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__lnhoud_
Wijkeconomie
..Wajkeconomb als sociaalpíoces is de
titel van een noririe die her lnsriruur op,
bouwwerk Rollerdam onlanqs deed ver,
schijnen. Daarin stelr her IOF dar,,wijke,
conomie geen loverloímule is waaímee
alle pÍoblemen op hel gebied van de
werkloosheid kunnen worden opgelosr,
maar dal sr wel - ondeÍ bepaalde voo.
waarden - perspecliev€n zijn voor meer
welkgelegenheid op wijkniveau.
Hel lnííluul Opbouwwerk acht de liid Íijp
voor een s€rieuzediscussie overde wijkeconomie. DaaÍom ió dil nu mmer d€ slellingname van het lOR. te vinden vanal
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Toekomstbouwers
De Toekomstbouwers gaan doo.. Langdurig louwlrekken oveí de Íinanciering
van de 24-uurs crèche heeÍt eÍ tenslotle
loe geleid dal de verenigrng on angs 2iln
viiíjaÍig bestaan en devoorrzetting van de
crèche kon vieren Ondanks een halvering van subsrdie rurmle en peÍsoneel
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Wijkeconomie:
geen toverformule,
wel perspectieven
Nu de ,,wiikeconomie" steeds meer onderwérp van discussie
wordl, achtte ook hèt lnslituut Opbouwwerk Bottèrdam dè tiid riip
voor een eagén stèllingname. Het IOB schieèí dè notitiè ,,Wiikekonomie als sociaal proces", en wil dezé gebruikè.r als iíbrèng in
de discussie. Oe íoritie staat hierondèr atEèdrukti rèactiès ziin
het IOR - en ons - zeeÍ welkom.

Oe lerm ..wjkeconomie" is niel een,
duidig. Dal belekenl dal een proiecl on-

der deze noemer geheel veíschillende
veMachlingen kan wekken. Oal is riskant. omdal het gaat o.Í een proces met

verschillende panicipanlen. die met elkaaÍ lot 2aken moeten komen.
Om maaÍ re zwilgenvan her eíecr dar her

indeídaad als loverlormule kan gaan

Video
Veel builenlandse ouders zijn onvot-

Píaklisch gezien woídt vaak ,.oude-wiÈ
ken'economie" bedoeld Oe terrn wekt
een aanlal suggeslies voor een pfobleemsrelling en een mogelljke onlwik-

doende gein,ormeerd oveí de overgang
van hel basis- naar het vooítgezet onderwijs. zo heeft de Verenigtng Same.werkende Landelijke Pedagoqische
Cenka Oeconstateerd. Daarom verteende zij opdracht tot hel maken van 6en

kelingsÍichring voor stadsdelen mel hoge
werkloosheidspercentages

voor de bet.okken ouders url Turhre

gaan s dat er een diÍecte samenhang is
lussen die hoge werkloosheid en de

serie videoproducIes over d londerwerp

Maroklo Spanre en Su,name
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Eén suggeslie die van de reím kan uir,

aanwezige (aÍwezige) weÍkgelegenheid
Die samenhang is er niet. en daar ligt nier

Column
Er ls nrets om bang voor teztn zerJoís
Jij hebr gemakkehrk praten zer Gao

Jaap Koopmans over de anqst en lwee
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Zoals bekend is eÍ in Roterdam meer
dan genoeg we(gelegenheid voor de

Ronerdamse beroepsbevolking De
aanwezige aóerdsplaatseí worden
echler bezel doo. het beler opqeleide
deel van de beroepsbevolking. e. dal

woool o a in Spijkenisse en Ridderkerk
en niel i6 de oude wilken
Niel hel gebrek aan weÍkgelegenheid is
de oorzaak van hel meerdan gemiddelde

werkloosheidspeÍcenlage in bepaalde
sladsdelen maaÍ de zwakke positie op
de arbeidsmaÍkt van het merendeet van
de bevolking an deze wi8en

