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Samenvatting van een serie introductie-avonden

over sociale wUkopbouw

voor bestuurders van wijkorganen

te Botterdam

gohoudon in de periode Geptember 1970' april 1971
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Opbouwbrochure ll

Hoof daf d€ling Opbouww€rk

STICHTING HA D VOOB HET MAATSCHAPPELIIK WEI-ZIJN ROTTEHDÀII



Kursus sociool opbou!í\,rerk voor bestuurders von wrl korqonen

I

F

te Rotterdom.

In de verooderoeriode september 1970 - opril 1971 von de

Konto ktkoím is s ie Voorlopig Erkende Wijkorgonen te Rotter-
dom verd door de heer l'1oso (gespreksleider von genoemde

kommissie) oeoeild hoe men stond tegenover het idee von
h.t trouaen ion ".n krr"us opbouwwerk ten behoeve von de

bestuurders von de wijkorgonen. De reoktie wos zo posi-
iili. à"t de o fd eI inq 'opbóuwwerk von de Rood voor het
t"toit!choooeliik Welziin het besluit nom eksperimenteel in
september'197Í te stoiten met een dergelijke kursus'

Door de heer H.A.Coehoorn en door de heer ir'S.floso werd--
oizonderliik een kursusopzet gemookt, die op 27 opríL 1,971

besoroken werd met degenen, die zich hqdden oPgegeven (zie
de hoofdstukken "Kursus I" en "Kursus II").
Afoesoroken werd dot er drie groepen von co i0 personen
zoJden ,orden gevormd. De.kursisten zouden don kunnen kie-
;;;-;;";;;-i,.:,s 1 (Moso) en Kursus II (coehoorn); zii
konden tevens kiezen-voor moondog- of dinsdogovond' [Jit de
enouète bleek, dot 20 personen kozen voor de dinsdogovond,
,ààrvon lS voor de Kr:rius I'loso, 10 personen kozen voor de

moondooovond, woorvon 7'voor de Kursus l'loso en 3 iokulto-
ii"t "à". de'Kursus Coehoorn of de Kursus hoso. 0p grond
von deze uitslog kworn er één kursus op de moondogovond en

twee op de dinsàogovond, uitgongspunt \"ro s de opzet fioso'
Aon o11e deelnemers werd een stenci.I toegestuurd $,oorop
JÀ"I uon de kursus en een olgemene beschouwing (zie hoofd-
siuk onder deze noom). Aon dè kursus werd deelgenomen door
mensen uit de volgende Rotterdomse wiiken: Afrikoonderviik,
tsIoemhof-H iIIes 1u is , Bospolder-Tussendiiken, Crooswiik,
Fei jenoord -Noord ere ilond , I'tiddeIIond, het oude iJoorden, 0m-

moord en SPongen.

De inleidingen werden gegeven door:

les
les
les
Ies
les
l- es

I:
II:
I]I:
IV:

Ir. 5.l4oso en H.A.Coehoorn,
Ir. S.Moso, H,A.Coehoorn en A.B.A.IJzenbrondt.
tr. S.Moso en H.A.Coehoorn,
Ir. S.lvloso, H.lí.J.Wolter en R. de Poouw,
Ir. S.lloso en H.A.Coehoorn,
Mej. W.l"l.H. von Vessem, C.Heemskerk en P.H.H. von
Koppen,
Dr;. W.J.M.5teemon en drs. J.C.Boumo.1es VIl:

Zii troden tevens op ols gespreksleider bij de diskussies
en 

'beon twoordd en de vrogen, die hierr''it noor voren kvomen'
Oo 2l februori 1972 veré door de heer luloso een ekstro les
gLg"u"n ou". sociole oktie '
Het doel von de kursus is een poging tot het voeren von

een verhelderend gesprek op bosis von theoretische en prok-
ii"che iniorrotie-over opbouwwerk en doormee somenhongende
methoden en ochtergronden, zodonig, dot het voor bestuurs-
leden von wijkorgonen meer mogeliik wordt de door hen oon-
gevotte token in de vijk zinvol te veÍlichten.
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AIgemeen. tlu U hebt ingeschreven op de kursus Opbouwwerk voor Be-
stuursleden von 'r,,/i jkorgonen, willen wij groog von te voren
een poor zoker duidelijk stellen, We hebben vonuit de Rood
geerr onderzoek verricht met betrekking tot de motieven
noor: oonLeiding woorvon U zich hebt opgegeven. Slechts een
oppervlokkige peiling von de interesse voor een kursus op-
bouwwerk werd oonleiding een eksperimentele kursus op te
zetten. Dienoangocnde hebben wij geen beeld met betrekking
tot de verwochtingen lroormee U stroks rond de tofel goot
zitten. onr mogelijke misverstonden rond de uitleg von de
kursL,s te voorkomen het volgende:

- U volgt een kursus von het bureou Rood voor het l'loot-
schoppelilk l,rielzi jn, doch dot betekent niet, dot U oon
een opleiding deelneemt. Er is geen sproke von kontokt
met of konkurrentie oon een opleidinosinstituut. l- be-
toolt niets en U krijgt ook geen bewijs clot U de kursus
volgde. Dot zou geen enkele zin hebben.

- U zu.lt geen of weinig informotie krijgen "hoe het nroet",
moor voorol "hoe het kon". Dit lootste is don weliswoor
geboseerd op wetenschoppeli jke uitgongspunten en/of gege-
vens/ moor clot wil niet zeggen, dot er geen keuzemoge-
1i jkheden zijn of vorioties.
Het menselijk hondelen - dus ook het wijkopbouwwerk - be-
stoot op bosis von gedrog en veronderingen doorin. Som-
nige zijn voorspelboor, ondere niet,

- U kri lgt geen informotie, die "een uitgemookte zook be-
treft" voor LJw wijk of de wijkproblemotiek. Veeleer
ideeén en voorstellen hoe een zook, een probleem, beno-
derd kon worden, welke ochtergronden een rol spelen, wel-
ke krochten en mochten beinvloedend werken,

- U krijgt soms we1 informotie, woorvon U zu.It zeggen rrdot
weet ik o1". Het gqot er don om in velk verbond U die
kennis moet honteren om Uw doel te bereiken.

t

Somenwerken om een bepoold gezomen-lijk doe-[ te bereiken is
op zich niets nieur,/s, moor beperkt zich doorgoons tot be-
poolde oon hobby-onderwerpen grenzende oktiviteiten, bij-
voorbeeld een voetbolvereniging.
In de wijkopbouw proberen \íe een mootsc ho ppi j-proces op
gong te brengen of te verondelen. een verschijnsel dat so-
mengoot met volstrekt nieuwe e1eÍnenten von mens- en pro-
bleembenod ering . Dot schept onzekerheden woor we sleahts 'vio inzicht in de mogeliikheden kunnen uitkoneh.
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Kursus I.

Kursus IL

l o.

1.b.

2.o.
b

Historische ontwikkeling von de wijkroden en wiikop-
bouworgonen in Rotterdom.
Een goed bestuurder is geen regentl

l,/ot is een sociole koort en vr'ot doe je ermee?
l,íe.Lke middelen heeft een wijkorgoon om de noden en be-
hoeften von de bevolking te peilen?

líot komt e! kijken bij het moken von een plon?3

4

5

ó

Hoe informeert men de bevolking
bi j de plonning?

en hoe betrekt meh ze

Wot is de struktuur von een wijkorgoan?

I,Íot is de took von een opbouv/vJerker; wot is de ploots
von de Rood voor het l'iootschoppelijk Welzijn en die
von het Bureou Wi jkoong eLegen hed en ?

I,lot is sociole oktie? l'/ot doe je er mee, h/ot doe je
met oktiegroepen?

l,,lot is
Iingen

subsidiobel? Hoe honterer we de subsidierege-
von het rijk en die von de gemeente?

i. Demokrotie:

7

B

wot-is Iot?
is er een verschil tussen systeem en levenwijze?
het begrip "leider" in dit verbond.
de orgonisotie.

2, De deskundlge:

3. De bevolking:

wot is een beroepskrocht?
wot is "deskundig hondeleh"? woolom een beroepskrocht?
verwochtingen; woorde-oordelen en feiteli jke situotie.
methoden en technieken die gebruikt worden,

wie is dot?
hoe ziet de bewoner die?
hoe ziet de deskundige die?
wot is een cfient-system?
invloeden von binnenr-rit en von buitenof.
wot denken we von orze ofigeving en von onszelf (en
omgekeerd ) ?

De instelling:
het doel.
willen we een ihstelling of is die er "toevollig"
verschenen?'
velschil tussen opdrochtgever en werkgever.
is het een gezogsorgoon of een gespxeksorgoori?
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5. Insproqk:
íàdèiè[g en

zel fbeslis

6. Evoluotie:

schop.
woordelijkheid.
singsrecht.

zeI fwerkzoom heid ,
zelf verontwoordeli ikheid.
nemen we elkoor in de moling?

overzicht von
kritiek.
en nu verder?

het besprokene in vogelvlr'.rcht.

