
Er pakken zich donkere wolken samen
boven de skyline van Het Nieuwe Rot-
terdam. Dat is de conclusie waartoe
Rotor, de ontwikkelingsraad van de re-
gio Rotterdam, komt in haar slotdocu-
ment'Herstellend Hart'. Rotor maakt
de balans op van het beleid van stede-
lijke vernieuwing dat vanaf 1987 (rap-
port van commissie Albeda 'Nieuw
Rotterdam') werd ingezet.
Rotor stelt vast dat er onvoldoende re-
sultaat is geboekt bij het koppelen van
de economische en sociale ontwikke-
ling. Over de publiek-private samen-
werking, een van de hoekstenen van
het vernieuwings-beleid, wordt gezegd
dat 'de beoogde resultaten achterblij-
ven bij de gewekte verwachtingen'.

Nico van Mourik, oud Directeur Rotor:

Managers teizen niet met de metro
Onaunts veel inspanningen is de werkloos-
heid niet gedaald. 'Van de 50.000 werkzoe-
kenden in de gemeente Rotterdam, het zijn er
ongeveer 65.000 in de gehele regio, vinden
weliswaar jaarlijks ongeveer 20.000 weer een
nieuwe baan, maar het totale aantal werklo-
zen blijft even groot. Wat vooraan wordt
weggewerkt aan werkloosheid groeit er ach-
teraan weer bij. Voor een deel is dat een ge-
volg van immigratie en gezinshereniging van
allochtonen. De belangrijkste oplossingen
voor het herstel van deze grootstedelijke
werkloosheid -winstherstel van en investerin-
gen door bedrijven- hebben geleid tot stabili-
satie van het totale aantal werklozen, niet tot
reductie'.

Mis-communicatie
Rotor, ingesteld en gefinancierd door de ge-
meente en Kamer van Koophandel beoogde
een communicatiecentrum te zijn voor sleu-
telfiguren uit de publieke en de private sec-
tor. Spin in het web was Nico van Mourik, di-
recteur van Rotor. Voor een terugblik keert
hij nog één keer terug naar zljn geliefde werk-
plek, de lobby van het Hilton.
Een verschil met zo'n 5 jaar geleden vindt
van Mourik dat inmiddels iedereen er van
overtuigd is dat de sociale problemen in de
stad niet vanzelf worden opgelost in de 'slip-
stream' van de economische ontwikkeling.
Echter, ondernemers en gemeente spreken
niet dezelfde taal. Dat blijkt vooral in het
midden- en kleinbedrijf, veruit de grootste

sector als het gaat om werkgelegenheid. De
verwachtingen zijn verschillend. De onderne-
mers zijn geinteresseerd in veiligheid, in een
schone buurt, in korte procedures. Er is geen
tijd voor overleg en bijeenkomsten. Er wordt
gewerkt met een perspectief dat niet verder
reikt dan de orderportefeuille, zo'n 3 tot 6
maanden. Strategische planning is dus niet
mogelijk. Deze bedrijven worden benaderd
door een gemeente die iets wil met werkgele-
genheid. "Mis-communicatie alom", zo ty-
peert van Mourik de situatie: "De één heeft
het over hondepoep en onveiligheid, de ander
over werkloosheid en allochtonen."
Het is van de kant van de gemeente geen on-
wil, meent van Mourik, maar onmacht. Het
gaat om duizenden bedrijven en bedrijfjes in
vele verschillende bedrijfstakken. De
brancheorganisaties en intermediaire instellin-
gen hebben een beperkt en afnemend bereik.

Onzichtbaar
De communicatie met de grote bedrijven ver-
loopt makkelijker. Je hebt met bijvoorbeeld
'infrastructuur' in elk geval een gezamenlijk
onderwerp. Maar dat leidt niet gemakkelijk
tot een uitruil en afspraken over inspannin-
gen op terreinen die voor beide partijen van
belang zijn. Van Mourik is niet onder de in-
druk geraakt van de maatschappelijke betrok-
kenheid bij de grote bedrijven. "Er is bereid-
heid om mee te denken. En er is betrokken-
heid als het gaat om sport, of om kunst. Maar
veel minder als het gaat om maatschappelijke

problemen." Een voorbeeld is de personeels-
voorziening. Als geschikt personeel niet te
vinden is in de stad, wordt het elders gewor-
ven. "Met 60.000 werkzoekenden in de regio
zie je dat er busladingen personeel worden
aangevoerd uit Brabant en Limburg. Waar is
dan het hart voor de stad?" Er zijn overigens
voorbeelden te geven van bedrijfstakken waa-
rin positievere resultaten zijn te melden, zo-
als de metaal en de bouw.

