
eisen aan het GWR voorgelegd en de klach-
ten zijn intussen verholpen.'

Verlang{iet
Van de prijs, 5OOO Sulden groot, is een deel al
uitgegevm aan exffi verlióting in de straat.
Het resterende bedrag vindt ongetr+ijfeld ook
een bestemming. Nicole: De staat heeft nog
een hele verlanglijst. Helqies rond de bomerl
een verkeersdrempel, de geveltuin§e uitbrei-
den, een klimroos, een waterhan in een por-
tielg een muurschildering, ga zo maar door.
Een nadeel van zo'n prijs is, dat de gemeente
nu constant roepu maak eerst die poen maar
op. De werkgroep bekijkt momenteel hoe het
geld allemaal zo voordelig rnogelijk besteed
kan worden. Dat gebeurt wijwel zelfstandig.
Men kmt intussen zelf de weg die bewandeld
moet worden om zakm voor elkaaÍ te Isij-
gen. Alleen bii problemen spring ik in."

Nlcole Cup

Witte tornado raast door Crooswukwijkbedrijf
Croosw{|k heeft nu zlin wltte tornado.
Een ll{ikschoonmaakbedr{if dat gewa-
pend met errrrner8 Bop, slx)nzen en be-
zems door de pordeken rrar wonlngen
van de Patrlmoniumc Woningstlchting
vliegt. Om nlet alleen het vull weg te
nemen, maar ook klachten over b{f-
voorbeeld gelutdshlnder, vandalisme
en graffrtl.
Dinsdag 1 oktober ging het van start
na e,en voorbereldlngst[id van twee
jaar.

Bij de oprichting rmn het bedrijf waren het
Wijkorgaan Crooswijlq Patrimoniums Wo-
ninSstióting, het Wijkoverleg Beheer Croos-
wijk en de Wijkontwikkelingsmaarcchappij
betrokken. Het wijkorgaan liikt hier de vïeem-
de eend in de bijt. Het wijkorgaan heeft altijd
op de bres gestaan voor lage woonlasten. Ter-
wijl nu de bewoners van de portieken waar
het schoonmaakbedrijf komt hogere service-
kosten moeten gaan betalen.
nHet was de keuze tussen terug naar de ver-
kroning ofeen goed beheervan wat met veel
geld is gebouwd en opgeknapt', stelt wijwilli-
ger Toon Wolh. "Het wijkorgaan ging er in-
derdaad altijd van uit dat de woonlasten laag
moesten blijven en dat mensen daaryoor on-
der andere zelf afspraken mo€sten maken
over het schoonhouden nan de portiekm. Dat
gebeurde echter niet overal waardoor de wijk
weer dreigde te verloederen. Daardoor zou
vijftien jaar stadwemieuwing voor niets zijn
geweest. Dat wilden we niet laten gebeuren."

Fout
Het idee voor het oprichten rran een Wijk-
schoonmaakbedrijf ontstond tijdens gesprek-

ken met de Patrímoniums Woningstichting
over het beheer. Toon zat daar oamens het
Wijkorgaan bij. "Uit die gesprekken, nu twee
jaar geleden, bleek dat er in somm§e portie-
ken strubbelingen waren over het schoonma-
ken. Eigenlijk realiseerden we ons toen pas
dat ons uitgangspunt fout was geweesq dat
bewoners niet overal zelfhet schoonmaken
nan portieken organiseerden. Er moest dus
iets gebeuren.
Omdat we een brede aanpak van beheer voor-
stonde& dus gecombineerd met het scheppen
van werkgelegenheid, is er op een gegeven
moment geroepen: laten we dat koppelen aan
het schoonmaken."
Dat was makkelijk gezegd, maar moeilijk uit
te voereÍr, aldus beheercoördinator Myrza A:<-
wijk. 'Het idee lag er, maar meer niet. Wij wa-
ren absoluut niet bekend met het opzetten
van een bedrijf, wisten ook niet wat daar alle-
maal bij komt kijken. Desondanks hebben we
het idee vastgepakt en zijn we eerst maar
eeru de markt gaan verkennen. Nadat we met
allerlei mensen hadden gepraat, vonden we
een onderzoeker die voor ons een
haalbaarheidsonderzoek wilde doen. Daar-
voor was geld beschikbaar gesteld uit het pot-
je voor sociale vernieuwing. Met dat onder-
zoek wilden we niet alleen de harde cijfers op
een rijtje zien te krijgen, maar ook de sociale
aspecten van het bedrijf: konden we een
werkloze rurast een inkomen tevens scholing
en perspectief bieden? "