Om bil de laatsle te beginnen: sterksle
lroe, zou kunnen ziin de goedkope bediiÍsruimle De aanwezigheid daaruan
maakl een broedplaatslunclie mogelitk

voor slarlende ondernemers Dat is
echleÍ al iaren het geval en zal wel zo
blijven (als hel goed is) Hel leidl echler
niol lol iels als ,wijkeconom e omdat

v0o. starlende ondernemeÍs de wljk niet
een reÍerentiepunt vormt op hel vlak van
hun markl en I a v benodigde aíbeids,
kracht. uitzoàdeÍingen daaÍgelalen
En wil de term .wijkeconomie inhoud
hebben dan gaal hel om de beide
laalstgenoemde elementen.
De cíuciale gegevens zijn da. in srole
litnen: aÍnemende koopkÍachl en laagge,
schoolde arberd (naast uileÍaard een atgeheel gebíek aan arbeidsplaalsen)
GÍosso modo zln onder deze conditi€s
dus geen protecten op enige schaal mogelitk. die bedílÍseconomisch rendabel
zitn En dal is ook de reden waarom niet
op enige schaal wordt geinvesteerd in
Dit is een open deur
Maar hel is van belang om het le constateren omdat het duideliik maakl ondeí
welke voorwaaíden mogelijk wel bedÍij,seconomisch rendabele pÍojecten
mogelitk zitn en wal daarvan dë con-

Een mogelilkheid zou kunnen zijn een
draslische veíaging van de prijs van de
aíbeid. dooÍ legaliseÍing van het zwarte
circuil Bilvoorbeeld door koppelingen
van het íormele en inlormel€ circuit via
syslemen van lhuisweílr en uitbestedt^g
van aóeidsrnlensrevè onde.delen van

waaÖil geweíkl
woÍdt buiten de werkingssÍeer van col
leclieve arbeidsovereenkomst en sociale
píoduclieprocessen

Een lwe€de suggeslie in de lerm .,wiikeconomie" diesamenhangl mel de eerste
is. dal de hoge weÍkloosheid in bepaalde
sladsdelen te lijÍ kan woíden gegaa n met

de oíltwikkeling van bedíijvigheid. c.q.

het scheppen van arbeidsplaalsen rn die

Daarbii blijÍl echteÍ onduideliik wetke
vooMaarden daarvoor aanwezig zijn. in
termen van a) markt/aÍzehogetijkheden, b)aÖeid en c) ..ovenge productie-

welgeving

Dil heeft niels re maken mer ..wijkeconomie" maar met het scheppen van een
enlerpíise zones' in eigen land Enigszins
polemisch geÍormuleeíd' hel scheppen
van Zuid-l(orea's rn eqen tand het ex.

sooí ..lree trade 2ones" cq. ,,lree

ploileren korlom van goedkope aÉ
De werkelilkheid ligl mogelitk niet zo
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zwart-wr als hier geschelst Er ziln enkelelerreinen aan le wilzen waarop spíake is van nieuwe markten. met name a s

het gaal om p.oduclen/d enslen/voor
zeningen van en voor irnmigranlen.

nomisch rendabe kunnen ziin
Voorhands ge d1l a v de magische concepties van wilkeconomie in . alternalieve en..realislsche varanl hel ge-

zegde van

B
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zonder dal hel tegendeelis aangegeven kunnen we eívan uitgaan da1 dil
uitzonderioq is n plaals van regel

2. Probleemstèlling

Een derde suggesl e die kan uitqaan van

De prob eemsteling moel starten met de

hel domeln van de lovèrloÍrules.
Er is een ,,allernal eve' en een ..realslische' variant Beide starlen mel een
sooÍl energ e dievnjkoml bjde Íusie van

op een paals i. hel reguiere aíbeidsstelse. daarbij inbegrepen nie'rwe on1wikkelngen in dal aÍbeiclsslelse n de
vorm van kleinschalige ondeínemingen

À4aar

de lerrn .wilkeconom e k'rnnen wede
magische noemen En hieÍ beginl echt

tot nu loe vaak gescheide. gebr! kle
iermen: wijk

Wijk' heeÍl daarbij de associatie van
..dichl bil de mensen , cq , de ínensen
zell Tol nLr loe echleÍ voornamelilk he1
.

domein van,,welzilnswerk-gedoe".

geilenharen sokkèn en goedbedoeld geknirtsel van . gogen .
..Economie'' heeít de associal e van de
werkelijke wereld waarin bekend is wat
de dingen kosten en de rnensen voor
zichzeí kunnen zorgen als ze hun best

..Wijkeconomre' opent zo gezien dus

gehee nleuwe perspeclieven

ln de alternarieve vaiant het peF
speclieÍ van de kleinschaliqe mens en
milieuvrlendellke produclie waain

iedereen n pincipez jn eigen baas is. cq
een vÍile assocalie aangaal mel mede-

Cíisis. economische herstrucluíering.
coínputeí plus lelécornmun calie luiden
hel kíiekén in van een nieuwe dageraad
en debakermalliglinde oude wrjken van

gaan van veÍpaupering van bepaalde
stadsdelen en van maatschappelijke legensle ngen en confliclen.
Hel gaat om een man er v
waarb I maatschappelilke weerbaarhe d

wórdt ónrwikked rndividueel en co-

ectiel. len opzichle van lendenzen van
soc a e desinlegralre aan de ene kant en

conslalerinq dal qrote qroepen ínensen
bin.en alz enbare tijd geen kans hebben

Tenzii wordl overgegaan tol drastische
arbeidstijdsverkorlng en bijbehorende
herverdeing van nkomen en machl

