUCOPBW
WAARDSOCPLAN
WAARDACTIVIT.N

237
237
237
237
237

3.4
3.7
3.5
3.7
3.6

0.9
0.7
0.8
0.7
0.6

1.2
1.0
1.8
1.0
1.9

5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

107
108
109
110
111

BEKHOPBOUWWERK
OORDOPBOUWWERK
VERWACHTOPBW
OUTPUTOPBW
WAARDOPBOUWWERK

242
240
239
234
234

1.2
3.1
3.5
3.5
3.4

0.5
0.7
0.8
0.5
0.5

1.0
1.0
1.0
2.0
1.9

3.8
5.0
5.0
4.8
4.9

BEWGEM

BEWON.GEM.WIL

239

2.9

0.8

1.0

5.0

PERC
EVAL
ATTI

PERCEPTIE
EVALUATIE
ATTITUDE

237
234
234

1.9
3.1
2.6

0.5
0.4
0.4

1.0
1.8
1.5

3.0
4.2
3.5

TOELICHTING:
TOT = TOTAAL AANTAL RESPONDENTEN, DIE ALLE ENKELVOUDIGE VARIABELEN HEBBEN BEANTWOORD DIE ZIJN GEBRUIKT VOOR DE BEREKENING VAN EEN BEPAALDE SAMENGESTELDE VARIABELE.
GEM = GEMIDDELDE WAARDE VAN DE SAMENGESTELDE VARIABELE.
STD = STANDAARDDEVIATIE.
MIN = MINIMUM-WAARDE BINNEN DE STEEKPROEF.
MAX = MAXIMUM-WAARDE.
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BIJLAGE 13:

RESULTATEN VAN CORRELATIEBEREKENINGEN MET
BEHULP VAN HET PROGRAMMA CORRELATION.

CORRELATIES TUSSEN PERSOONSGEBONDEN VARIABELEN EN
ATTITUDECOMPONENTEN.
Correlations :
VARO04
VARO08
VARO96
WLF
WGA
KA
PREDA

PERCEPTIE

LEEFTIJD
WOONDUUR
WOON- EN LEEFSATISF.
WOON- EN LEEFPROBL.N
WIJKGEBONDENHEID
KANSARMOEDE
PREDISPOSITIE

EVALUATIE

-.1519*
-.1139
-.0755
.1795*
-.1175
-.0038
-.0728

ATTITUDE

-.2974**
-.2389**
-.1275
.2626**
-.2766**
.1696*
-.1224

-.2482**
-.1901*
-.0764
.2008*
-.2145**
.1339
-.0988

B: CORRELATIES TUSSEN ATTITUDECOMPONENTEN ONDERLING.
Correlations:
PERC
EVAL
ATTI

PERCEPTIE
EVALUATIE
ATTITUDE

PERCEPTIE

EVALUATIE

ATTITUDE

1.0000**
.4042**
.7067**

.4042**
1.0000**
.7997**

.7067**
.7997**
1.0000**

Minimum pairwise N of cases:
1-tailed Signif:

* - .01

207

** - .001
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BIJLAGE 14:

SCATTERPLOTS VAN RELATIES TUSSEN DE VARIABE
LEN PERCEPTIE, EVALUATIE EN ATTITUDE.

* · * * * » » · * » · » * * * *
Data

ρ

L

o

Τ

Information
245 unweighted cases accepted.

PLOT OF PERC WITH ATTI

2.β

_
1

11
11
1 112
1 2
1
121 11 1 11 1 1
1
1112 121 11 1
2 3 11 1 121 1
11
11 111 2 2
1 1
11
1
1 1 1
2 1 11 22
1
1 1 11 1 1
1
1
1
1
1
11
3111
1 1
121
21 1 11
1
1 1 1 1211
11
1 1221
12
11
1111 23 2 1
1111
1
2 11213
1321 2
1111 1211212
2 21
11 111 2
1 2
1
112
32 1
11
11
1 1
12 1
3
1
1

Ρ
E
R
С
E
Ρ
Τ
I
E

2.4

2

_

1.6

1.2

_

1.14

I I .18
1.6

1

2

2.І2

I

2.16

2.4

I

2.8

13

I
3.2

3.14
3.6

ATTITUDE

234 cases plotted. Regression statistics of PERC on ATTI:
Correlation .70674 R Squared .49948 S.E. of Est
.34216 Sig. .0000
Intercept(S.E.)
-.38272(
.15029) Slope(S.E.)
.88557(
.05820)
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* * * * * * * * * * * * * * * *
Data

ρ

L

Ο

Τ

Information
245 unweighted cases accepted.

PLOT OF EVAL WITH ATTI

1

11
1
1 2 1 1
1 1 2
2
1 111 2 113 1
2 111221
1 2 11
1 1
21331 121 11
2 11 111 1 22 213211111 11
2121 22 31 14 21 1
1
1 1 4321 41231 12 2 1
1 12211 1 3 1 22
1
11 311 11
221
1 121221 223
21 1
1 11111 11121
111
]
1 1 1
1 1
1

3.5
E
V
A
L
U
A
Τ
I
E
2.5

112

1

11

1.4

1.8
1.6

2.2
2

2.6
2.4

3
2.8

3.4
3.2

3.6

ATTITUDE
234 cases plotted. Regression statistics of EVAL on ATTI:
Correlation .79971 R Squared .63953 S.E. of Est
.24148 Sig. .0000
Intercept(S.E.)
.95441(
.10607) Slope(S.E.)
.83336(
.04108)
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* * · * * » · * * · * · · * * *
Data

ρ

L

Ο

Τ

Information
245 unweighted cases accepted.

PLOT OF PERC WITH EVAL

2.8

Ρ
E
R
С
E
Ρ
Τ
Ι
Ε

1 1 1
11
11111
1 1
2
1 1 1 1
13
1 1 1
2
1112 2
111
1
21311
11 11
11
21 1
1
1
1 11
11
1
1
1
1
121
1 3
1 2
1
1
1 1 1
11
1
1
1 1 1 1 2
2
1
112
11
1 111
1
1
1 2
1
2
11
2
1221 1
]
121
112 1 1 1 1
1 1
11

2.4

1.6

1
1

3 112 122
321211 1
1 1 2 1 2

1 113
1

1.2R

1.8

1

23
1
1

1
111
1

1
11

111 1 1
1 21 2
2 2

2.|025 | 2.|475 | 2.|925 | 3.|375 | 3.(825 |
4^75
2.25
2.7
3.15
3.6
4.05
EVALUATIE

234 cases plotted. Regression statistics of PERC on EVAL:
Correlation .40421 R Squared .16339 S.E. of Est
.44236 Sig. .0000
Intercept(S.E.)
.38041(
.22444) Slope(S.E.)
.48604(
.07221)
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BIJLAGE 15:

REGRESSIEANALYSE.

* * * *

M U L T I P L E

R E G R E S S I O N

* * * *

P a i r w i s e D e l e t i o n of M i s s i n g Data
Equation Number 1

Dependent Variable..

Beginning Block Number
* * * *

1.

Method:

M U L T I P L E

Equation Number 1

ATTI

ATTITUDE

Stepwise
R E G R E S S I O N

Dependent Variable..

ATTI

* * * *

ATTITUDE

Variable(s) Entered on Step Number
1. .
EVAL
EVALUATIE
Multiple R
R Square
Adjusted R Square
Standard Error

.79971
.63953
.63777
.23180

Analysis of Variance
DF
1
205

Regression
Residual
F -

Sum of Squares
19.54141
11.01456

363.69928
* * * *

Sigilif F =

.0000

M U L T I P L E

Equation Number 1

Mean Square
19.54141
.05373

R E G R E S S I O N

Dependent Variable..

ATTI

***

ATTITUDE

Variables in the Equation
Variable
EVAL
(Constant)
* * * *

В

SE В

Beta

Τ

Sig Τ

.76741
.18803

.04024
.12508

.79971

19.071
1.503

.0000
.1343

M U L T I P L E

Equation Number 1

R E G R E S S I O N

Dependent Variable..