"Sleutelwoord is 'wederzijds profijt', de ge-
dachte die voor de ontwikkeling van de Kop
vanZuid is geformuleerd. Dat blijft, los van
de concrete resultaten tot nu toe, een grandi-
oos idee", vindt van Mourik. Belangrijke
bouwsteen daarbij is het wederzijds belang
op termijn bij een voldoende gekwalificeerde
beroepsbevolking in de regio. Dat vraagt
voor de komende jaren om grote gezamenlij-
ke investeringen in opleidingen en beroepson-
derwijs.
De maatschappelijke problemen in de stad
zijn fors, maar toch kunnen ze onzichtbaar
blijven, constateert van Mourik. "Grote be-
drijven hebben geen last van de werklozen,
of van het grote aantal allochtonen. Mis-
schien zou dat veranderen a1s er iedere dag
tien werklozen voor de poort van de grootste
bedrijven zouden staan." De kunst is om de
managers van die bedrijven betrokken te ma-
ken. Maar dat is niet eenvoudig. "Ze wonen
hier niet, ze gaan hier niet naar de winkel en
zereizen niet met de metro."
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DurÍkapitaal
Rotor heeft het vooral gezocht in het bevorde-
ren van informeie contacten en netwerken.
De adviezen voor publiek-prirate samenr.ler-
king bevatten nogal wat agogische taal. Ze li1-
ken eerder afkomstig van een opbouwwerkin-
stelling dan van de Nationale Nederlanden.
De rol van de Rotor-directeur in de afgelopen
periode past in dat bee1d. Hij typeert deze
met'communicator. zielenmassage en mis.io-
naris'. Belangrijke graadmeter van succes i:
daÍ 80Vo van de genodigden van de Rotor-bij -
eenkomsten ook inderdaad kwam en dat het
Ieuke stimulerende bijeenkomsten waren.
Om de publiek-private samenwerking te ver-
sterken doet Rotor het voorstei om een groep
mensen aan te wijzen die op zoek gaan naar
ideeën voor gemeenschappelijke proj ecten.
Dat zou kunnen in de vorm van een jury. Be-
dr ij ven, overheid en maatschappelijke instel-
lingen zouden medewerkers moeten vrijstel-
len om daarin te participeren. Een tw,eede
idee is een 'durtkapitaal' dat in en fonds
wordt gestort om een snelle starl
van projecten mogelijk te maken.
Bedrijven met meer dan 100 werk-
nemers zouden daaraan een bijdra-
ge kunnen leveren van 0.257o van
hun bruto-jaalomzet. Van Mourik:
"Om wat le kunnen doen zou je
moeten beginnen met f 5 a f 10
mlljoen per jaar. Er is in Rotterdam een club
van de I 3 grootste bedrijven. 'Rotterdam
Morgen', die zou het initiatief moeten ne-
men".

Wijkwerkcentra
Eén van de grootste uitdagingen blijft ook
voor Rotor het aantrekken van werkgelegen-
heid die past bij het opleidingsniveau in de
stad. De versterking van de toeristisch-recrea-
tieve functie van Rotterdam levert werk op.
Een andere sector die verder ontwikkeid
moet worden is de'zilveren industrie', dienst-
verlening en voorzieningen voor ouderen.
Van Mourik veÍwacht verder veel van de de-
centrale kleinschalige aanpak van de wijk-
werkcentra en de werkgelegenheidscoördina-
loren. "Je moel werken op een niveau waarop
vraag en aanbod van werk direct gekoppeld
kunnen worden. De werkcentra kunnen ver-
bindingen leggen tussen het leefmilieu in de
wijk, middelen vanuit het Arbeidsbureau en
gemeentelijke fondsen voor verbetering van
de 1eeÍbmgeving. Wat er in Charlois gedaan
wordt door het SWIC, bijvoorbeeld een werk-
plek vool ex-psychiatrische patiënten in de
kantine, Dat is geweldig." Er is een aanjager
nodig met ruimte om dat te organiseren en
om flexibel in te kunnen spelen op de vraag
in het midden- en kleinbedrijf. Rotor heeft

