
Samenlevingsopbouw op de trap
Het Portiekgesprek

"Uit alle windstreken ziin hier mensen
bij elkaar gezet. Ze kregen te maken
rnet eefl sterk tegenvallend woon- en
leefklirnaat. En ook ln Schiemond zie
je dat bewoners zich eteeds meer aan
de verkeerde kant van de vootdeur te-
rugtrekken." Johan Geraets, opbouw-
werker, is betrokken bij het Schie-
mondse actieplan om de problemen
in deze nieuwbouwwiik te bestrijden.
Zo heeft hij de portiekgesprekken in
z'n takenpakket. Een taak die hij in
nauwe samenwerklng met twee huis-
meesteÍs van ,Onze lÀIonlng, uitvoert.
'A\Ie proberen bewoners b{i het aan-
pakken van vandalisme, vervrriling
ovetlast en inbraken te betrekken. Op
het kleinste niveau, het portie§ zul-
len dan eerst sociale verbandel ge-
legd rnoeten worden. Ze hoeven geen
vrienden te worden. Maar elkaar ken-
nen en durven aanspreken, doet won-
deren".

Het portiekgesprek, als instrument in het soci-
aal beheer, wordt in Schiemond al ruim twee
jaar toegepast. Jaarlijks beteden de bewo-
nersorganísatie en'Onze Woningi er in totaal
mankracht ter waarde f 54.OOO aan. Elk ge-
sprek, inclusief voorwerk en nazorg, blijkt
dan ook 8 tot L0 uur per instelling te kosten.
Men is nu met de derde gespreksronde bezig.
Daarin staan een 10-tal probleemportieken
centraal, die in een tempo'r'an tevee per
maand aan de beurt komen. In de vorige ron-
des gaf eerst het 'oog' van de bewonersorgani-
satie eVof de woningstichting de doorslag
("als een porriek er slecht uirzag gingen we
erop af) en later de bewoners z,elÍ.Zijwe*
den via de wijkkrant regelmatig op de moge-
lijkàeid van een portiekgesprek gewezen en
konden er één aanwagen. De selectie in de
derde, meer gerichte ronde is door Johan in
samenwerking met de huismeesters verricht
aan de hand van buitensporige onderhoudsin-
spanningerl bijvoorbeeld veelvuldige repara-
ties aan de postbusserl enregelmatige klach-
ten van bewonerszijde over het wonen en
leven in het portiek.

Inzicht in het portiek
Op elk gesprek wordt een uitvoerige voorbe-
reiding losgelaterg bestaande uit het verzame-
len van verdere informatie over het portiek bij
'Onze Woning' en andere instanties, het ver-
sturen van uitnodigingen en het houden van
huisbezoekjes. Joharq verantwoordelijk voor
de voorbereiding, zegt daarover: "Deze inten-

sieve werlanijze vergroot de kaos op succes.
De huisbezoekjes komen natuurlijk de op
komst ten goede. En samen met kt andere
voorwerk krijg je er een goed inrieht iE het
portiek door. Soms beslisje dan ook om de
wijkagent mee te nemen naar bet gesprek als
bl{ikt dat hij ook al contacteo in het porffi
heeft gehad. En je ontdekt welk aanbod je
het beste mee kunt nemenorE berroners te sfi-
muleren." Trucs worden ook toegryst 'U(
bel bij huisbezoe§es altijd hii twÉ tEleover
elkaar wonende mensen tegelijk aan- $22fu
blijkt dan dat de trivee buren rcor het eerst
met elkaar praten en dan nog via Eij" EE
meestal doen ze ook getijk de deur weer dicht
als ik naar de volgende etage ga. Je lo'ijgt zo
een indruk van hoe mensen met elkaar om-
gaan.n

Opkomst bepalend
Het portiekgesprek staat of v'alt oatuurlijk
met de opkomst. JoharU die nog altijd b{j elke
goede opkomst een weugdel@et slaat, zegt
daarover: "Je kunt er voorafgeen peil op trek-
ken. Tijdens de huisbezoekea kan iedereen be-
loven zeker te komeq maar dat regt nog niks.
Dat is vaak een manier zijn orn snel van mij af
te wezen. Ik druk meestal eeu half uurtje voor
het gesprek overal op bel om zo op de valreep
nog een goede opkomst afte dlrdngen. Regel-
matig gaat een gesprek door een slechte op-
komst niet door. Dan sta je maar stil bd de
persoonlijke wagen van de paar die wel zijn
gekomen. Het portiekgesprek is dan domweg
mislukt". Ook al is de opkomst goed, de echte
probleemhuishoudens zijn in de regel afirve-
zig. "Tijdens een gesprek bleken de ouders
van een trveeling afwezig te zijn. Dat duo, am-
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per 6jaar oud, terroriseerde het hele portiek
door buren te bespugen en overal te pissen en
te kakken. Later gaat de wijkagent meestal
bij deze onaanspreekbare figuren op de kof-
fie. En in het portiekgesprek zorgje dat niet
alles voor het gemak aan dat gezin opgehan-
gen wordt".