Van start
Het antwoord op die vraag was'ja'. Het aan-
bod van werk en scholing in de schoonmaak-
branche bleek groter te zijn dan werd aange-
nomen. Toon: nOnze conclusie na het

Toon Wolfr en wethouder
Llnthorct

De kosten voor de huurder van
het schoonhouden van het por-
tiek zijn, afhankelijk van de si-
tuatie, f 72,-- à f 14,- per
maand.
Door Patrimonium werd een en-
quëte gehouden onder huurders
waarin werd aangekondigd dat
een schoonmaakbedrijf wordt in-
geschakeld als het niet lukt om
onderling tot afspraken te ko-
men. In nieuwe huurkontrakten
worden de schoonmaakkosten
standaard opgenomen.
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versctrijnen lran dat rapport was: we kunnen
\ran start gaan. Van het PWS begrepen we dat
er op termijn steeds meer werk zou zij4 bij
nieuwbouw- en renovatieprojecten. Alle nu
opgeleverde projecten worden straks door
ons aangepakt. En daarnaast weten we uit
een enquëte in welke portieken klachten zijn
over het schoonmakm. Ook daar gaan we
aan de slag. Waar al naar tewedenheid af-
spraken met een schoonmaakbedrijf of tussen
bernroners zijn gemaakt, blijven we weg.'
Geld voor het bedrijf was er toen echter nog
niet. 'Daarvoor lsramen we terecht bij de
Wiikonrwil.Jcelingsmaatschappii. Zii heeft niet
alleen geldelijke maar ook organisatorische
stetrn gegeven. We werden gewezen op het
feit dat het Wifkschoonmaakbedrijf beter in
een stichtingworm gegoten kon worden, in
verband met het verkrijgen van subsidies. Op
den duur moet het echterwel zelfstandig
gaan draaien."
Myrza: "Er is ons regelmatig gewaagd waar-
om we niet naar bestaand bedrijf zijn toege-
stapt. Die kunnen echter níet bieden wat wij
nu juist wel willen bieden: mogelijkheden
voor scholing, betrokkenheid van wijkbo,tro-
ners, aanspreekbaar zijn door een kantoor te
openen in de wijk zelf. Om dat te realiseren
en voor begeleiding en toetsing is de stichting
nodig.
Ln een later stadium kan dan inderdaad de be-
drijfsleidster, Marianne Huizer, het over-
nemen. Maar dat bekijken we pas over

eenjaar, anderhalfjaar, als we een idee heb-
ben rran hoe het allemaal reilt en zeilt."
Toon en Myza hebben hoge verwachtingen
van het Wijkschoonmaakbedrijf. M)'rza: "Uit
het haalbaarheidsonderzoek bleek dat er voor
duizend woningen vier mensen full-time in
dienst ktrnnen worden genomeÍL rekening
houdend met het feit dat ze werkervaring
moeten opdoen en scholing moeten kunnen
volgen. Dat aantal halen we in april. We star-
ten nu met vijftronderd woningen. De bedrijfs-
leidster en twee medewerkers beginnen daar
met de schoonmaakactiviteiten. TWee andere
mede'vrrerkers treden binnenkort in dienst.
Daarnaast staan er mensen op een wachtlijst,
voor als het aantal schoon te maken wonin-
gen Íra april nog verder wordt uitgebreid.'
ln eerste instantie was het de bedoeling om al-
leen werklozen uit de wijk aan te nemen.
Toon: "Al pratende l«nramen we tot de conclu-
sie dat dit voor- en nadelen kan hebben. Hoe
§kt iemand er tegen aan als iemand uit de
buurt komt schoonmaken? Dat weet je niet,
vandaar we hebben besloten om zowel men-
sen uit de wijk als van buiten aan te nemen.
Zowel mensen met ervaring als enthousiaste-
lingen die het vak in de praktijk willen leren.
Voor buitenstaanders heeft het allemaal lang
geduurd, voordat het schoonmaakbedrijf van
start kon gaarl maar wij moesten dan ook
vanuit het niets beginnen. Met onze ewaring
is het voor andere wijken makkelijker om het
project over te nemen."