Dal is prmair een polrtiek en maar

schappelijk vraagst'rk. Verlal ng daaívan
n ecoíromische lermef als stimulering
van invesleringen en van starlende on

dernemers is rdeologie as dal wordl
aangeboden als de oplossng voor de
maatschappeLrjke vraagslukken die sa
menhangen mel economische cris s en
(inlernalonale) economische herstíuclurering
Om m sverslanden le voorkomen: daarmee s dirs niel gezegd dat er geen
nieuwe ondernerners íneeí moelen
slarten. datdat niel rnoel worden begunstigd. en dal nieuwe nvesteriÍrgen niel
nlttiq oÍ nodlg zitn.

datveíafderl n els onderde hu dÈ
gecondilies. aaír de siiuatiedal hel goed
[,4aar

kaf gaan mel deeconorn e en slechl mel
een grole gíoep mensen En om dat
laatsre gaal he1 in

dl

lendenzen van repressiev
tÍóle aan de andere kant
(Een voorbode van dat aatsle kan worden gevonden rn hel recente |VA-onder-

zoek ..Werkioosheid n oude wiken

waarin op basis van lheoÍievorming in de
VS rond gellovorming en openbaíe orde
selecleÍ empirisch maleriaa wordt qe
presenteerd oveÍ werklozen rn oude wil
ken Koí samengevat: . De werklozen
. en er d reig en scheÍmulseD I gevolgd door suggesles om
werkrozen in te zetten voor dÍ oÍ. in te

w llen niels

lingen

Bovengenoemde criteria

zin een koíle

karakterisering van hel belang dal mensen zonder werk hebben bij pÍotecien.
Verdere g..Jevens zin een aanbod

(vaaÍdgheden en tlld) en behoellen in

de direcle woon- en leelsiluale Waar
hel om gaal is hel scheppen var vooF

waarden die het mogeijk maken iol eeÍr
combrnal e van deze díe sooílen gegevens te geraken. waaóiJd
w e het gaal hel inilial eí houden oÍ kri]'
gen. rndvidueel en co ectieÍ
As dat kan n de vorm vaír bedíillseconomLSch rendabele pÍojeclen rs dal mooi.
maar het kan geen voorwaarde voÍmen
voor projeclen En zoals eerder s aangegeven za dal eerdeÍ u tzondering zijn

verband

ProJecten len behoeve van groepen
mensef die de concuÍenneslag vefle'

3. Onlwikkelingen

huizermeden) Het enige dal nog onlbreekl is een bas s- oon voor een reder
Her is niet de bedoelng om een negalieÍ

zen om een arbeidsplaats moelen aan
grlpen bll lwee fundamenlele aspecten

We hoeven n e1 meer aan hel begin le
beginnen lnspelend op hel beed van
hel Proiect We.klooshed (van de ge'
meente. red ) en vanuit de onder 2) ge'
geven probleemste ng worden ver
schi ende inlialieven ontwkkeld n een

grote steden (en op boerderijen rond Uit-

beeld te schetsen van het alernalieve
Waar het om gaal is om aan le
geven dal we le makef hebben mel een
(kleine) sLrbculluur die ook bestaatin ou
de wiiken. naasl vele andere subcullu'
ren De allernatieve cutuur sluil echler

clrcll

niel aan

bilde evenswijze. asp ralies

en

mogelikheden van de oveísrole rneer'
derheid van de mensen zonder weík in

De tekens die ze opíichlen ziin maalschappeljk qezien symbolisch Een projecl kan zich daarop nlel oiénleíen. en
dal zou ook overbodig zijn oíndal hel in
veelgevallen gaal om mensen d e zich
zelÍ goed kunnen redden en niet veel
meer vÍagen dan niet legenqeweíkl le
De ,,realistische" variant van de magische conceptie van ,.wijkeconomie ' z et
mensen zonder werk als polentièe producenlen. Hunkennlsen ervaring ligl ondër meer in her 2ichr dat ze hebben op de
behoeÍlen n hun leelomgev ng de wilk
deze behoe,len zijn le vedalen in pro-

en bijbehoreírde investeringen waardoor het
mogelitk wordl. allhans dal is de suggeslie, dat ze zell hun brood verdienen
d!c1en/dienslen/voorziennger

a) de kosien van levensonderhoud
b) het maatschappeiik rsoemenl en de
perspeclreÍ ooshe d waarin ze komen