Werken op gevoel
Naast Johan, die de gespreksleiding heeft, is
ook altijd een huismeester van'Onze Woning'
aanwezig. "Die is onmisbaar.Z'tprecieze ken-
nis over de portiek heb je nodig in het ge-
sprek. Bovendien speelt hij als werknemer
van "Onze Woningi een gÍote rol in de uiwoe-
ring van afspraken. Voor bewoners en hem-
zelf is het dan prettig als hij aanwezig is. Ze
leren elkaar kennen en het komt de kwaliteig
als ook het nakomen van de afspraken ten
goede", aldus Johan. "Nee, de gesprekken vin-
den niet bij een van de bewoners plaats, maar
op neutraal terrein, het wijkcentrum. Storen-
de invloeden, bijvoorbeeld kinderen die niet
kunnen slapen, zijn dan uitgesloten en wijuit
praten lukt dan beter". Gouden regels voor
het voeren'ran zo'n portiekgesprelg dat nooit
langer dan anderhalf uur dur,ut, blijken moei-

SCHIEMOND KORT GETYPEERD
Schiemond, ook wel Delfshaven Buitendijks genoemd, is een nieuwbouwijk op een voormalig ha-
venterrein. Een drukle verkeemeg isoleert Schiemond, overigens uniek gelegen aan de Maas, van
omliggende wijken, De wijk werd voltooid in 1989 en telt 14OO woningen, neergezet in een dichte
verkaveling. Às overlooplokatie speelde Schiemond een belangrijke rol in het oprangen \ran stadsver-
nieuwingsurgenten uit R.otterdam-West. In totaal wonen er 34O0 bewoners die zich door de volgende
gegevens laten typeren: 5096 migrant, laag opleidingsniveau, 359t werkloos, 35% kinderen/jongeren
tot 19 jaar en veel één-oudergezinnen.
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lijk te geven. Johan: "Ik zorg in elk geval dat
ik rustig ben. Anders praat ik te snel en dan
verstaErn de meeste mtlanten of hun meege-
brachte tolken, vaak kennissen of familiele-
derl me niet. Tja, je werkt vo,oral op je ge-
voel. Altijd begin ik met een
kennismakingsrondje en de aanleiding voor
het gesprek te herhalen. Dan probeer ik reac-
ties te krijgen.Zowel verbale als non-verbale
reacties gebruik ik in het verdere gesprek.'

'D'r kan van alles gebeuren"
"De grote kunst is om bewoners niet tegen
mij, maar met elkaar te laten praten. D'r kan
nan alles gebeuren. Soms moetje zorgen dat
na de eerste reacties verder stoom afgeblazen
kan worden over geluidsoverlast en andere
l«r,esties. Anders lulrt het toch niet om zakelij-
ker te worden en afspraken te makm. Dat is
spannend, meestal wordt er dan flink naar el-
kaar gewezen. Je kunt haast niet sturen. Het
komt neer op goed opletten en alert reageren
door zin en onzin te scheiden, door te voorko-
men dat één huishouden de zondebok
wordt......en hopen dat ze allemaal blijven zít-
ten.
Soms heb je te maken met zeurpieten die
klaar staan met hun demotiverende bood-
schap'dat er toch niks zal lukken. Die moet
je buitenspel zetten of op een andere wijs
brengen. Anders raakt de rest ook besmet. De
simpele logica dat'het portiek nog niks ge-
daan heeft en dus nog niks te verwachten
had'werkt vaak. Gelukkig kun je dit simplis-
me inmiddels aanvullen met succesvolle voor-
beelden. Zoals portieken waar de overlast
van spelende kinderen flink is verminderd om-
dat men nu wel accepteert dat de buren de
kinderen en hun wiendjes aanspreken op her-
rie. En portieken waaÍ minder inbraken
plaatsvinden door afspraken over'altijd de
buitenderrr sluiten' en per toerbeurt's-avonds
de bergingen controleren.
Het komt ook voor dat sommige aanwezigen
beweren nergens last van te hebben. Tja, die
moet je soms dan het vuur na aan de schenen
leggen. Bijvoorbeeld door uit te leggen dat ze
betalen voor de bergingen die ze door de in-
braken niet meer durven te gebruiken. En dat
de galerij daardoor weer verandert in een al-
ternatieve parkeerplaats voor fietseÍL kinder-
wagens en andere obstakels. Meestal rralt het
kwartje dan wel. En zwijgers moet je abso-
luut aan de praat zien te krijgerl zeker als
hun gezicht boekdelen spreekt. Afspraken
werken alleen maar als iedereen de noodzaak
ervan eerst duidelijk onderkend heeft."