W{i kon§dkkellngcmaat-
cchapp[l

De Wijkontwikkelin gsmaatschap-
prj (WOM) is een stedelijke orga-
nisatie die adviseert bij de opzet
van sociaal-economische projec-
ten. Dat kan van alles zijn: het
aanpakken van een winkelstraat,
het neerzetten van een markthal,
het organiseren van een pand
voor startende bedrijfies. De
woM helpt bij het opzetten van
projecten en geeft financiële
steun in de vorm van starBubsi-
dies. Het wijkxhoonmaakbedrijf
is het eerste project dat met haar
hulp van de grond komt. Voor-
waarde voor die hulp was dat het
project ook door andere wijken
die dat willen overgenomen moet
kunnen worden. Mies van Marre-
wijk is tijdelijk door de WOM in
dienst genomen om dit te realise-
ren. Voorlopig is er belangstel-
ling in Spangen, het Oude Wes-
ten, Hoogvliet en de Kop van
Zuid om een Wijkschoon-
maakbedrijf in een soortgelijke
vorm als in Crooswijk op te zet-
ten.

Praten beter dan pillen

In de w{ik Bospolder-Tussend$ken ls
elnd 1986 het project'Mlgranten en
Gezondheid' gestart. Het proJect is
een lnltlatief van de bewonersorganl-
sade ln eamenwerklng met mlgranten-
werkere en werkers in de gezond-
heldszorg en de maatschappeliJke
dlenstverlening ln de wijk. Ulteraard
ls het ook een mtddel om met mlgran-
ten ln de wljk ln contact te komen.
Het rlcht zlch op de verbeterlng van
de gezondheldssituatie van de rv{ikbe-
woners van buitenlandse komaf (4O%
van de totale w{ikbevolklng). In het
proJect wordt samengewerkt met zelf-
organlsades van rnigranten ln de
wljk, werkers v:lrl buurthuizen en het
onderw{is. De nieuwste actlvitelt ln
het kader van dit project ls het mi-
grantengezondheldsspreekuur.

Uit een onderzoek ten behoeve van een mi-
grantenplan voor de wijk bleek dat veel mi-
granten problemen hebben met hun gezond-
heid en de gezondheidszorg rnaÍu ook dat

werkers in die gezondheidszorg problemen er-
varen met hun hulpverlening. Als problemen
werden gesignaleerd: veelvuldig medicijnge-
bru& veel psycho-somatische klachteru niet
alleen naar de arts durverl het nietjuist op-
volgen van adviezen en moeite om de gezond-
heidszorg (op tijd) in te schakelen.
Giilsiirn Albayra\ de Turkse voorlichster van
het project hierover: "Uiteraard speelt de taal-
barrière een rol maar ook de verschillen in de
gezondheidszorg in TuHje en Nederland. tn
Turkije kunje rechtstreeks naar een specia-
lisq hier word je doorverwezen door een huis-
arts. De artsen zijn daar ook wat meer all-
round."
Peter Rokers, project-coördinator: "In Turkije
wordt meer met breedspectnrmmedicijnen ge-
werkt, d.w.z. éen middel voor een heleboel
verschillende kraralen. Hier leidt de hoeveel-
heid verschillende middelen tot het verkeerd
gebruik van medicijnen. Daarnaast worden
hulpverleners nog steeds niet opgeleid voor
het werken met migranten. Ze zijn slecht op
de hoogte nan opvattingen nan migranten
over ziekte, leven en dood en geloof."

Gezondheid
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