ATTI

*

ATTITUDE

Variables not in the Equation
Variable
VARO 04
VARO0θ
VARO96
WLF
WGA
KA
PREDA
PERC

Beta In

Partial

Min Toler

Τ

Sig Τ

-.01140
1.0546E-03
.02599
-9.948E-03
7.1829E-03
-1.850E-03
-9.523E-04
.45838

-.01813
.00171
.04294
-.01599
.01150
-.00304
-.00157
.69832

.91156
.94293
.98373
.93102
.92351
.97122
.98503
.83661

-.259
.024
.614
-.228
.164
-.043
-.022
13.934

.7959
.9806
.5400
.8196
.8697
.9654
.9821
.0000
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M U L T I P L E
Equation Number 1

R E G R E S S I O N

Dependent Variable.

ATTI

ATTITUDE

Variable(s) Entered on Step Number
2..
PERC
PERCEPTIE
Multiple R
R Square
Adjusted R Square
Standard Error

.90295
.81531
.81350
.16632

Analysis of Variance
DF
2
204

Regression
Residual
F -

Sum of Squares
24.91273
5.64325

450.29027
* * * *

Mean Square
12.45637
.02766

Signif F " 0.0
M U L T I P L E

Equation Number 1

R E G R E S S I O N

Dependent Variable..

ATTI

***

ATTITUDE

Variables in the Equation
Variable
EVAL
PERC
(Constant)
* * * *

В

SE В

Beta

Τ

Sig Τ

.56961
.36659
.04717

.03157
.02631
.09031

.61442
.45838

18.678
13.934
.522

.0000
.0000
.6020

M U L T I P L E

Equation Number 1

R E G R E S S I O N

Dependent Variable..

ATTI

ATTITUDE

Variables not in the Equation
Variable
VAR004
VARO 08
VAR096
ULF
WGA
KA
PREDA

Beta In

Partial

Min Toler

Τ

Sig Τ

4,.5634E-03
9,.5032E-03
.03718
-.04639
.01000
.03253
9,.8976E-03

.01013
.02147
.08578
-.10380
.02237
.07435
.02285

.77962
.79894
.82715
.79928
.78340
.80731
.82793

.144
.306
1 .227
-1 .487
.319
1 .062
.326

.8854
.7600
.2214
.1386
.7502
.2894
.7450

End Block Number

208

PIN

.050 Limits reached.

***

BIJLAGE 16:

RESULTATEN VAN VARIANTIE-ANALYSE MET
BEHULP VAN DE PROCEDURE ANOVA.
**

A N A L Y S I S

PERC
VARO 03
VAR005A
VAR007A
VAR090A
VAR004A
VAR008A
WITH VAR096
WLF
WGA
KA
BY

Source of

Variation

O F

V A R I A N C E

**»

PERCEPTIE
GESLACHT
NATIONALITEIT
OPLEIDING
MAATSCH.POSITIE
LEEFTIJD
WOONDUUR
WOON-LEEF-SATISF
W.+L.PROBLEMEN
WIJKGEBONDENHEID
KANSARMOEDE
Sum of
quarea

DF

Mean
Square

F

Signif
of F

Hain Effecte
VARO03
VAR005A
VAR007A
VAR090A
VAR004A
VARO08A

3.512
.053
.067
.094
.909
2.381
.008

.439
.053
.067
.094
.909
1.191
.004

2.011
.245
.306
.432
4.163
5.454
.017

.048
.621
.581
.512
.043
.005
.983

Covanatee
VARO96
WLF
WGA
KA

1.007
.003
.704
.251
.050

.252
.003
.704
.251
.050

1.154
.014
3.224
1.151
.227

.333
.907
.074
.285
.634

2-vay Interactione
VAR005A
VARO03
VAR007A
VARO03
VAR090A
VARO03
VAR004A
VARO03
VAROOBA
VARO03

4.978
.005
.101
.430
.066
.293
.390
.651
1.046
.008
.007
.123
.337
.029
.230
1.502

26

.191
.005
.101
.430
.033
.146
.390
.651
.523
.004
.007
.062
.168
.015
.115
.375

.877
.023
.461
1.969
.151
.670
1.789
2.983
2.396
.018
.030
.282
.771
.067
.527
1.720

.640
.879
.498
.162
.860
.513
.183
.086
.094
.982
.863
.755
.464
.935
.591
.148

38
168
206

.250
.218
.224

1.145

.277

VAROOSA
VAROOSÄ
VAROOSA
VARO05A
VAR007A
VAR007A
VAR007A
VAR090A
VAR090A
VAR004A

VAR007A
VAR090A
VAR004A
VAROOSA
VAR090A
VAR004A
VAROOSA
VAR004A
VAROOSA
VAROOSA

9.497
Explained
36.672
Residual
46.170
Total
245 Cases were p r o c e s s e d .
38 CASES ( 1 5 . 5 PCT) were m i s s i n g

Due t o empty c e l l s or a s i n g u l a r m a t r i x ,
h i g h e r o r d e r i n t e r a c t i o n s have been s u p p r e s s e d .

* * *

M U L T I P L E
PERC
VARO03
VAR005A
VAR007A
VAR090A
VAR004A
VAR008A
With VARO9б
WLF
WGA
KA

By

Grand Nean V a r i a b l e + Category
VARO 03
1 MAN
2 VROUW

C L A S S I F I C A T I O N
PERCEPTIE
GESLACHT
NATIONALITEIT
OPLEIDING
MAATSCH.POSITIE
LEEFTIJD
WOONDUUR
WOON-LEEF-SATISF
W.+L.PROBLEMEN
WIJKGEBONDEHHEID
KANSARMOEDE

1.861
N

90
117

Unadjusted
Dev'n Eta

.02
-.01

Adjusted for
Independents
Dev'n
Beta

.03
-.02
.03

АЯ005А
1 NEDERL.
2 NIET-NEDERL.

163
24

.01
-.05

92
115

115
92

100
54
53

61
44
102

210

.11
.10
.06
-.25
.31

.25
-.01
.01
-.00

.06
Multiple R Squared
Multiple R

.05
-.06

.06
.08
-.20

.03
.02
-.03

.15

.09

.23
VAR008A
1 0-4 JAAR
2 5-9 JAAR
3 >= 10 JAAR

.08
-.07

.04
-.05

.05
.09
-.18

.06

.14

.12
VAR004A
1 20-39 JAAR
2 40-59 JAAR
3 >- 60 JAAR

.01
-.08

.07
-.06

.05
-.06

.06

.05

.04
VAR090A
1 WERK
2 UITKERING

.03
-.02

.01
-.06

.02
-.02

Adjusted for
Independents
+ Covariates
Beta
Dev'n

.06

.04
АЯ007A
1 <- LO
2 > LO

A N A L Y S I S

.01
.02
-.01
.01

.03

.076
.276

.098
.313

* * *

A N A L Y S I S

BY

O F

EVAL

EVALUATIE

VARO03

GESLACHT

VAR005A

NATIONALITEIT

VAR007A

OPLEIDING

VAR090A

MAATSCH.POSITIE

VAR004A

LEEFTIJD

VAROOSA

WOONDUUR

WITH VARO96

V A R I A N C E

WOON-LEEF-SATISF

WLF

W. + L.PROBLEMEN

WGA

WIJKGEBONDENBEID

KA

KANSARMOEDE
Sun of
Squares

Source o f V a r i a t i o n

DF

Mean
Square

F

Signif
of F

Hain Effecte
VARO03
VAROOSA
VAR007A
VAR090A
VAR004A
VAR008A

4.010
.145
.002
.666
.005
3.060
.131

.SOI
.145
.002
.666
.005
1.530
.066

3.416
.987
.012
4.540
.036
10.427
.448

.001
.322
.913
.035
.850
.000
.640

Covariates
VARO 9 6
WLF
WGA
KA

2.016
.007
1.544
.002
.463

.504
.007
1.544
.002
.463

3.434
.046
10.523
.012
3.154

.010
.830
.001
.911
.078

2-way Inte ractiona
VAROOSA
VARO03
VAR007A
VARO03
VAR090A
VARÓOS
VAR004A
VARO03
VAR008A
VARÓOS
VAROOSA VAR007A
VAROOSA VAR090A
VARO OSA VAR004A
VAROOSA VAROOSA
VAR007A VAR090A
VAR004A
VAR007A
VAR007A VAROOSA
VAR004A
VAR090A
VAR090A VAROOSA
VAROOSA
VAR004A

2.392
.098
.001
.006
.036
.057
.402
.033
.077
.015
.083
.459
.115
.227
.029
.088

26

.092
.098
.001
.006
.018
.029
.402
.033
.039
.007
.083
.229
.057
.113
.015
.022

.627
.667
.007
.041
.124
.195
2.742
.225
.263
.051
.568
1.564
.391
.773
.100
.151

.919
.415
.934
.840
.883
.823
.100
.636
.769
.951
.452
.212
.677
.463
.905
.963

8.417
24.654
33.072

38
168
206

.222
.147
.161

1.509

.041

Explained
Residual
Total
245 Cases were

processed.

