
Opbouwwerk in tijden van COVID-19

Onderzoek naar uitdagingen en nieuwe strategieën 
voor het opbouwwerk in tijden van COVID-19 
en 1,5 meter samenleving

In de context van COVID-19 en de daaraan gerelateerde maatregelen, worden de opbouw-
werkers voor de uitdaging geplaatst om de versterkende, ondersteunende, & verbindende 
opdracht van het werk vorm te geven. 

Drie spanningsvelden worden zichtbaar.

Nabij zijn

Hoe kun je present zijn als thuiswerken het credo is 
en je fysiek niet nabij mag zijn?

De belangrijkste focus van de opbouwwerkers blijft ook 
tijdens COVID-19 : nabij of ‘present’ zijn. 

Belemmeringen voor nabij zijn:
•  Door fysieke afwezigheid vallen natuurlijke contactmo-

menten in de buurt weg.
•  Digitaal werken kan het intermenselijke contact niet 

vervangen.
•   Organisaties en overheden creëren extra controle-

mechanismen. 

Professionele identiteit onder druk

Onzichtbare aanwezigheid

Tijdens de COVID-19 pandemie werden nieuwe, ‘creatieve’, 
buurtinitiatieven bejubeld. Hoewel dit positieve manieren 
zijn om in contact te blijven met burgers, leiden ze de 
aandacht af van de versterkende, ondersteunende en 
verbindende opdracht van het opbouwwerk. 

Gemeenschapsvorming

Hoe houd je het sociaal weefsel intact, terwijl de 
COVID-19 maatregelen juist cruciale verbindings-
knopen los trekken?

Ten tweede blijkt dat in de context van COVID-19 gemeen-
schapsvorming onder druk komt te staan. 

Belemmeringen voor gemeenschapsvorming:
•  Vrijwilligerswerk en buurtinitiatieven verliezen hun 

aantrekkingskracht voor bewoners; hun motivatie staat 
onder druk.

•  Bewonersinitiatieven in eigen beheer komen in fi nancieel 
in zwaar weer.

•  Digitaal communiceren blijkt m.n. goed te zijn voor 
regelactiviteiten, minder om tot verbinding te komen.

•  Naast praktische belemmeringen spelen mentale 
hindernissen een rol bij het (her)opstarten van initiatie-
ven/activiteiten.

•  Nieuwe Covid-19 gerelateerde initiatieven blijken weinig 
duurzaam.

Opbouwwerkers ontwikkelen strategieën om stagnatie te 
overkomen, maar hebben daarbij wel moeite met hun 
‘nieuwe’ rol als handhaver van COVID-19 maatregelen.

Dit project wordt 
mogelijk gemaakt door:

Meer weten

Strategieën: 
stil, expliciet 
en creatief 
verzet

Strategieën: 
Het principe 
van 
Kan-Wel; het 
smeden van 
allianties; 
het bieden 
van 
praktische 
ondersteu-
ning 