Dl zjn levens crleria waarop hel r'raatschappelilke nul van projecten geloelsl
kan worden proteclen moeten eííecten
hebben op het ène oÍ andere leÍein en
hel lieÍst n combinale
Bijkomende eÍÍecten liggen in het tegen-

(loenemend) aantal w jken
Hieronder een koíe kaíakteriseÍing van
deze in lial even. de mogelilkheden voor
verdeÍe onlw kkeling. en de beperk ngen
vande nil alieven in de huidigevoÍm Oal
aalsie gevo gd doorvoorst
verbÍeding van de bestaande aanpak

Ënb
,

a
q

t14
\

T a v deze conceplie geldt war eerder is
gezeqd: er ligt een bewilslast m.b.l con-

dili€s waaíonder píojeclen bedijÍseco
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3.1 ZelÍvoorzieningsproieclen
De centra e conceplie d e dooí hel !nslrtuut Opbouwwerk BolteÍdam wordt qehanleerd s hel zelÍvoorzLen ngsprojecl
Voorbeeldenvan deíge ilke projeclen d e
ziln ol worden onlwikked:
Voorziening waar leden van verenig ng
legen (geringe) belaling kunnen sleulelenaan hun auio. metgebru kmakingvan

smeerkuil gereedschap

ed

Na inves,
ler ngs-subsidre koslendekkend e. qe
rund door mensen zonder werk
À,4ogeijkheid tol gebruik van goedkope
maa tijden vooÍ omschreven doegrcep
cq leden van vereniglng n opíich1ing.
Kostendekkend na nvesleíing ss'r bs die

en geí'rnd door mensen zonder werk.
met gebruikmaklírg van bestaande ac-

ken Ínel WIR-premies aan qrote kaprlaalsinlensieve bedrlven)
De evensvatbaarheid van zelÍvoaíz eningspíoJecten moel op langere termiin
b jken BelangrilkeiacloÍishoedeaÍwe-

g ng zalbliiken uiltevalLen van de koslen
en de balen van dee name voor indivi

De onlwkkeing van de zelvoorzienrngsprojeclen staal nog n de kinderschoenen. De verdere ontwikkeling
daaruan is voor hel I O
pr or leil op hel

R

opvu lvoorbelaarden die qeen autoheb'
ben die geen laxr kunnen belalen en o'

pend of op de liets niel kunnen komen
waar ze heen zouden wrlen Onderzoek
naar mogelilkheden voor zeÍde lorrÍu e

opsommrnq le qeven van nilialieven die
worden ondernomen De voorbeeden
dienen ter loe chling van de conceptie

van,,zelfvoorzieningsprolecl
ln deze lormu e gaal hel om hel voger-

hel produceren van denslen

(pro-

ducten/voo.zien ngen)

vooÍ een doelgÍoep mel lage nko-

tegeÍr een

prjs d e onder de

.markl-prijs ligl
via .georgaír seerde zeíwerkzaam'

heid
den

en hel benuiten van mogel!lkhe'

toi

Zelívoorzieningsprojecten ziln ook geen
loverÍormu e Het s een bruikbare en
pÍodr'ctieve aanpak maar het moelwor
den aangevu d metandere n lial evenen

Vanuil de ontwikke ingen dre onder 3 l

zjn vogende slappen
mogelijk van drieèrlei soohr
1) een zelfvoorzien nqs achtqe aanpak
op andere leíeinen en koppe inaen
mel regu ere bedritvgheid n de wjk
2) hel benullen van de sociale nftaslructuur n de wlk bestuuÍijk en op
het vak van he1 maatschappe jk in lalieÍ (orqanisalies en nstellingen)
3) hel ontwikkelen van een overeg- en
onderhandelingsmechanisme lussen
het wjkniveau en gemeentelitk apparaat en polliek
3.2.1

.