3B CASES ( 15.5 PCX) were m i s s i n g .

Due t o empty c e l l s

or a s i n g u l a r

higher order i n t e r a c t i o n s

matrix,

have been

suppressed.
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M U L T I P L E
EVAL
VAR003
VAR005A
VAR007A
VAR090A
VAR004A
VAR008A
With VARO9б
WLF
WGA
KA
By

Grand Mean •

C L A S S I F I C A T I O N
EVALUATIE
GESLACHT
NATIONALITEIT
OPLEIDING
MAATSCH.POSITIE
LEEFTIJD
WOONDUUR
WOON-LEEF-SATISF
W.+L.PROBLEMEN
WIJKGEBONDENHEID
KANSARMOEDE

3.066

Unadjusted
Dev'n Eta

Variable -f Category
VARO03
1 HAN
2 VROUW

90
117

Adjusted for
Independents
Dev'n
Beta

1Θ3
24

.03

.02

.01

-.01

-.01

.04

92
115

.00

.01

.01

-.01

-.09

.01

115
92

-.01

.02

.05

.01

-.01

.02

-.00

-.04

.00

.05
.00

VAR004A
1 20-39 JAAR
2 40-59 JAAR
3 >= 60 JAAR

100
54
53

.10
.02

61
44
102
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.01

-.20

.32
.03
.03

.09
.05
-.07

.03
.10
.01

-.21

.31
.02
.03

-.03

.19
Multiple R Squared
Multiple R

-.01

.10
.01

-.21

.04

.11

.32
VAR008A
1 0-4 JAAR
2 5-9 JAAR
3 >- 10 JAAR

.08

-.06

.14
VAR090A
1 WERK
2 UITKERING

.02

-.00

.01
VXR007A
1 <- L O
2 > LO

Adjusted for
Independents
+ Covariates
Dev'n Beta

-.02

.07
VAROOSA
1 NE DE RL.
2 NIET-NEDERL.

A N A L Y S I S

-.02

.07

.06

.121
.348

.182
.427

A N A L Y S I S
ATTI
VARO03
VAROOSA
VAR007A
VAR090A
VAR004A
VAR008A
WITH VARO96
WLF
WGA
KA
BY

Source of V a r i a t i o n

OF

V A R I A N C E

ATTITUDE
GESLACHT
NATIONALITEIT
OPLEIDING
MAATSCH.POSITIE
LEEFTIJD
WOONDÜUR
WOON-LEEF-SATISF
W.+L. PROBLEMEN
WIJKGEBONDENHEID
KANSARMOEDE
Sum of
Squares

DF

Mean
Square

F

Signif
of F

Hain Effecte
VARO03
VAROOSA
VAR007A
VARO90A
VAR004A
VAR008A

3.569
.Οθβ
.119
.243
.000
3.012
.107

.446
.088
.119
.243
.000
1.506
.053

3.248
.637
.870
1.768
.002
10.965
.389

.002
.426
.352
.185
.963
.000
.679

Covariatee
VARO96
WLF
WGA
KA

1.223
.063
.744
.070
.346

.306
.063
.744
.070
.346

2.225
.459
5.415
.507
2.519

.068
.499
.021
.477
.114

2-way Interactione
VAR005A
VARO03
VARO03
VAR007A
VARO03
VAR090A
VAR004A
VARO03
VARO03
VAROOeA
VAR005A VAR007A
VAR005A VAR090A
VAROOSA VAR004A
VAR005A VAROOBA
VAR007A VAR090A
VAR007A VAR004A
VAR007A VAR008A
VAR090A VARCO4A
VAR090A VARO08A
VAR004A VAR008A

1.792
.119
.010
.000
.066
.421
.018
.000
.067
.008
.021
.055
.098
.080
.208
.327

26

.069
.119
.010
.000

.502
.865
.074
.003
.239
1.531
.132
.001
.244
.028
.151
.198
.358
.291
.758
.596

.980
.354
.786
.957
.788
.219
.717
.974
.784
.972
.698
.820
.700
.748
.470
.666

6.584
23.077
29.661

38
168
206

1.261

.162

Explained
Residual
Total

.озэ

.210
.018
.000
.033
.004
.021
.027
.049
.040
.104
.082
.173
.137
.144

245 Cases were p r o c e s s e d .
38 CASES ( 1 5 . 5 PCT) were m i s s i n g .
Due t o empty c e l l s o r a s i n g u l a r m a t r i x ,
h i g h e r o r d e r i n t e r a c t i o n s have been s u p p r e s s e d .
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*

M U L T I P L E
ATTI
VAR003
VAR005A
VAR007A
VAR090A
VAR004A
VAR008A
With VARO96
WLF
WGA
RA
By

Grand Meen »

V a r i a b l e + Category
VARO03
1 HAN
2 VROUW

C L A S S I F I C A T I O N
ATTITUDE
GESLACHT
NATIONALITEIT
OPLEIDING
MAATSCH.POSITIE
LEEFTIJD
WOONDUUR
WOON-LEEF-SATISF
W.+L.PROBLEMEN
WIJKGEBONDENHEID
KANSARMOEDE

2.540

N

90
117

Unadjusted
Dev'n Eta

.02
.02

Adjusted for
Independents
Dev'n
Beta

01
01

1Θ3
24

.01
-.01

01
08

.01
.07

Adjusted for
Independents
+ Covariates
Dev'n
Beta

.03

.05
VARO05A
1 NEDERL.
2 NIET-NEDERL.

A N A L Y S I S

.02
.02
-.15

.08
VAR007A
1 <- LO
2 > LO

92
115

01
01

.04
.03

115
92

03
03

.00
.00
.01

VARO 04 A
1 20-39 JAAR
2 40-59 JAAR
3 >=" 60 JAAR

100
54
53

61
44
102
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.01
.10
.05
-.24
.38

.33
03
02
03

.07
.04
.06
.16

Multiple R Squared
Multiple R

-.00
.01

08
06
21

.07
.07
.21

.08

.08

.32
VAROOeA
1 0-4 JAAR
2 5-9 JAAR
3 >» 10 JAAR

.03
-.03
.02

.10
VAR090A
1 WERK
2 UITKERING

.14

.04
.03
-.03
.07

.09

.120
.347

.162
.402

BIJLAGE 17:

RESULTATEN VAN EENZIJDIGE VAIUANTIE-ANALYSE
MET BEHULP VAN DE PROCEDURE ONEWAY.

Overzicht van Ъеі\ ееп groups"-varianties van enige onafhankelijke
situatie· en opbouwwerkgerelateerde variabelen ten opzichte van de
kernvariabelen perceptie, evaluatie en attitude:
Dependent - PERC

PERCEPTIE

Independent:
VAR002A
VAR002B
VAR002C
VAR002D
RESULT
INSTIT
TIJD
EIND
VAR091A
VAR091B
VARO 91С

F
Ratio

F
Prob.

.0395
.0422
.0116
.1441
.9882
.0613
.5968
.0692
.0354
.1946
.0008

.0395
.0422
.0116
.1441
.9882
.0613
.2984
.0346
.0354
.1946
.0008

.1694
.1808
.0499
.6205
4.3208
.2637
1.3350
.1503
.1528
.8420
.0036

.6811
.6711
.8234
.4317
.0387
.6081
.2653
.8606
.6963
.3598
.9522

D.F.