Ondedinge afspraken maketr
Over die afspraken zegt Johan: Vaak liggen
ze voor de hand en zijn ze simpel: buitendeur
dichg op de kinderen letten, buren even in-
lichten alsje een fees§e heb, vuilnis niet op
de galerij zetten. Maar onderling contact hoe
minimaal ook, is eerst nodig voordat men
deze afspraken als spelregels kan handhaven
en er elkaar op aan durft te spreken. Het ma-
ken van afspraken stimuleren we naak door
een extra inspanning van de corporatie of een



andere beheerder in het vooruitzicht te stel-
len. Een extra schoonmaakbeurt voor het por-
tiek is natuwlijk een leuke start.n "Het ge-
sprek rond ik af met een samenvatting van de
afspraken. En ik leg uit dat een tweede ge-
sprek op verzoek na anderhalf tot twee maan-
den altijd mogelijk is. Via het overleg met de
huismeesters of toevallige contacten wordt
het verdere wel en wee van zo'n portiek ge-
volgd. Ik wacht op een signaal uit het portielq
ook al werken de afspraken van geen kan!
voordat ik m'n gezicht weer laat zien. Anders
maak je het mensen wel erg makkelijk."

Consensus op de trap
Over de resultaten van de portiekgesprekken
in Schiemond zegt Johan: "Je krijgt vaak te
maken met verschillende interpretaties van
begrippen als orde en netheid. Welke criteria
een portiek wil aanleggen, laat mij echter
koud. Nu heeft de wijheid van de een, vaak
onbedoeld overlast voor de ander tot gevolg.
Het portiekgesprek is te zien als een interven-
tie van buitenaf, Ik probeer bewoners tot een
zekere consensus te laten komen over elemen-
taire leefregels in hun portiek en dat lukt in
de helft van de gesprekken.n

INTENSIEF WTIKBEI{EER
Al voor de oplevering van de laaste woningen kwam Schiemond in negatieve zin in het nieurs door
een samenspel rran allerlei problelmsn, 6 $/.Lr't Wonlngen: Vennriling, vandalisme, Craffit)1 inbraken in de bergingen.r YYonomgevlng: eveneens vervuiling en vandalisme, gekombinerd met een grote gebruikdruk
(de vele kids) en slechte afstemming op de gebruikers.r Leeftllmaatl het nieyuiterst mo€izam tot standkomen van sociale kontakten, overlast en buren-
uies.
Op initiatief ran de bewonersorganisatie Delfshaven/Schiemond en de Woningstichting 'Onze Wo-
ningl werd in 1988 &estart met de ontwikleling en uiwoering rran een zogenaamd integraal aktieplan
voor intensief wijkbeheer. Dat plan kent maatregelen rond wonen, toewijzingsbeleid, woonomgeving,
welzijn, werkgelegenheid, vandalisme en leefklimaat. Over dit actieplan en de voortgang in de uiwoe-
ring is inmiddels veel gepubliceerd. Stdger besteed aandacht aan één van de toegepaste instrumen-
ten in het (sociaal) beheer: het portiekgesprek.

Gebiedsko ördinator Werkgelegenheid

Spin in het web
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Een onoverzichtelijk terrein", zo
noernt Ed Gloudi de grote hoeveelheid
orgarrisatiea, instanties en projecten
die mensen zonder baan aan werk
Eoeten helpen. Gloudi, die als
opbouwwerker ln Carnisse en Span-
gen heeft gewerkt, is één van de acht
'gebiedscoördinatoren werkgelegen-
heid' die de afgelopen anderhalfjaar
bii het Rio in dienst din getreden.
Doelvan de nleuwe functie ls, popu-
lair gezegd orde ln de chaos aanbren-
gen. Haast onopgemerkt is werkgele-
genheid zo een omvangrijke loot aan
de brede stam van het Rio geworden.

De voorgeschiedenis. Eind jaren zeventig
steeg de werkloosheid explosief. Een verande-
rende arbeidsmarkt en een economische reces-
sie waren daarvan de oorzaak. Handarbeiders
en mensen uit traditionele beroepen verloren
hun baarq terwijl veeljongeren en herintre-
dende wouwen níet eens aan de bak kwa-
men. De politiek deed weinig. Er werd ge-
dacht dat de werkloosheid zich vanzelf zou
oplossen als het bedrijfsleven maar de ruimte
l«eeg. Dat bleek een foute gedachte. Inder-
daad nam de werkloosheid midden jaren tach-
tig iets af, maar vooral de laag opgeleide
werkloze was daar niet bii gebaat. Dat woeg
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