zich da:Lrom openlijk gekeerd tegen het on-
derbrengen van de werkcentra bij het Ar-
beidsbureau. De kritiek op de ambtelijke uir-
voeringsorganisatie in de arbeidsvoorziening
leidde tot een frontale aanvaring met RBA-
voorzitter Rob Lubbers. Van Mourik: "Er
zijn jrarl ijk. zo' n -10.000 r elr anei ngs-r ecalu-
res. Daarvan worden er zo'n 10.000 vervuld
door het Arbeidsbureau. Daar Iiggen meer
mogelijkheden. Het RBA moet dat niet alle-
maal zelf wilien doen. Het moet zich beper'-
ken tot de regie, en de uitvoering uitbesteden
aan uitzendbureaus en scholingsinstituten.
Daarmee kan de produktiviteit en het initi-
atief in deze branche aanzienlijk worden ver-
hoogd."
Van Mourik signaleen dat ook op dit terein
sarnenwerkin-t tussen partijen ( u,erkgevers.
werknemers en gemeente n ) stuit op de -uren-
zen van de nro_uehlkhederL om achterbannen
te binden. "Van de Plrn m r an het F\\- is
een prima man. mailr htt heeii te rnaken n-Let
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De Coöp \-redenoord
Een nieuwe
wooncultuur door
'doe het zelfaanpak'

In 1987 dreigde het sloopbesluit voor
een naoorlogs woonblok aan de Kra-
Iingse Vredenoordlaan te vallen. Om
op z)n minst een deel van het blok te
behouden werd door de buurtgroep
Vlinderbuurt het idee geopperd om
dat deel door een beu.onerscollectief
te laten aankopen. Binnenkort ver-
boux't het collectief het blok tot rvoon-
en \\ erkruimte. onder andere met be-
hulp 'r an de regeling Particuliere
g oninglerbetering. De toekomstige
beu oners nenlen ook het beheer in ei-
gen hand. \ico lan den Dool, mede-
\\ erker r an de \1-oongroepenwinkel, is
de eerstelijk rader \,an het project en
\ Èrtelt or er het ontstaan.

H . , .t. f is gebouwd naar een ontwerp van
r. j-:lrre.ten Tijen en Maaskant, vefiegen-
,,. ,-'::isers r an 'Het nieuwe bouwen', een ar-
- .:-r..ur.tl'or]1ing die rlle rersiering en prot-
:r:r :hei d uitbande en daar het Íunctionalisme
.-:inLr\ er stelde. De bewoner moest centraal
:-;-rn. De Nieuwe Blauwen'. zo noemt het
.,.,.1;ctief zich, trekt deze lijn door en reali-
:.irr een rvoonproject met hoge kwaliteit te-
_{.n een lage huur.

Lobbl'en
\ico: "Het waren woningen met ploblemen
lraar met een stevig naoorlogs casco. Bij
sloop zou dit zeker een mooie Kralingse
nieuwbouwlokatie kunnen worden met hoge-
re hrrren. Op basir van mijn erraringen mel
de aLtelnatieve stadsvelnieuwing in Berlijn
ben ik gaan lobbyen vool een alternatieve ma-
niel van stadsvernieuwen. Dat had toen nog
een tuinkabouterachtige uitstraling waal de
harde stadsvernieuwers niets r,an moesten
hebben. Voor een alternatieve opknapvaliatie
r an het blok zou het door de buurt van het
Gemeentelijk woningbedrijf gekocht moeten
u orden. "

Nadeel wordt voordeel
Op een gegeven moment kwam er een be-
drag uit de inspraakgeldenpot beschikbaar.
Snel werd het voorstel gedaan om dat te be-
steden aan een onderzoek naar de haalbaar-
heid van het project. Nico: "Ons verhaal was
dat het blok dat wij in stand wilden houden
veel bedrijfsruimtes bevat. Hierdoor zou het