Sum of
Squares

Mean
Squares

F
Ratio

F
Prob.

]L
]L
]L
]L
]ί
]L
:!
:!
L
L
]L

.0171
.3871
.0293
.1003
.2344
.0204
.1223
.3517
.2712
.0012
.5909

.0171
.3871
.0293
.1003
.2344
.0204
.0612
.1758
.2712
.0012
.5909

.1050
2.4051
.1810
.6215
1.4582
.1262
.3644
1.1011
1.7260
.0074
3.7944

.7463
.1223
.6709
.4313
.2284
.7227
.6951
.3344
.1902
.9317
.0526

D.F.

Sum of
Squares

Mean
Squares

F
Ratio

F
Prob.

1L
3L
]L
]L
]L
]ί
:!
;!
]ί
]ί
]L

.0775
.2779
.2545
.2503
.5515
.0009
.4695
.2932
.1493
.0001
.2573

.0775
.2779
.2545
.2503
.5515
.0009
.2347
.1466
.1493
.0001
.2573

5212
1 8804
1 .7214
1 .6925
3 .7620
.0059
1 .5915
1 .0406
1 .0321
.0005
1 .7840

.4711
.1716
.1908
.1946
.0536
.9386
.2060
.3550
.3107
.9824
.1830

EVALUATIE

Independent:
NABIJHEID
CENTRAAL/PERIFEER
VERKEERSDRUKTE
SOORT WONING
PROCES/RESULTAAT
(BUITEN-(INSTITUT
TIJDSDUUR
EINDDATUM
LINKS/NIET-LINKS
(ANTI-(POLITIEK
PARTIJVOORKEUR

Dependent - ATTI

ATTITUDE

Independent:
VAR002A
VAR002B
VAR002C
VAR002D
RESULT
INSTIT
DUUR
EIND
VAR091A
VAR091B
VARO91С

Mean
Squares

NABIJHEID
CENTRAAL/PERIFEER
VERKEERSDRUKTE
SOORT WONING
PROCES/RESULTAAT
(BUITEN-)INSTITUT
TIJDSDUUR
EINDDATUM
LINKS/NIET-LINKS
(ANTI-(POLITIEK
PARTIJVOORKEUR

Dependent - EVAL

VAR002A
VAR002B
VAR002C
VAR002D
RESULT
INSTIT
TIJD
EIND
VAR091A
VAR091B
VARO91С

Sum of
Squares

D.F.

NABIJHEID
CENTRAAL/PERIFEER
VERKEERSDRUKTE
SOORT WONING
PROCES/RESULTAAT
(BUITEN-)INSTITUT
TIJDSDUUR
EINDDATUM
LINKS/NIET-LINKS
(ANTI-(POLITIEK
PARTIJVOORKEUR
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Gemiddelden, standaarddeviaties e.d. van de enige variabele, die signi
ficant discrimineert ten aanzien van de kemvariabele "perceptie",
namelijk de variabele "resultaat- en procesgericht opbouwwerk":
Variable
By Variable
Group

PERC
RESULT

Count

PERCEPTIE
PROCES/RESULTAAT
Standard
Standard
Mean
Error
Deviation

95 Pet Conf Int for Mean

RESULT AA
PROCESGE

113
124

1,.8116
1..9409

.4728
.4831

.0445
.0434

1.7235
1.8550

To
To

.8997
.0267

Total

237

1 .8792

.4816

.0313

1.8176

To

.9408

.4782

.0311
.0647

1.8180
1.0574

To
To

.9404
.7010

Fixed Effect;B Model
Random Effect в Model
Random E f f e c t s

Model - E s t i m a t e of Between Component V a r i a n c e

Group

Minimum

Maximum

RESULTAA
PROCESGE

1.0417
1.0417

2.8333
3.0000

Total

1.0417

3.0000

.0064

Resultaten van enkele tests met betrekking tot de homogeniteit van
gemeten variantie:

de

Teats for Homogeneity of Variances
Cochrane С - Max. Variance/Sum)Variances) =
Bartlett-Box F »
Maximum Variance / Minimum Variance
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.5108, Ρ •=
.055 , Ρ 1.044

.815 (Approx.)
.815

ONEWAY VARIANTIE-ANALYSE VOOR HET TESTEN
VAN RELATIE TUSSEN "DE GENEIGDHEID TOT HET
INSCHAKELEN VAN OPBOUWWERK" EN DE ATTITU
DE TEN AANZIEN VAN HET WERK.

BIJLAGE 18:

Variable
By V a r i a b l e

ATTI
VAR083

ATTITUDE
OPBWBETREKKEN

Source
Between Groups
Within Groups

D.F.
3
230

Total

233

Group

45
92
57
40

Fixed
Randon

F
Prob.
0.0

34 . 5 6 0 9

Standard
Error

.2265
.4507
.7655
.8555

.3563
.3001
.3097
.2960

.0531
.0313
.0410
.0468

2.1195
2.3885
2.6833
2.7609

To
To
To
To

2.3336
2.5128
2.8476
2.9502

2 .5535

.3851

.0252

2.5039

To

2.6031

.3132

.0205
.1410

2.5131
2.1048

To
To

2.5938
3.0021

E f f e c t e Model
E f f e c t e Model

95 P e t Conf

Random Effecte Model - Estimate of Between Component Variance

Minimum

Maximum

(WAARSCH
NEUTRAAL
MISSCHIE
ZEKER HE

1.5060
1.7794
2.0599
2.3996

2.9730
3.1444
3.3873
3.5238

Total

1.5060

Group

Γ
Ratio
40.7445

Standard
Deviation

2
2
2
2

2Э4

Total

of Variance
Mean
Squares
3.9978
.0981

Mean

Count

(WAARSCH
NEUTRAAL
MISSCHIE
ZEKER HE

Ana: L y s i s
Sum Of
Squares
11 . 9 9 3 5
22 . 5 6 7 4

I n t f o r Mean

.0695

Testa for Homogeneity of Variances
Cochrane С » Max. Variance/Sum(Variances) - .3170, Ρ χ
Bartlett-Box F =
.720 , Ρ =
Maximum Variance / Minimum Variance
1.449

.212 (Approx.)
.540
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BIJLAGE 19:

VAR004
by VARO83

DE KRUSKAL-WALLIS TEST VOOR HET METEN VAN
DE RELATIES TUSSEN INVLOEDSFACTOREN OP
INTERVAL OF RATIONIVEAU EN DE VARIABELE
"GENEIGDHEID TOT HET INSCHAKELEN VAN
OPBOUWWERK".