21ln.

I

II.

Historische ontwikkeling von de wiikroden en opbcuw-
orgonen in Rotterdom.

Sociole koort.
A. Wot is een sociole koolt en wot doe je ernee?
B. WeIke middelen heeft een wijkorgoon om de wensen

en behoeften von de bevolking te peilen?

III. Plonning.

IV. Hoe informeert men de bevolking en hoe betrekt men ze
bij de plonning?

V. De struktuur von een wiikorgoon.

VI. liot is de took von een opbou'wwerker.

VII. Subsidiën; wot is subsidiobel, hoe honteren we de
subsidieregelingen von het rijk en von de gemeente?

VIII. Wot is socioLe oktie; wot doe je ernree?

EIke Ies wordt onderverdeeLd in een olgemene inleiding en
een sorhenvotting von de vrogen en opmerkingen noor oonlei-
ding von die 1es.
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I Historische ontwikkelinq von de v i ikroden en opbouw-

,{
S orgonen in Rotterdom.

§
Rotlerdom is ols "grote stod" nog gen jonge stod. Pos no
het groven vqn de frieuwe lioteÍweg (gereed op 12 noort 1872)
is Rottérdom ols hovenstod opgekomen en heeft doorno een
zeër snelle ontwikketing doorgemookt. Door de uitbreiding
von de stqd werden vele omliggende gemeenten geonnexeerd,
voorol in de periode von de tweede wereldoorlog, toen tii-
dens de Duitse bezetting ingewikkelde juridische procedu-
res geen rol speelden.
Annexotie von een geneente bij een ondere gemeente veroor-
zookt bij een groep bewoners von de oorspronkeliike zelf-
stondige gèmeente veel pijn. l'1en vleest een grotere bu-
reoucrotie. De groep von bevoners, die lid is von het ge-
meentebestuur, wordt oon de di)k gezet en de invloed von
de burger op zijn regio wordt belongrijk vermind-erd. De in-
stelJing von vijkroden en h r.rl ps ekretori een \1947) trochtte
oon bovengenoemde bezworen tegemoet te komen.

--Er zi)n momenteel e1f wijkroden, voorvon tien vroegere
zelfstondige gemeenten en één nieuwe *i)k, nI. Pendrecht.
Het oontol leden von de vijkrood hongt of von het oontol
inwoners von de wijk. Zij vorieert von zeven leden voor
Krolingse Veer (2.500 inw.) tot eenentwintig voor Hille-
g ers berg/Sc h iebroek (55.000 inw.). De verdeling von de ze-
tels oon de politieke portijen hongt of von de uitslog von
de gemeenteroodsverkiezing in de betreffende wijk. Aon de
politieke portijen wordt gevroogd kondidoten noor voren te
brengen, die don door B. en W. benoemd worden, De huidige
wijkroodsleden worden dus hiet rèchtstreeks gekozen.

llelke bevoegdheden hebben de wijkroden?
0orspronkeli jk olleen odviserende bevoegdheden t.o.v. be-
stuurliike zoken de wijk betreffende. Loter kreeg men oIs
took erbij (niet verplicht) een stimulerende/ koördineren-
de funktie t.o.v. sociool-kultureel welk. De bedoeling von
de gemeentelijke overheid bij het instellen von de vijkro-
den ros dot het gemeentebestuur in olle zoken de wijk be-
treffende een wi jkrood zou kennen. Doolnoost kon de wijk-
rood ongevrosgd odviezen geven. In het verleden bleek ech-
ter dot de gemeentelijke oveeheid "vergot" odviezen te
vrogen en - in vele gevollen - gegeven odviezen noost zich
neer .legde. Dit wcs weinig stimulerend voor de wijkroodsle-
den en de qnimo om zitting te nemen in een wiikrood ver-
flouwde.,De politieke portiien kregen hoe longer hoe meer
moeite kondidoten te vinden voor de wiikrood. Deze situotie
is oonmerkeliik verbeterd no de instelling von het Bureou
l.li ikoongelegenhed en. Noost deze ontwikkeling wos een onde-