ZelÍvoorzien ingsachtige aan

pa

k

op andere terreinen en koppelingen
mel reguliere bedriivigheid

nvesler ngssubsidies

TeÍuggrjpend op de boven onder2)ge-

Opva end is da1 tol nu loe wein g 01
geen niualieven zjn ontwikkeldop hel

zelfvoorzienrngsproleclen hebben eíect
t a v de kostenvan hel levensonderho! d
(n de brede z n van he1 woord) en ze
werken orqaniserend. ze verschaÍíen
groepen mensen maatschappelilk een
dak boven hun hooÍd
Concuíenl eveÍvals ng wordl ondervangen dooÍ producle voor omschreven
doegroepen georganiseerd in een verenig ng. die de geproduceerde diensten
op andeíe wilze nret kunnen bela en

Er worden geen arbeidspaalsen ge'
schapen via ze ívoorz eningsproleclen:

daaÍop zijn deze projeclen niel gerichl
Er woíden wel kostendekkend diensten
geproduceerd De kosten d e uit lnkomslen worden gedekl ziln echler a een de

Onderdelen van zelÍvoorzeningsprojeclen kunnen op een bepaald momenl oonvormend woÍden Anderzijds is samenwerkrng mogelitk mei
bestaande bedrjven n de wiik op ver
schi ende leÍelnen Dal gebeurt nog

d

schafÍing. Íondsenwerving en ondeíhandelrng met nstellingen en inslantes van
verschlllende soort onderzoek en on-

er deeën ziJn op dit teíein

bestaar geen veÍbanden met andere
píolecren. ol worden ze cenlÍaal ingesluisd zonder inschake ng van de wjk

Een perspeclieÍ binnen deze ontw kkeling s hel . slapeen van versch ende
pro eclen op een moment dal meerdere
nlaleven n een wjk lol onlwkke ng
komer en de vormrng van een onlwk
kelngsmaalschappl t b v kaplaalsver-

zr)n aangegeven
Het rs niel de bedoeling om een volledige

Voor zover

een eeÍs1e

leíe n van werklooshe

3.2 Volgende stappen
vervoerspro ecl voor beiaaÍden
Voorzrening clie gai n vervoerssyslemen

letre n van hel wonen in de brede zin
van hel wooÍdr sradsvern euwing (enovar e/onderhou d ). isoalie woon
omqeving groenvoorzien ngen. be

Zoals gezegd is er een nieuwe markl
voor produclen en diensten van en
voor mmigranten die vooí een dee n
de vorín van reguliere bedÍjvigheid tot
onlw kke ing gebÍachl kan woíden

3.2.2. Hel benullen van de sociale inÍrastructuur van de wijk
Dalgebeurr nog maarzeerlen de e nde
ÍÍeesre Borlerdamse w jken bestaal een
hoog ontw kkede socLale nlrastructuur,
me1 als centraa punt de proteclgíoepen
sladsvern euwing ef daarnaast een
breed kader van beroepskrachlen. en oí.
qanisaties en inslellingen
De onlwikke !ng van vrijw lL gerswerk.
alternalieÍ weÍk e a rs lange titcl n de
Íneesle wiiken een randqebeuren geble'
ven. gesiimu eerd en ondeísleund van uit
de nslellinqen d e daarvoor n het leven
z)n geÍoepen en los van de besiaande
nÍrasirucluur opererend. Daarvoor zijn
redenen 1e geven. [.4aar n de huidige
s(ua1ie s het nod gomdireclinover eg le
lreden mel de beslaande kaders oíÍ de
e,Íecl v leil van initialieven le vergrolen
en legen te gaan dal ..gedrople inslilu
les onlstaan (en weer verdwijnen).

3.2.3. Ontwikkeling van een overlegen onclerhandèlingsmechanisme

Naar anaoge van de projeclgroepen
sladsveínieuwlng kan een overleg' en
onderhandel ngsmechanisme n het leven worden geroepen.

1

L

I

a

I

net nvesler ngs- en oonkoslen
Een var ant dus op . nformele economie die ook gezien kan worden a s een
nieuwe vorín van bedrilvigheid Hel
maatschappe ijk rend ement d aarvan kan
hoog z,n (Zeker als het wordl vergele
exploilaiie en maleíaalkosten.

I
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Daarmee zijn de volgende doeen nge'

kelingsprojecl in de vorm van extra rn-

-

vanu I verschi ende d ensren en aídelin

spanning in tweewijken voor een periode
van lwee laar (de loopliid is gekoppeld
aan de levenscyclus van hel aeÍneenle-