LEEFTIJD
OPBWBETREKKEH

Mean Rank

Cases

125.06
126.74
107.32
125.20

47
96
58
41
242

CASES
242

VARÓOS
by VARO83

Chl-Square
3.1551

(WAARSCH.) NIET
NEUTRAAL
MISSCHIEN WEL
ZEKER WEL

Corrected for Ties
Chi-Square Significance
3.1571
.3680

WOONDUUR
OPBWBETREKKEH

134.10
121.82
105.62
125.85

47
95
58
41

VARO83
VARO83
VARO83
VARO83

241

Total

Chi-Square
4.6928

=
=
-

1
2
3
4

(WAARSCH.) NIET
NEUTRAAL
MISSCHIEN WEL
ZEKER WEL

Significance
.1957

Corrected for Ties
Chi-Square Significance
4.7076
.1945

WOON-LEEF-•SATISF
OPBWBETREKKEN

Mean Rank

Cases

104.68
109.51
108.78
116.13

45
85
50
38
218

CASES
218

1
2
3
4

Significance
.3683

Cases

VARO96
by VAROeS

=
=
-

Total

Mean Rank

CASES
241

218

VARO8 3
VARO 83
VARO83
VARO83

VARO83
VARO83
VARO83
VARO 83

=
-

1
2
3
4

(WAARSCH.) NIET
NEUTRAAL
MISSCHIEN WEL
ZEKER WEL

Total

Chi-Square
.6896

Significance
.8757

Corrected for Ties
Chi-Square Significance
.6896
.8756

WLF
by VAR083

W.+L.PROBLEMEN
OPBWBETREKKEN

Mean Rank

Cases

123.07
123.31
116.72
116.46

47
94
58
41

VARO83
VARO83
VARO83
VAR083

240

Total

Chi-Square
.5294

CASES
240

WGA
by VARO 83

1
2
3
4

(WAARSCH.) NIET
NEUTRAAL
MISSCHIEN WEL
ZEKER WEL

Significance
.9124

Corrected for Ties
Chi-Square Significance
.5297
.9123

OPBWBETREKKEN

Mean Rank

Cases

123.83
128.42
103.38
125.50

47
95
58
41

VARO83
VARO83
VAR083
VAR083

241

Total

CASES
241

KA
by VARO83

Chi-Square
5.0285

»
=
=
-

1
2
3
4

(WAARSCH.) NIET
NEUTRAAL
MISSCHIEN WEL
ZEKER WEL

Significance
.1697

Corrected for Ties
Chi-Square Significance
5.0294
.1697

OPBWBETREKKEN

Mean Rank

Cases

109.84
113.97
113.07
142.88

45
91
58
41

VAR083
VAR083
VAR083
VARO83

235

Total

CASES
235

=
-

Chi-Square
6.7636

=
-

1
2
3
4

(WAARSCH.) NIET
NEUTRAAL
MISSCHIEN WEL
ZEKER WEL

Significance
.0798

Corrected for Ties
Chi-Square Significance
6.8892
.0755
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PREDA
by VAROβ3

PREDISPOSITIE
OPBWBETREKKEN

Mean Rank

Cásea

106.03
112.37
88.62
118.04

43
81
50
38
212

CASES
212

PERC
by VAR083

119.05
116.87
136.35
99.66

46
93
57
41
237

Corrected for Ties
Chi-Square Significance
6.3368
.0963

=
«

1
2
3
4

(WAARSCH.) NIET
NEUTRAAL
MISSCHIEN WEL
ZEKER WEL

Total
Significance
.0718

Corrected for Ties
Chi-Square Significance
7.0105
.0716

EVALUATIE
OPBWBETREKKEN
Cases

92.49
105.67
137.98
143.66

45
92
57
40
234

220

(WAARSCH.) NIET
NEUTRAAL
MISSCHIEN WEL
ZEKER WEL

Significance
.0963

VAR083
VAR083
VAR083
VAR083

Chi-Square
7.0039

Mean Rank

CASES
234

1
2
3
4

PERCEPTIE
OPBWBETREKKEN
Cases

E VAL
by VAR083

-

Total

Chi-Square
6.3368

Mean Rank

CASES
237

VAR0e3
VAROBS
VAR083
VARO83

VAR083
VAR083
VAR083
VAR083

=
-

1
2
3
4

(WAARSCH.) NIET
NEUTRAAL
MISSCHIEN WEL
ZEKER WEL

Total

Chi-Square
20.1464

Significance
.0002

Corrected for Ties
Chi-Square Significance
20.1469
.0002

BIJLAGE 20:

RESULTAAT VAN CROSSTABS-ANALYSE MET
BETREKKING TOT DE RELATIES TUSSEN
INVLOEDSFACTOREN OP ORDINAAL OF NOMINAAL
NIVEAU EN DE VARIABELE "GENEIGDHEID TOT INSCHAKELEN VAN OPBOUWWERK".

Crosstabulaiion:

VAR002C
By VARO 83

Count
Row Pet
Col Pet

VERKEERSDRUKTE
OPBWBETREKKEN

(WAARSCH.)
NIET
1

NEUTRAAL MISSCHIEN
WEL
2
3

ZEKER WEL
4

Row
Total

VAR002C
1

21
18.8
44.7

34
30.4
35.4

32
28.6
55.2

25
22.3
61.0

112
46.3

2

26
20.0
55.3

62
47.7
64.6

26
20.0
44.8

16
12.3
39.0

130
53.7

47
19.4

96
39.7

58
24.0

41
16.9

242
100.0

DRUK

RUK

Column
Total
Chi-Square

D.F.

10.01143

3

Significance
.0185

Min E.F.
18.975

Cella with E.F.< 5
None

Number of Missing Observations

221

BIJLAGE 2l·

BEPALING VAN DE BETROUWBAARHEID VAN HET
MEETINSTRUMENT ("SPEARMAN-BROWN-RELIABILITY").

A: CORRELATIE TUSSEN DE EERSTE EN HET TWEEDE TIENTAL BEKENDHEIDSVARIABELEN.
COMPUTE INSTR1A={VAR032+VAR034+VAR03Í+VAR038+VAR040+VAR042 +
VAR044+VAR046+VAR04e+VAR050)/10.
COMPUTE INSTR1B-(VAR052+VAR054+VAR056+VAR058+VAR060+VAR062 +
VAR0e4+VARO66+VAR068+VAR070)/lO.
Correlations:
INSTRIA

INSTR1B
.6420**

N of cases:

237

1-tailed Signif:

* - .01

** - .001

" . " is printed if a coefficient cannot be computed

BETROUWBAARHEID MEETINSTRUMENT BEKENDHEIDSVARIABELEN:
2 * .6420
SBR(l) -

- .78
1 + .6420

B: CORRELATIE TUSSEN DE EERSTE EN HET TWEEDE TIENTAL WAARDERINGSVARIABELEN.
COMPUTE

INSTR2A-(VAR033+VAR035+VAR037+VAR039+VAR041+VAR043+
VAR045+VAR047+VAR049+VAR051)/10.

COMPUTE INSTR2B=(VAR053+VAR055+VAR057+VAR059+VAR06I+VAR063 +
VAR065+VAR067+VAR069+VAR071)/10.
Correlations:
INSTR2A
N of cases:

INSTR2B
.6653**
237

1-tailed Signif:

* - .01

" . " is printed if a coefficient cannot be computed

BETROUWBAARHEID INSTRUMENT WAARDERINGSVARIABELEN:
2 * .6653
SBR(2) -

- .80
1 + .6653

222

** - .001

BIJLAGE 22:

VALIDITEITSBEREKENING VRAGENLIJST.

Crosatabulation:

VAR008A
By VARO36

Count
Row Pet
Col Pet

VAR036->

WOONDUUR
BEKHOPENBREKEN
NEE

JA
1

2

Row
Total

VAR008A
1

54
69.2
27.3

24
30.8
54.5

78
32.2

2

49
86.0
24.7

8
14.0
18.2

57
23.6

3

95
88.8
48.0

12
11.2
27.3

107
44.2

198
81.8

44
18.2

242
100.0

0-4 JAAR

5-9 JAAR

4R
>=• 10 JAAR

Column
Total
Chi-Square

D.F.

12.45773

2

Significance
.0020

10.364

Statistic

Crosatabulation:

VAR008A
By VARO38

Count
Row Pet
Col Pet

JA

None

.0004

-.21367

Number of Missing Observations »

Cells with E.F.< 5

Significance

Value

Pearson's R

VAR03B->

Min E.F.

3

WOONDUUR
BEKHBEZETKRUISP
NEE
2

1

Row
Total

VAR008A
1

26
33.8
21.5

51
66.2
43.6

77
32.4

2

27
48.2
22.3

29
51.8
24.8

56
23.5

3

68
64.8
56.2

37
35.2
31.6

105
44.1

121
50.8

117
49.2

238
100.0

0-4 JAAR

5-9 JAAR

AR
10 JAAR

Column
Total

223

Chi-Square

D.F.

17.27835

2

Significance

Min E.F.

.0002

Statistic

27.529

-.26929

Number of Hissing Observations -

Crosstabulation:

VARO0ΘΑ
By VAR040

Count
Row Pet
Col Pet

JA

None

Significance

Value

Pearson's R

Cells with E.F.< 5

.0000
7

WOONDUUR
BEKHBUURTFEEST
NEE

1

2

Row
Total

VAR008A
1

29
37.7
24.2

48
62.3
40.7

77
32.4

2

28
50.0
23.3

28
50.0
23.7

56
23.5

3

63
60.0
52.5

42
40.0
35.6

105
44.1

120
50.4

118
49.6

238
100.0

0-4 JAAR

5-9 JAAR

R
>- 10 JAAR
Column
Total
Chi-Square

D.F.