're te sigrroleren. Tiidens de noodsituotie, !íootin de be-
volking gedurende de tr,reede wereldoorlog verkeerde, groei-
den ideolen von somenwerking von oIIe burgers von olle ge-"
zindten, Vonuit dit ideool ontstond de "Rotterdomse Gemeen-
schop", die ook onderofdelingen hod in een oontol Rotter-
domse wi)ken.
No de oorlog verdwenen de4e ideolen ol vrij snel en door-
mee, no een bestoon von lI joor ook de Rotierdomse Geneen-
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schop. Slechts in enkeJ.e wijken konden die gemeenschoppen
zich hondhoVen en wel de Zuidwijkse Gemeenschop, de Schie-
broekse Gemeenschop en de Gemeenschop Hoek von Hollond. De-
ze lootste bestoot olleen nog moor op popier. De 'rgemeen-
schoppen" bestonden uit burgers von olle gezindten, die
niet persé lid moesten zijn von een politieke portii. Uit

. deze gemeenschoppen zijn o.o. de huidige erkende wijkopbor-rw-
orgonen ontstoon, en we1 in Zuidwijk. Lombordiien, Schie-
broek en Alexonderpolder.
Ten oonzien von de wi jkopbouworgon en stond geschreven dot
de vertegenwoordigers von de bevolking een ofspiegeling
moesten vormen von de sociqle verbonden in de wijk, Hoe hod
men dit opgelost? Wot Zuidwijk, Lornbordiien en Schiebroek
betreft docht men o1s goede Nederlonder oon een oplossing
vio godsdienstige zuilen. De Nederlondse bevolking kon men
in grote trekken indelen in de volgende groepen: o) Neder-
Ionds Hervormd, b) Gereformeerd, c) Rooms Kotholiek en d)
onkerkelijk. Londelijk gezien spelen de ondere kerkgenoot-
schoppen kwontitotief geen ro1. Vio de postores werden men-
sen oongezocht zitting te nemen in het wiikolgoon. Moeilij-
ker vos het de onkerkelijken te kiezen, door die nouwelijks
georgoniseerd woren. Het Humonistisch Verbond is te klein
on reprÍesentotief te zijn voor de onkerkelijken, Schiebroek
vulde zijn bestuur nog oon met verregenwoogdigers von de
verzuilde vokbewegingen (NW, CNV en NKV).
Alexonderpolder, een gloednieuwe wijk, hod voor Rotterdom
een geheel nieuwe oonpok, door zijn representoten niet 01-
leen te zoeken bij de 'gezindten' moo! ook bij de politieke
portiien. verenigingeh en instellingen. Woren de besturen
meestol beperkt tot twoolf à vijftien personen, Alexonder-
polder telde er vi ifendertig.
De wi j ko pbouworgonen hodden officieel geen enkele bevoegd-
heid. Ze kregen echter wel subsidie zowel von rijk ols von
gemeentè. Zij beperkten hun oktiviteiten hoofdzokeliik tot
het sociool-kulturele terrein en orgoniseerden o,o. de no-
tionole feestdogen, vokontiebestedingen, Sint Nikoloosin-
tochten; zij stimuleerden het veren igingsleven .

. Het bestoon von tvee soorten wijkorgonen leidde in Rotter-
dom tot een konfliktsituqtie in de gemeenterood over de
wijkroden en de wi jkopbouworgon en . Dit konflikt Ieidde in
l9ó5 tot een besluit von de gemeenterood dot de situotie
tot l97O ongewijzigd ("bevroien") zou bliiven. D;a; ;ii-
wijkroden en vier wi jkopbouworgon en . In 1970 zou bekeken
worden welk olgoon het best zou funktioneren: de wijkrood
of het wi ikopbouworgoon.