Bl

We stellen

een aanspreekbaar ambteljk kader
ieder wal gecompliceerder protecl

loopjeaan legen reeksen problemen van
orqanisalorische. bestuun ike eír Ínan'

ciële aard die vaak verschilende ge

meentelijke aÍdelingen doorsniiden
Een verzoek oÍn ets le zoeken. cq op
mogeljkheden te bekjken wordl. afhankelijk van de betrokken ambtenaar meer
ol minder wew llend opgepakl. àls hel al
gebeurl.
VoÍrning van een (vanuit de wijk) aan'
spíeekbad amble ik kader is een qrote
slap vooruit. en leidt verder tot een npul
in hel gehele proces omdalerdenkkrachl
wordt vrjgemaakl gerichl op in een wilk
het lerrern

svo polliekeen besluurlil

ke voetangels en klemmen en de dlngen

waar je legen aan loopt ziln poliliek om
Daar koml bij dal van een u rgekrisralliseerd beeid qeef sprake rs T a v hel
overheidsbeleid dat op ditterein directe
eíecten kan hebben op de mogelilkheden lol initialieven in de wlken geldi dal

hel voslrekl

onvoorspe baar

en wi-

as lO.B voor dil proiecl le

richlen op de ondeÍ

3 .

wikke ng en de daa

n

orderscheiden

ln cle brainslormgroep s voorgesred om
oveÍlea te openen mel de w ken l\,4idde
and en H lleslu s om le bezier oÍ dèze
wjken beang slellen in deelname aan
een onrwikke project en oírder welke
voorwaaíden dil nrogelilk hel geva s
l\.locht dl oveí eg leiden tol een beslu I
van oÍganisalies en nsle rngenindewiik

tol deelname in hel proiect. dan woídl
verdeí een zodanige werkwrjze voorgested dal omliqqende wiken (resp Oude

Weslen en Nieuwe Westen. Bloemhoren
Alrikaanderw jk) desgewenst de ontwikkeling kunnen vogen en daar hun vooF
dèe mee kunnen doen
ln hetvolgende een koÍre uirwerk ng van
de versclrillende ondeÍdelen van het
onlwikke ngsprojecr. in aansluiling op

1) onlwkkeing van protecten

en

ni,

zich twee keer bedenkl voordat bepaa de

derhandelingsslrucluur

2.1 Onlwikkeling van proiecten en
E

ementen

dachl aan zeliwerkzaamheid in combinatie mel de gebruikelijke aaír pak. Ook
hier gaal hel om een lerrein vol voelanqes en klemrnen en om omstreden za-

ln hetkadervan een ontwikkelingsprolecl
zouden de moqeilkheden en onrnogeijkheden op dil teÍeln kunnen worden

Ten aanzien van hel lwèedezwaarlepunl

s de verondersteling dal verschillende

nen hebben b ieèn verkenn na van mo,
geljkheden lot het starlen van bedrijles
en het benulten van bii hen aanwezige
vaardigheden en kennis as pÍoducënt

van goecleíen en dienslen waarvoor
vraag bestaat. zo\,'re bijdeze groepeÍin
gen ze í als daarbuiten

zjn
ng van zelfvoorzie-

W I er korlom op bredere schaal wal van

b) een zeLfvoorzieningsachtige aanpak
op teíe nen waarop dal nog niet gec) koppeling van

d)

ze lvoorzreningspro-

jeclen mel bedíjven in de wijk
onderzoek naar ínogeijkheden van
klei.schalige bedÍijvigheid waar
sprake is van n euwe markten in de

witk
We stellen voor een píogÍamma te onl,
wikke en in oveneg nrel de betrokkenwij,

Op gro.d van hel vooígaande kan iírhoud

worden gegeven aan het

n de lweede-Íings sladsvernieuw ngs
wijken wordl nagedachl over een andere
aanpak van de sladsvernieuwrng.
Zo zijn er ir Hillesluis gedachlen over de
ont\Àikkeling van het gepande wijkpaÍk
op een a.dere dar de gebruikeijke man er (nr.n door sebíek aan qeld) en oveÍ
de aanpak van renovalie/onderhoud van
bewoners eiqenaren
ln beidegevallen kan daarbijworden ge-

2.2 Het benutten van de sociale infraa) verdere onlwikke

de grond komen dan is een vooÍwaarde
dat drrecl betrokkenen lnvloed kunnen
uitoelenen op de condil es waarondeídal
p aalsvindt voorzover moge itk. En dal s
in ek geval hel gemeenleljk niveau
een dergeiijk rnechansme kan ook
hepen bj hel ontwikkelen van ziclrt op
f nancier ngsmogelilkhede
schllende aard van niliatieven in de wif
ken. en hel onlw kkelen van invoed orn
f nancieíingsslromen le veíeggen