8.87213

2

Significance
.0118

Statistic
Pearson's R
Number of Missing Observations

224

Value
-.19282

Min E.F.

Cells with E.F.< 5

27.765

None

Significance
.0014

Crosstabulatlon:

VAR008A
By VARO 4 2

Count
Row Pet
Col Pet

VARO42->

JA

WOONDUUR
BEKHWGHUURZ

NEE
2

1

Row
Total

VAR008A
1

15
19.5
19.0

62
80.5
38.5

77
32.1

2

16
28.1
20.3

41
71.9
25.5

57
23.8

3

48
45.3
60.8

58
54.7
36.0

106
44.2

79
32.9

161
67.1

240
100.0

0-4 JAAR

5-9 JAAR

>- 10 JAAR

Column
Total
Chi-Square

D.F.

14.24258

2

Sic[nificance

Min E.F.
18.763

.0008

Statistic

None

Significance

Valu e

.0001

-.2404 8

Pearson's R

Cells with E.F.< 5

Number of Missing Observations
Crosstabulatlon:

VARO44->

VAR008A
By VARO44

Count
Row Pet
Col Pet

JA

WOONDUUR
BEKHKLACHTSPR
NEE
2

1

Row
Total

VAR008A
1

24
31.2
23.5

53
68.8
39.0

77
32.4

2

27
48.2
26.5

29
51.8
21.3

56
23.5

3

51
48.6
50.0

54
51.4
39.7

105
44.1

102
42.9

136
57.1

238
100.0

0-4 JAAR

5-9 JAAR

R
10 JAAR

Column
Total

225

Chi-Square

D.F.

6.35170

2

Significance

Min E.F.

.0418

24.000

Value

Statistic

None

Significance

-.14697

Pearson's R

Cells with E.F.< 5

.0117

Number of Missing Observations
Crosstabulation:

VAROOBA
By VARO46

Count
Row Pet
Col Pet

VARO46->

JA

WOONDUUR
BEKHHUURWEIG
NEE
2

1

Row
Total

VAR008A
13
16.9
17.8

1
0-4 JAAR

H

64
83.1
38.8

77
32.4

2

15
26.8
20.5

41
73.2
24.8

56
23.5

3

45
42.9
61.6

60
57.1
36.4

105
44.1

73
30.7

165
69.3

238
100.0

5-9 JAAR

LR
>- 10 JAAR

Column
Total

Chi-Square

D.F.

14.61420

2

Significance
.0007

226

Cells with E.F.< 5

17.176

Statistic

Value

Pearson's R

.24618

Number of Missing Observations =

Min E.F.

None

Significance
.0001

Crosstabulation:

VAR008A
By VARO56

Count
ROW PCt
Col Pet

VARO56->

WOONDUUR
BEKHCURSUSGEMR
NEE

JA
1

2

Row
Total

VAR008A
1

4
5.2
13.β

73
94.8
35.1

77
32.5

2

9
16.4
31.0

46
83.6
22.1

55
23.2

3

16
15.2
55.2

89
84.8
42.8

105
44.3

29
12.2

208
87.8

237
100.0

0-4 JAAR

5-9 JAAR

LR
10 JAAR
Column
Total
Chi-Square

D.F.

5.30860

2

Significance
.0703

Statistic

Number of Missing Observations -

VAR058->

Count
Row Pet
Col Pet

None

Significance
.0253

-.12714

VAROOBA
By VAR058

Cells with E.F.< 5

6.730

Value

Pearson's R

Crosstabulation:

Min E.F.

8

WOONDUUR
BEKHCURSUSVERG
NEE

JA

2

1

Row
Total

VAR008A
1

4
5.2
19.0

73
94.8
34.0

77
32.6

2

5
9.1
23.8

50
90.9
23.3

55
23.3

3

12
11.5
57.1

92
88.5
42.8

104
44.1

21
8.9

215
91.1

236
100.0

0-4 JAAR

5-9 JAAR

LR
10 JAAR

Column
Total

227

Chi-Square

D.F.

Significance

2

.3329

2.19958

4.894

Statistic

Crosstabulation:

VAR008A
By VARO62

Count
Row Pet
Col Pet

JA

1 OF

б (16.7%)

.0709

-.09594

Number of Missing Observations -

Cells with E.F.< 5

Significance

Value

Pearson's R

VARO62->

Min E.F.

9

WOONDUUR
BEKHBEZETBURGK
NEE

1

2

Row
Total

VARO0ΘΑ
1

17
22.1
22.4

60
77.9
37.5

77
32.6

2

18
32.7
23.7

37
67.3
23.1

55
23.3

3

41
39.4
53.9

63
60.6
39.4

104
44.1

76
32.2

160
67.8

0-4 JAAR

5-9 JAAR

Ut
>- 10 JAAR
Column
Total
Chi-Square

D.F.

6.10568

2

Significance
.0472

Statistic

Value

Pearson's R

.15985

Number of Missing Observations

228

236
100.0
Min E.F.

Cells with E.F.< 5

17.712

None

Significance
.0070

Crosstabulation:

VAR008A
By VAROб4

Count
Row Pet
Col Pet

VARO64->

JA

WOONDUUR
BEKHDEMONSTRS
NEE

1

2

Row
Total

VARO0ΘΑ
1

17
22.1
20.7

60
77.9
39.0

77
32.6

2

19
34.5
23.2

36
65.5
23.4

55
23.3

3

46
44.2
56.1

58
55.8
37.7

104
44.1

82
34.7

154
65.3

236
100.0

0-4 JAAR

5-9 JAAR

\R
10 JAAR
Column
Total
Chi-Square

D.F.

9.57749

2

Significance
.0083

Statistic

Number of Missing Observations -

VARO66->

Count
Row Pet
Col Pet

None

Significance
.0010

-.20107

VAR008A
By VAR066

Cells with E.F.< 5

19.110

Value

Pearson's R

Crosstabulation:

Min E.F.

9

WOONDUUR
BEKHBELANGENBEH
NEE

JA

2

1

Row
Total

VAR008A
1

14
18.2
18.9

63
81.8
38.9

77
32.6

2

18
32.7
24.3

37
67.3
22.8

55
23.3

3

42
40.4
56.8

62
59.6
38.3

104
44.1

74
31.4 ,

162
68.6

236
100.0

0-4 JAAR

5-9 JAAR

KR
10 JAAR
Column
Total

229

Chi-Square

D.F.

10.19566

2

Significance
.0061

Statistic
Pearson's R
Number of Missing Observations -

230

Min E.F.

Cells with E.F.< 5

17.246

Value
-.20548
9

None

Significance
.0008

1

Vraagstelling e n methodologische u i t g a n g s p u n t e n .

1. Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, "Nota Nadere
beleidsbepaling inzake de samenlevingsopbouw", 's-Gravenhage 1975, pag.
14.
2. Blijkens een inventarisatie van het Nederlands Instituut voor Maatschappelijke Opbouw, uitgevoerd in 1984, zijn er in heel Nederland op dat moment circa 1000 beroepskrachten in het uitvoerend opbouwwerk te vinden.
Zie A. Raspe en K. Vos, "Opbouwwerk anno 1984 in beeld", NIMO-brochure nr. 11 's-Hertogenbosch 1985, pag. 20.
Uitgaande van een jaarsalaris van ƒ 50.000,- (inclusief "overhead"-kosten)
komt dit neer op een jaarlijks budget van ƒ 50.000.000,--. Voor advies- en
steunfuncties als het NIMO, de Werkplaatsen Opbouwwerk, provinciale opbouworganen en dergelijke kan een bedrag van ƒ 30.000.000,- per j a a r
worden gerekend. In totaal komt dit neer op een totaalbedrag van circa
ƒ 80.000.000,- per jaar.
3. Br. Peper, "Vorming van welzijnsbeleid; evolutie en evaluatie van opbouwwerk", (dissertatie) Meppel 1972.
H. Hidalgo, "Een onderzoek naar probleemvaststelling door opbouwwerkers", Kath. Hogeschool Tilburg ongedateerd (vermoedelijk 1980). W. Beek,
"Democratie in de wijken", Amsterdam 1974, en "Samenlevingsopbouw van
illusie naar concrete utopie", Marge 1977 (1), nr 1 (augustus).
R. van der Veen, "Maatschappelijke aktivering van achterstandskategorieën. Een vergelijking van vier benaderingen in het opbouw- en vormingswerk", (dissertatie) Groningen 1982. Th. Schuyt, "Opbouwwerk en Lokaal
Welzijnsbeleid; Modellen van lokaal welzijnsbeleid en de rol van het gesubsidieerde opbouwwerk", (dissertatie) 's-Gravenhage/Utrecht 1984. H.
Broekman, "Sociale innovatie in Drenthe; De ontwikkeling van de Stichting Opbouw Drenthe (1924-1972)", (dissertatie) Groningen 1987.
4. A. Houttuyn Pieper, "Naar een sociaal-wetenschappelijke doorlichting van
het maatschappelijk opbouwwerk", in H.A. Becker, "Positie en functie van
het sociaal-wetenschappelijk onderzoek in de verhouding tussen overheid
en bevolking", Utrecht 1966, hoofdstuk VII, pag. 120-134, met name pag.
120.
5. E.C. Tolman and E. Brunswik, "The Organism and the Causal Texture of
the Environment", in Psychological Review 1935 (42), pag. 43-77.
6. J.A.A. van Doom in een artikel uit 1955, getiteld "Wijk en stad: reële integratiekaders?", laatstelijk opgenomen in S. Groenman en H. de Jager
(red.), "Staalkaart der Nederlandse sociologie", 1970, pag. 231-253, ook geciteerd door Peper, o.e. pag. 179.
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7. P.J. van Strien, "Praktijk als wetenschap; Methodologie van het sociaal-wetenschappelijk handelen", Assen/Maastricht 1986, pag. 41-42.
8. R. Lippit, J. Watson and B. Westley, "The Dynamics of Planned Change",
New York 1958, pag 3-19.
9. J. Verrips, "En boven de polder de hemel: Een antropologische studie in
een Nederlands dorp 1850-1971", Groningen 1978.
10. J.P. Spradley, "The Ethnographie Interview", New York 1979 en "Participant Observation", New York 1980.
11. C.H. Weiss, "Evaluation Research; Methods of Assessing Program Effectiveness", Englewood Cliffs 1972, pag. 43. De navolgende passages zijn ontleend aan dezelfde auteur, o.e. pag. 24-26 en 46-51.
12. A.D. de Groot, "Methodologie: Grondslagen van onderzoek en denken in de
gedragswetenschappen", 's-Gravenhage 1961, hoofdstuk 1, ook geciteerd
door Van Strien, o.e. pag. 24-25.
B.G. Glaser and A.L. Strauss, "The Discovery of Grounded Theory; Strategies for Qualitative Research", London 1967, pag. 21 e.V., 30 en 101 e.v.
13. H.M. Raemaekers, "Ontwikkeling in agrarische organisaties; Organisatieontwikkeling in standsorganisaties en coöperatieve verenigingen", (dissertatie) Arnhem 1983, pag. 24.
14. E.E. Harris, "Hypotheses and Perception; The Roots of Scientific Method",
London 1970, pag. 203.
15. Idem. pag. 202.
16. Houttuyn Pieper, o.e. pag. 133-134.
17. Peper o.e., met name hoofdstuk II.
18. H. Nijenhuis en D. Schouwman, "Nederlands Volksherstel en zijn invloed
op het opbouwwerk in Nederland", in Tijdschrift voor Agologie 1980 (9) nr.
3/4, pag. 139-163.
19. Schuyt o.e.
20. Broekman o.e.
21. Van der Veen o.e. J.F.T. Vos en D.T. ten Brink, "Opbouwwerk in Noord-Nederland op de keper beschouwd; Een gedocumenteerde studie van drie lokale opbouwwerkpraktijken in het midden van de jaren zeventig", WONNpublicatie Drachten 1983.
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totale proces van de groep en haar relaties met de omgeving enigszins kan
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245). De overeenkomende rol is die van "coordinator" (= coördinator, welke
gericht is op verbetering van de interne consistentie en externe contingentie van activiteiten van cliëntgroepen en hun organisaties). In het verlengde van het educatieve opbouwwerk kan men de rol van "educator" benoemen. Het gaat hier om de rol waarbij opbouwwerkers methoden van vorming (= inhoudsaspect) en training (= vaardigheidsaspect) gebruiken als
instrumenten voor de beïnvloeding van en dienstverlening aan hun cliëntgroepen. Het hoeft hier niet altijd te gaan om een speciale cursus of training. Educatieve beïnvloeding kan ook plaatsvinden in het kader van algemene (bijvoorbeeld voorwaardenscheppende) activiteiten). In dit laatste geval komt de "educator"-rol in combinatie met andere rollen voor.
Tot slot kan nog een rolvariant worden genoemd, die ik reeds eerder heb
besproken in mijn artikel in het Tijdschrift voor Agologie (zie noot 47,
hoofdstuk 3). Het gaat hier om de rol van "innovator" (= vernieuwer): de
opbouwwerker tracht vernieuwingen tot stand te brengen in het functioneren van de samenleving of delen daarvan. Het kan hierbij gaan om product- en/of procesinnovatie.
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SUMMARY
C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t in Spoorwijk; A Local E m p i r i c a l S t u d y

Much has been written on the subject of community work, among others at
least four dissertations and a large number of other scientific publications. In
spite of these publications, very little is known about the actual functioning of
communily work and whether this work is perceived and appreciated by the
non-using part of the people who live in the local area where the work is done.

(Community work can be defined as a kind of service to people who are experiencing problems with regard to certain aspects of their social and physical
environment and who are trying to solve problems. The services delivered imply
activities such as organizing people by forming action or discussion groups, training members of these groups on elements of the community organization process, giving them administrative support etcetera.

Community work evolved from social and educational work for socially and economically deprived groups in society and was firmly supported by several top
administrators of the national ministry of social welfare, a number of key persons of private social work institutions and a few social scientists.

After World War II community work was used as a coordinating discipline in
the process of rebuilding the social structure of Dutch society. In the fifties and
sixties the main goals of community work shifted from planning and coordinating social reconstruction activities towards developing social services in urban
quarters and small villages.

In the seventies social action strategies became prevalent in community work.
The most important aim was to point out the needs and problems of deprived
groups in society to the local authorities who where considered to be responsible
for the solution of the signalized problems. This approach was firmly criticized
by the local authorities and the public, therefore in the eighties emphasis was
placed upon activities which were in line with the priorities of the local autorities with regard to social welfare planning.

The prevalence of action strategies in the seventies was the most important
reason why in many local situations the budget of community work was cut
down. This resulted in a reduction of the number of community workers from
nearly 1500 in 1977 to about 1000 in 1987 (nationwide). At this moment it
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seems the situation has stabilized. In a few locations one even can observe some
light growth, due to special subsidies for specific issues in the local community
(for instance the position of etnie minorities). Reliable predictions about the
future of community work can not been made, although there is a general tendency of maintaining this work, because local authorities have a certain interest in the kind of services community work is supposed to provide.

In this study the provision of services by community workers is studied from
the perspective of consumer research, which is a part of marketing theory. In
this point of view questions are posed on how community work is perceived by
potential users, how this group evaluates the work and its results and whether
they are prepared to purchase and make use of the services offered. In following
the psychological tradition of attitude research, these three aspects are considered to be the main elements of the attitude which non-users of community work
develop or have developed towards the work. Measuring these attitudinal elements gives information on the quality of the services provided by community
work in the analysed area.

It is not the attitude itself which is the main object of this study, but the set of
internal and external factors which influence the process of attitude formation.
This set includes internal factors such as the kind of service which is provided
(= method of community work), organizational constraints, community problems
to be solved etcetera. External factors are for instance the attitudes and actions
of the main stakeholders in the local context in which community work takes
place.