' Ëínd 1966 werd de Stichting Sociool 0pbouwtrerk opgericht.
die in jonuori 1967 nel" de Stichting voor ilootschoppeli i k
Werk somengesmeed werd tot de Stichting Rood voor het '
Mootschoppelijk WeIziin. Tot de token von de ofde-linc 0p-
bounr,rerk behoorde "het bevorderen von het. opbouvverk in de
wi iken".
A1 spoedig kreeg de direkteur opbouwwerk een verzoek vqn dè
wiik Vreewi jk hoor von odvies te dienen. In 19óó bestond
Vreewilk 50 joor en een iubileumkomitee hsd e€n zee! ge-
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sloogde feestneek georgoniseerd. Ilen wilde op een of onde-
re wiize doorgoon.
Donk zii de odviezen von de direkteur opbouwwerk von de
Rood voor het Mootschoppeliik Welzijn kwom er in Vreer.rijk
een wiikorgoon tot stond, dot echte! in de gegeven onston-
digheden (de bevriesperiode) geen subsidie zou ontvongen.
De Stichting Woningbouw Vreewijk stelde J 1.000,- ter be-
schikking en men kon storten.
De heer Moso ontwikkelde voor Vreewiik een nodel voor de
representotie von de bevolking in een wi jkopbouworgoon ,
Ondertussen werd zowel vonuit de geneente ols vonuit de
ofdeling opbou*werk gewerkt oon een voorstel om "wiikroden
en Íi i kopbouworgonen met elkoor te verzoenen", Hieruit
kwom in februori l9ó8 een regeling tot stond woorbii de
bevriezing werd opgeheven, De wijkroden kregen een sektie
wijkopbouw en de wi jkopbouworgon en kregen een sektie be-
stuurlijke zoken. wooldoor ze kwo bevoegdheden gelijkwoor-
dig werden.
Nieuwe wi jkorgonen zoudeh
kend voorlopig wi jkorgoon

initiotiefkomitee noor er-vro
no een periode von twee joor kun-

nen kiezen tuÀsen wijkrood en wi i ko pbouworgoon .

Een qoed bestuurder von een wi ikorqoon is qeen leqent.

Het mootschoppeliik opbouwwerk/gemeenschopsorgonisotie is
ofkomstig uit de Verenigde Stoten woor het ook zijn weteir-
schoppeliike fundering heeft gevonden, Opbouvwerk is een
methode von hondelen gericht op de zelfwerkzoomheid von de
bewoner.

. De Noto Toekonstige 0rgonisotie Wiikbestel Rotterdom,
kortweg de Noto De Vos genoend, goot uit noor een grote
politieke wiikrood met odviserende en bestuurlijke bevoegd-
heden. Het goot hier om decentrolisotie von bestuur. De be-
slissingsbevoegdheden von de nieuwe, vergrote yíiikrood
(distriktsrood met ó0. à 80,000 inri.) zijn olsnog beperkt
(o,o. rooien von bomen, geven von strootnomen). De gemeen-
schopsbevorderende orbeid von de wi jkopbouworgon en blijft
in het nieuwe wijkbestel von groot belong. De distrikté-
rood kon slechts goed funktioneren ols deze wordt gevoed
door de verschillende wi jkopbouworgon en .

opbouwwerk streeft noor een optimole porticipotie, mede-
zeggenschop en medeverontwoordel i i kheid von de bewoner.
Dit betekent voor een bestuurslid von een Íijkorgoon dot
hii in de besluiten von het bestuur de bevolking zoveel
mogeliik betrekt, dus geen "bestuurdertie spelen", onders
doet U plecies hetzelfde ols yot U de overheid verwijt.
Belongriik is dot U zich niet op een voetstuk plootst en
dot de wijkbevolking het nodige vertrouwen in U stelt. U
zult U ols bestuurder von een wijkorgoon wel regeLílotig
moeten ofvrogen irHoe bekiiken de'wij[bewoners mii?" en
"l.lelke motieven heeft men gehod mii te kiezen?" Verder be-
zit een bestuurder ziin eigen houding en bepoolt hii die
ook.
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Somenvotiin merkin en n. o. v. 1es I
Gespreksle
Dotum:
Groep:

er: H.A. Coehoorn.
l4 september 1971 .