Ten aanzien van het eersle zwaartepunl

3., waarin dÍre elemenlen zljn onder gíoepen immigÍanten baal zouden kun-

2) benullen van sociale iniraslíucluur
3) onlw kkeling van een oveíeg- en on

eenvoudige reden dal ínorgen kan blijken
dal de íegeling/subsid e/goedkeuring is
verandeíd oÍ is ingelrokken. (Vgl E A.J.:
w V.íV. bepalngen t a.v vrijw Lligers

-

initatreven op hel lerrein van het wonen in de brede zin
bedrjvighe d van mmigranten

aangegeven onl,

Deze dingen gecombneerd bíengen
Ínee dat het maatschappeilk inlialeÍ
inilialieven worden opgepakl Om de

\en waaín naast a)een zwaartepunt hgt

begrip wljke-

Hel gaal om een verdere ontwkkeling
van zellvoorzieningsproiecten in de omschíeven rchtlng. waartoe de socia e inlraslíuctuur in wilken wordt benul ef een
onderhandelings en overlegstructuur

wordl geschapen mel hel ambtelilk ap,
paraat en de politiek Wilkeconomie als

..socaa proces dus, om de anaoge

metde sladsvernie!wing doortelrekken.

2, ONTWKKELINGSPBOJECT
ln de brainstormgroep , wijkeconomie'

(gemeentelijke projecten werk ooshe d/
ranlen en veriegenwoor digers van het ma arschappetilIe
werkgelegenhe d/mig

in lialel.waarondeÍl.O F )zrtn rnmrdde s

de conlouren ontstaan voor een ontwik-

5

ln hel oveíeg met instanlies organisaties en nstellingen n de desbetrefiende
wjken dal gevoerd kon worden aan de
hand van een globaal programma-voor'
slel zal vaslgesleld moeten worden oÍ
belanqslellinq bestaal tol deelname n
hel projecl, onderwe ke condities dal hel
gevalis en welke bildrage van!it de wilk
in hel projecl geleverd kan worden

Bl dat laalste gaat hel mel name om liid
elr beschikbaarheid van amblenaren van

hel pÍojectbureau stadsvernieuwing (incllsiel de consulenlen van de diensl

Podium
midden, en kleinbednÍ) en van be-

amblelrÀ- en bewonersdeel van de prodesberreÍÍende

over

jeclgroep tol de

HRWB

conlracl waarin dee name van de looptrÉ

Het is van beang gezien het karakler

van hel prciecl wo.dt vastgelegd en het
daarvooÍ besdhikbare aanlal uren
Hel is denkbaaÍ dal knelpunten onlslaan
op dit vlak gezien bestaande (oveabe,
lasling op grond van bestaande laken
Conlraclen zoalsgenoemd zijn een loels
voor de l€vensvalbaarheid van hel projecl in een wilk omdal her een gíaadmeler voÍml voor de invesleÍing dre vanuil
de wilk zell wordl ingsbrachl
De mooeliikheden daarloe kunnen Íeile
liik echter bepe*l blilken te 2itn. waar
dooÍ de noodzaak kan onlslaan vooreen
extÍa ondersleunrng, al dan niel gekoppeld aan het aantal uren dal vanuil de
w jk zell kan worden opgebrachl

van hel píolecl. dal bedíijven in de wijk
binnen deze slrucluur een duidelijke
p aals hebben. bryoorbeeld aansuilend

provinciool
welzijnsbeleid

íoepskÍachlen van insleIngen
Dat overleg zoi,r klnnen leiden lo1 een

2

l,

Ontwitkeling van een ovèrleg- en
onderhandelingsskuktuur

n aanvu ling op wal daarover
ls opgemerkt hel volgende

in

323

Het gaat om een expeÍmenleel onlwik
kelrngsprojecl. wal meebrengt dat een
zwaar opge2elle slr! ct! u Í zrin doelvoo.
Wat wel nodig is. is een aanta spelregels
en een duidelitke aÍbakening van positres
van poliliek. de amblelijke inbreng en de

inbreng van het maalschappelitk rnliatieí
Naar anaogie van de protectgÍoepenstíuctuur sladsveínieuwing kan daaÍbu

aan de volgende opzel woíden gedacht:
een vanull de wilk aanspreekbare
arnble jkegroep. met dee nemersvan
verschii ende gemeenleijke aldeif gen en diensten die biJ her reíern be-

op de subgroep wnkels en bedrjven

van de proieclgroepen sladsvernieu

Een heldere overleg- en besluitvoímrngssl.ucluu. is voor het pÍoJect een
Íundamenlele voolwaarde. omdal daarmee cond lies geschapen kunnen worden waarondeí hel voor organisalies en
inslellrngen in de witk moge[jk wordt om
deel le nemen aan het projecl