In behalf of this study, research has been carried out in one local site in the
western part of the Netherlands. This site is chosen after a preliminary research in ten local situations spread all over the country wich differ in aspects
such as the scale of the relevant working area, the number of people who live in
it, the number of community workers who work there, their opinions about how
the work is to be done etcetera. This kind of project is called a "one site case
study" (N=1) which is the most elementary level of scientific data-gathering
which is used mainly in situations where virtually nothing is known of certain
object (in this case community work). Replication of the case study is necessary
to get more generalized knowledge (N=k), which is, however, by no means equivalent to general or nomothetic insights (N=infinite) on the analysed object (the
final stage of science development).

The case study was carried out in Spoorwijk, an ancient labour quarter in the
city of The Hague. The choice of a neighbourhood oriented approach comes forth
from the way in which community workers in The Hague are put to work. Most
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of those workers are attached to a neighbourhood organization, consisting of
inhabitants of the concerning quarter. The basic assumption of this study is
that community work can be studied properly only at a neighbourhood level,
because of the typical features of the work on the spot and influencing factors
such as person related characteristics of the local population and aspects of the
fysical context in which the work has to be done.
The case study consists of two major parts:
•

A preliminary qualitative analysis in which three methods of data gathering
have been used: participatory observation on the spot, analysis of written
materials such as reports and letters from or to the community work institution and "depth interviews" with thirty key persons in and around Spoorwijk.

•

The results of this qualitative research were used to construct a questionaire with structured questions for interviewing a random sample of inhabitants of Spoorwijk who are not participating in community work activities
in their own neighbourhood. Finally 245 people were interviewd. This is the
quantitative part of the research project.

One of the outcomes of the qualitative research is that the different stakeholders of community work do have some common as well as some conflicting expectations towards the work. They all do expect an active and creative role of
the community work and a primary orientation towards the main issues that
are at stake in the local community, impliing an outreaching kind of service
delivery by individual community workers. The most stakeholders, however, differ widely in their opinions with regard to the goals that community work is to
strive for. Members of the community work organizations demand administrative and other "technical" support to existing groups and organizations in de
neighbourhood. Local authorities expect innovative behavior towards the priorities of the governmental policy. Non-using parts of the neighbourhood population do expect innovative actions on the part of community workers, but these
actions need to be directed to their own most urgently felt problems.

The most important results of the case study indicate that the reach of community work with regard to the population of Spoorwijk is small: only 15% of the
people who were questioned, is in some way familiar with community work
itself. In spite of this small involvement there is a weak positive feeling towards
this work. A fair part of the people interviewed (40%) considers calling in the
help of community workers when problems arise.
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The quantitative research showed that there is no specific group of respondents
that can be identified in Spoorwijk as having an especially favorable attitude
towards community work. The declared or presumed target groups of community work (people with less opportunities on the labour market, people who are
tied to their neighbourhood, left wing voters etcetera) are not significantly more
familiar with this work, do not appreciate it more and are not more prepared to
purchase the services, offered by it, than people who do not belong to its target
groups.

In Spoorwijk there appears to be a statistically significant relation between the
three main elements of the attitude towards community work, i.e. the perception and evaluation of the work and the tendency to make use of it. In this
correlational scheme the element of evaluation appears to be dominantly related to the aspect of purchasing tendency. So one can conclude that community
work, that is in Spoorwijk, presumably wants to reach out to a select group of
people who are already favourable towards the work.

These conclusions imply that community work in Spoorwijk does not equally
come up to the expectations and goals that all the relevant stakeholders in this
local area have for the type of work. Community workers are strongly bounded
by the policy of their institutional board and the priorities of the local authorities. The workers, who work and have been working in Spoorwijk, appeared not
to be capable of reaching out towards groups that actually are not making use
of the services delivered by community work and that experience some real and
urgent needs that are in line with the goals of the work.

With regard to the future of community work in Spoorwijk can be stated, that it
will only survive if the workers spend more time and energy on the professionalization of their actions and on reaching out to their potential clients by making
their special insights and skills known. Special post-academical courses should
be developed by which the present workers can add to their existing capabilities, especially with regard to handling the ever changing problems of local
population by initiating, implementating and coordinating social innovations at
a local community level.

Social scientific research can support the demanded educational efforts. Such a
research should be interdisciplinary and should initially be located on a (sublocai scale. Mass surveys only yield highly global results on a small number of
general aspects of community work. Only by carrying out a great number of
local case studies, a set of sufficiently detailed and yet reliably generalized insights into community work can be generated.
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STELLINGEN:
1.

Om vast te kunnen stellen, wat de concrete aangrijpingspunten
dienen te zijn voor dienstverlening vanuit het welzijnswerk, is
periodiek marktonderzoek nodig onder de potentiële afnemers
van de te leveren diensten in het gebied, waarbinnen het werk
feitelijk functioneert. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt
van kwalitatieve naast kwantitatieve onderzoekstechnieken.

2.

Bij dergelijk onderzoek dient niet alleen te worden bepaald, welke groepen welke soorten problemen hebben en van welk type
diensten zij gebruik willen maken, maar ook welke factoren van
invloed (kunnen) zijn op het al dan niet afnemen van de geboden diensten.

3.

Van drie mogelijke roloriëntaties van opbouwwerkers (professioneel, bureaucratisch en cliëntgericht) overheerst de bureaucratische: indien het beleid en de praktijk van sponsor-organisaties
het niet toestaat, dat de juiste diensten worden verleend aan
locale organisaties, dan wordt de effectiviteit van opbouwwerkers in sterke mate hierdoor belemmerd (J. Rothman, "Planning
& Organizing for Social Change", New York 1974, pag. 81-84.

4.

Een welzijnswerker, die in het aangezicht van spanningen de
waarden en normen van de cliënt-cultuur overneemt, zal in die
cultuur waarschijnlijk niet gerespecteerd worden (A. Pincus en
A. Minahan, "Social Work Practice; Model and Method", Itasca
1973, pag. 44).

5.

Opbouwwerk kan slechts waarde toevoegen aan gewenste ontwikkelingen in de locale samenleving, als het op professionele
wijze bijdraagt tot directe oplossing van acute problemen, zoals
ze door potentiële cliënten van het opbouwwerk ervaren worden,
en tegelijkertijd ook bijdraagt tot het vergroten van het probleemoplossend vermogen van relevante instanties in het betreffende gebied (inclusief de cliëntgroepen zelf).

6.

Professioneel, cliëntgericht en innoverend opbouwwerk vereist
(bij)scholing en training van individuele opbouwwerkers zodat
zij zich de voor hun werk vereiste inzichten en vaardigheden
eigen kunnen maken.

7.

Bij de toelatingsprocedure van studenten aan de sociale academie dient vastgesteld te worden in hoeverre betrokkenen in
principe geschikt zijn voor het uitoefenen van een beroep in de
welzijnssector. Aan deze beoordeling moet meer gewicht worden
toegekend dan aan het beschikken over een middelbare-schooldiploma.

8.

In situaties waar de van belang zijnde variabelen niet van tevoren bekend zijn en pas in de loop van een bepaalde ontwikkeling bekend worden (bijvoorbeeld psychotherapie maar ook opbouwwerk), speelt denkwerk en onderzoek op N=l-niveau een
grote rol en vertoont theorievorming een open en creatief karakter. Het vooraf formuleren van een samenstel van probleemgerichte noties moet de onderzoeker behoeden voor de verdrinkingsdood in het moeras van een oneindig aantal mogelijke hypothesen (vrij naar: P.J. van Strien, "praktijk als wetenschap.
Methodologie van het sociaal-wetenschappelijk handelen", Assen
1986, pag. 51 en 58).

9.

Een belangrijke overeenkomst tussen het wetenschappelijk bedrijf, welzijnswerk en de zuivelsector is dat een goede kwaliteitscontrole essentieel is om tot een aanvaardbaar product te
komen.

Stellingen behorende bij het proefschrift "Opbouw in Spoorwijk; een
empirisch onderzoek naar de effecten van opbouwwerk op locaal niveau", van J.H. Dijkstra.
Dordrecht, 9 maart 1989.
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