Er wordt gevroogd noor de verhouding tussen Bureou Wiik-
oongelegenheden en de Rood voor het Mootschoppeliik WeI-
ziin. Is er sproke von rivoliteit tussen deze twee instel-
lingen?
Antvoord: Deze vroog leeft bij oLle mensen die bii het op-
bouv- of wiikroodswerk betrokken zijn zeer sterk. Voorol
ín 1966/1967 wos dit een belongrijke vroog. De took von de
medewerker von het Bureou tii jkoo ng elegen heden lleeft voor-
oI betrekking op bestLrurlijke oongelegenheden (zoken, woor-
bii gemeentelijke diensten of woorbij de gemeente juri-
dische of finoncieel of bestuurlijk belonghebbend ziin/is).
Ook inzoke het nieuwe wiikbestel heeft Bureou Wiikoongele-
genheden een odviserende took en verleent ossistentie bii
de totstondkoming von vijkroden nier.rwe stii1. Het Buleou
líijkoongelegenheden is volgens velen erop gericht gemeen-
tèlijke tegenhonger te zijn von de Rood voor het líoot-
schoppeli jk l'íe1z i jn .
De opbouwwerker richt zich op de methodische begeleiding
von elk overleg von de wijkbevoner over zoken die zijn
vijk oongoon. De opbouwwerker peilt de behoeften der bewo-
ners; zijn verdere token zijn: motivelen en mobiliseren
von het veld.
Voor zover de gemeente of Bureou lli jkoo ngelegenh eden werkt
vonuit het 'openboor bestuur' en de Rood voor het líoot-
schoppelijk Welzijn vonuit ' pro fe ss ion eel-soc iole eisen'
kunnen licht tegengestelde of niet geheel hornoniserende
oktiviteiten gèkonstoteerd worden. Efficiëntie von bestuur
en fundomentele demokrotie vullen elkoor vee1o1 niet oon,
zijn vook zelfs tegengesteld. Dot vroogt overleg en roept
sponning op,
Het Ministerie von Cultuur, Recreotie en luíootschoppeliik
l,lerk streeft ernoor dot elke stod von 75.000 of meer inwo-
ners een overlegplotform zo1 hebben voor het portikulier
initiotief. In elke stod ontplooit zich dot verschillend.
Het ideole type is een tomelijk klein bureou met een poor
ondetzoekers, enkele opbouwwerkers, plonners en een direk-
tie. In Rotterdqn voelde men niet veel voor dit type von
ovellegolgoon en gof men de voorkeur oon hondelen boven
overleggen en proten. Dit hod tot gevolg dot hier tot stond
knomen: dienstencentro voo! beioorden, het Instituut Soci-
oIe Roodslieden, gezinsverzorging, voorlichting, onder-
zoek en opbouywerk onder de direktie von de Rood voo! het
Moatschoppeli ik Welzi in.
De Rood ontvongt subsidie von het l,4inisterie CRM. De Rood
is een stichting met een bestuur. Deze zelfstondigheid
schept sponning tussén gemeente en de Rood voor het Mdot-
schoppeliik l,lelziin. De gemeenteliike overheid richtte
zich hoofdzokeli)k op het ekonomische ospekt von de sonen-
leving, de Rood voor het Mootschoppelijk Welziin richt
zich op het sociole ospekt von die sonenleving, Dit is don
wel zwort-liit gesteld,
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0omerkinqen von een bestuurslid von het wijkorgoon Fei)e-
nàord,/Noórd ereilond : Voorol in de oude t ijken zlrn opboulí-
,,ràrkeis nodiq. In Fei ienoo rd/Noordereilond is enorm veel

"àii-ià i.à"] t"ve.r íoor mensen die er orleen hun vrije
ï;;; ;;.;-;;!"hir.Éà.. ÀÀru",. Jommer is het orreen dot de

".Éi. ,""dà"" niet vorden opgelost,' Het is de bestuurs-
ieden von het wiikorgoon Fei jenoord/Noord ereilond een. doorn
in het ooq wqt dé overheid met Feiienoords Plonnen m'b'.t'
de busbooi heeft gedoon. Voorts is doo! krochttg oPtreoen
von het wiikorgoon een gevoorlijk punt in.de von der lok-
stroot in Éorte tiid oonzienlijk verbeterd'
Vraoo: hoe bereik ie de bevolking en hoe berelk ,e de^ge-
meeníeliike overheid voor het grote proiekten betrettí
De heer óoehoorn zegt hierover: Vroeger wilden de grote.
oerneenteliike diensten hun geheimen niet p Jsgeven' zr,
íÀird.n ..í stoot in de stoàt. De diensten woren outonoom'
Ér-ï"-r.i-r"t àon dit euvel te doen, nI' de diensten be-.
delven met brieven en reokties. VeeI onbtenoren ervoren de

àirl-J"ài-a" ,ilko.gon.n uitgeoefend oon den liive' Er

ziin ook wel om6tenoren die er geëngogeerd tegenoon goon'
ZuÍke ombtenoren zuLlen tÍochten een opfossrng,te zoeken'
óe oemeente loopt ochter op het ocnpodpokket, (het grote
ookËet dqt de wiikorgonen oonbieden) doox gebrek oon tinon-
lien "n o.o. *onÉro.ht' Het oonbodpokket zoI nog groter
vorden wonneer het nieuwe vijkbestel ingevoerd zol zr)n'
Ë;;-;;" ;i;r; struktuur komí een stuk ontevredenheid noor

""í.n. oràot "iut olles meteen soepel loopt' Er zuLlen don

tolriike brieven door de vijkorgonen geschrevén worden en

.r ,rÍIun w i i kverqod eringen vorden gehouden' Doormee kun-
nèn zii duidéIiik-moken wot de werkeliike noden en behoet-
ten zijn in de wijken.