3,

DEELNA1VE I,O F, IN HET
PROJECT
Wal in de laalsle alnea van 2 is gezegd
len aanzrcn vanorganisaties en instellin
gen in de wijk. geldt ook vooí hel I O B.
Deelname van hel I O R. in een re voren
voímen sluurgroep van het prolect zal
gebaseeíd zitn op onderscheiden ver
anlwoodeliikhede. en posilie§ van besluur en maalschappelijk rnilralieÍ en
daaíop algestemde spelrege s len aanzien van besluilvorming.
Taken van hel lO R brnnen het píojecl
kunnen naasldeelname in een levormen
sluuígÍoep liggen op lwee leíeinen:
- hel op witknivea! everen van een bif

drage aan de ondersleuning van her
bewoneís-/belanghebbende deel van
de le vormen pÍoteclgroep. mel bijbeho.ende ondersleuningstaken in te
onlwikk€len proteclen. en
het op stede rjk niveaulevere. van een

-

trokken ziln. lnclusieÍ hel propclburcau sladsveínieuwing in de wijk.
met een secrelariaat
een groep belanghebbende bewoners

(aktieÍ brnnen projecten enlol binnen
bewonersorganisalle) ondeísteund
dooí beroepskrachlen van ver

bijd rage in het

scheppen van de condi
ties voor het píojecr in rweewijken (het
oveneg mel belrokkenen in wilken en
hel urlwerken van spekegels. het onl
wikkeen van een proqramma) en
vooltgangsbewak ng.
De bijdrage van hel lO R. is op de w jze

zoals voorgesteld ondeÍ 2 1 le .egelen

schrllende nsrellingei in de wilk

De..projeclgroep werkl binnen po tek
vast te stellen randvoorwaa.den en
wendl zich

rn

lnstituut Opbouwwerk
Botterdam

gevallen van conÍlict tussen

i

-...'.

krigen van!il

welzrjnssecloren onderwits.

volksgezondherd maatschappelijk wel
en cultuur en vanuit Binnenlandse
Zaken qeheel verschrllende medebewndslaken opgelegd ler !ilvoerrng van
een veelheid van wetlen en regelingen
De gÍoleíe veízelÍslandiginq van secloren zel de píovincies voor de haast onmogelilke taak een samenhangend wel
zrlnsbeeid te voeren. Hel gaal brj hel
weLzrjnsbeleid voor de provincie om de
oplelsom van een lu/inliglal belangrijke
2rJn

e. nlksbitdíaqeíegelingen Dal
slell de Harmonrsatieraad Welziinsbelerd
(l-IRWB) rn 2rJn signalemenl . Provinciaal
Wezjnsbeerd lLrssen de regels . dal
welen

Aanleidrng vooí hel signalemenl vormde
onder meer hel veÍzoek van hel lnleG
deparlementaal Overleg Maalschappe-

ijk Weziin. e€n van de overegvormen
lussen gedepuleerden uila epÍov ncies
Hel srgnalemenl lÍacht mede levoorzien
rn het gebrek aa. syslemaisch overzichl

De seclorale gescheidenheid van het
rJksbeleid speell de provincies parten
De verschillende regelingen kennen een
veíschillende herkomsl en e. liggen ve.
schrllende opvallrngen ove. de laak van
de provnces aan ten grondsag Voor
hel prov nc aa n veau biedl breed we'
zrlnsbeleid geen ordenend principe. De
samenhang op hooldlilnen van welzijnsbelerd is daarvooí le zwak

Een grotere besuuíliike aandachl vooí
de eíecten van de verschrllende benader ngen van secloíen. bezien vanu I de

bestuunijke laag tussen Rrjk en gemeenlen rs gewensl Een besiuu lk-

lechnrsche vereenvoud€ing van de uil
eenlopende welzrinsregelgeving ligl voor

I
itil

Oe provincies rn Nederland

de vier

Daaínaast Íneenl de HBWBdal hel wenprovinc,es deze vraagstukken
zell meer door een bundeling van krachlen aanvatlen Zo kunnen ze legenwrchl
biedenlen opzichlevan hel Bilkten aanzien van zowe egelgeving. bestuur jke
sellJk is dat

I

h

laakverdeling als hel vergíoten van de
ergen ruimlevoor een zellslanÓg provin-

Hel signaleme.l Provinc aa welzijns-

a

beleid lussèn de.eqels is le beslellen
dooÍ overmakrng van I 10.- opgrrcrekening 751 tnv hel Oislibuliecenlrum
Overheidspublrkaties. poslbus 20014.
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