Vrooo: Is het niet beteÍ dot de grote wi

"oodl wordt oDqezet vonuit een oontol wi
in Aírikoondervijk, Bloemhof, Kotendrech
Éei i enoord/Noord éràilond, en niet vonuit
tiiÉn? Dusr opbouw von een v/iiklood von
Hrl Coehoorn: De gedochte ochter het nie
dot oon de wiikroden nieuwe stijl bestuu
len worden ovérgedrogen ' Men denkt don d

von het oorlemeitoirà stelsel, n]. dot m

bevoeodheden kon overdmgen oon een lich
tioii!"tt. verkiezingen gàkozen is' Aon d

doet een wi i ko pbou$,orgoon niet.

ikrood (distrikts-
jkorgonen, zools
t, HiIIesIuis en
de politieke Por-

onderof?
uwe wijkbestel is,
rsbevoegdheden zul-
uideli ik in termen
en olleen bestuurs-
oqrn dot vio demo-
it kriterium vol-

Vrooq: U ziet dus niet zitten, dot er op een gegeven mo-
nènt-noost het eksperiment von de gemeente (poJ'rtreke -
wiikrooJ) eèn onder eksperiment zou komen, von onder oit
voÉuit de wi ikorgonen?
À.i,iàra h..'CouÉoorn: Ik zie dit op korte termiin niet
geschieden.

Opmerking von een kursist: De politieke portiien zien wel
deaeliik dot de distriktsroden een onder stemper zurren
liijg"i a"" de huidige wiikroden. De huidige wijkroden wor-
J"n'à.kor"n oon de hànd vàn de gemeenteroodsverk iezing en '
De dlstriktsroden zullen gekozen !íorden rechtstreeks door
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de bewoners von de wiik. Wot let een wiikorgoon om èen ei-
oen liist ih te dienen? De kruidenier op de hoek bijvoor-
6eeld,-iedereen die hem ve1 mog stemt op hem en zo kon hij
in de distriktsrood belonden. De gewone burger kon zo dus
ook in de distriktsrood worden gëkozen. E! is geen enkele
cloim voor de politieke portiien dot ze inderdood in de
distrikts-wiikrood zulLen komen. Het is zeer goed mogelijk
dst er in de distriktsrood meer niet-politieke wijkbewoners
zullen komen don politieke. Er is kons. dot er een dis-
trikts-wiikrood komt met onder zich een oontol !íerkgroePen i
sociool oibouwverk Feiienoord, sociool opbouwwerk Noorder-
eilond, enz. Dot is een fose die ik voorzie.
Hr. Coehoorn: Er zitten een poor hoken en ogen oon:
o. AIs een X oontol portijen deelneemt oon de verkiezing

op de troditionele wijze, don zol een belongriik deel
der bevolking op de ons bekende portijen goon stemnen.
U zult qls bestuurders von wijkorgonen dootgoons meer
hebben nogedocht over de gevolgen von het een en onder
don de gemiddelde wijkbevoner.

b. Als U ols wiikolgoon goot deelnehen oon de verkiezingen
heft U zichzelf op. Don goot U zich opstellen ols poli-
tieke portij. U mookt uzelf doormee toch tomelijk onge-
loofwoordig.
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Somenvottinq von de vloqen en opmelkingen n. o. v. Ies I.
Gespreksleider:
Dotum:
Groep:

ir. S. Moso.
14 september 197i .
B.

Vroog: l,lot is de zin von de instelling von de deelgemeen-
teroàen ols de opbou*otgonen woorschijnliik toch elg veel
invloed zullen hebben?
Hr. Moso: De deelgerneenteroden zullen zich voornoneliik
bezighouden met bestur-rrlijke zoken en interwijkzoken.

Opmerking: Het hondelen/optreden von sommige gemeentelijke
diensten is vook zo troog en irriterend. Voorbeeld: in
1968 kwom de dienst Stodsontwikkeling met eèn tekening voor
de rekonstruktie von de líothenesserdijk, die niet verder
zou goon don het f4orconiplein, Een omoteur-ontwelper uit
de wiik heeft toen een onder plon opgesteld, dot door
Stod sóntwikkel ing v/erd ofgewezen. Onlongs heeft de bevol-
kinq de zook víeer ter hond genomen en een nieuw ontverp
qemàokt. l'íerkwoordigerwi jze zegt deze dienst nu "lioorom
ziin luttie hier niet drie joor geleden mee gekomen?" l'Jot
vindt de heer lloso door von?
Hr. Moso: U heeft wel gelijk, moor U moet niet vergeten
dot we pos in het begin von het opbouwproces zitten. l.,le

zien oeieideliik een m entol it eit sverond ering bij de genreen-
telijke diensten.

Vroog: Het bewustwordingsproces onder de bewoners is von
grool belong. Hoe kunnen r,ri i de mensen over hr.rn leefmilieu
oon het denken zetten?
Hr. l'loso: Het opbouwverk richt zich er o'o. op de mensen
kritisch te leren denken en hen bij de problemen in hun
wi)k te betrekken. Ons onderwijs, voorol vroeger, heeft
niets oedoon om de Leerlinqen kritisch te Leren denken.
Het onÍerwijs v/os louter géboseerd op kennisoverdrocht.
Doorin komt nu verondering' 0p sommige scholen wordt les
gegeven in diskussie- en vergodelt echn iek ' Armoede en hon-
gei olleen zijn nooit de oorzook von een levolutie. Slechts
à1s de bevolking zich von ziin slechte situotie bewust wordt
kon er oktie komen. Jorenlong heeft Feijenoord het genomen
dot er in de openlucht rubber bonden welden verbrond. En-
kele beroners nomen dot op een gegeven ogenblik niet neer.
Men stelde zich in verbinding met de hinderwet en er ge-
beurde iets.
Vroeger ontving men ollerlei industrieën die zich hier
gingén vpstigen mèt geiuich, tegenwoordig niet meer. De
plonnen iot vestiging von de Hoogovëns op de l4oosvlokte
biivoorbeeld ziin nu voorlopig ofgeríezen'

Opmerkinq: Er vordt gewezen op de slechte bestroting en
woningen-in de oude wiiken' 0nmogelijk kunnen olle stroten
tegeliik gereporeerd worden. Er worden huizen gesloopt en
de-bewóneis moeten verhuizen. Als wijkbenoner voel ie je
vook zo mochteloos ols ie dot ollemool ziet.
Hr. Moso: De meest slechte huizen moeten vorden geslooPt.
De betere huizeh moeten worden gerekonstrueeld en verhuulC
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tèden een redeliike huur, éventueel met huursubsidie' Het
órË. w""i""t "n hÉt oude iloorden ziin met eigen sonerings-
olonnen/rekonstruktieplonnen gekomen. AIs de mensen hebben

I.i..ià'ri"tt met de problemen- in hun eigen woonomgeving
Éezig te houden kunnen zij zich doqrno wellicht lichten oP

orotere oroblenen.
É.i-i"-U!ià"oriik dot de bevolking tot plonning, zelfwerk-
zoomheid en iel fverontwoord eI i jkheid komt, bi ivoorbeeld - -bii het oDzetten von een speelploots. AIs de bevolking zert
ooí het opzetten von een speelploots deelneemt beschouven
ze het vook o1s iets eigens en wordt er door de kin'leren
druk gebruik von gemookt.
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V. De struktuur von wi ikorooon.een

De struktuur von een uijkorgoon hongt ten nouwste somen atet
de vertegent oordiging von de wiikbevolking. De eerste wiik-
opbou orgqnen bestonden louter uit vertegènwoordigers voÀ
de verschillende geloofsovertuigingen, blivoorbeeid 3 verte-
genwoordigers Nederlonds-l-lervornd, 3 Rooma-lGtho1 iek en, 3
representonten von het Humonistisch Verbond, enzovoort:
Tegen een dergeliike vertegenwoordiging ontitond velzet. Hètis niet eenvoudig een.wiikorgoon somen te stellen, dot re-presentotief is voor de vijk en tevens een werkzorne groep
voínt.

In Vreewijk_(22.000 inwoners) werd op odvies von de heer
Moso in l9ó7.een wilkorgoon met een wot meer gesloogde ver-
tegeftroordiging von de bewoners geformeerd.
Het zog er oldus uit:

horizontole verte-
q enno o lCiq in g

sektie vokon-
tiebesteding

12 I5 person AIg. Bestuur Frni-ïIE

vertikole ver- ïëFEFffiT sektie
nootsch.w.

sektle
po1. port.tegenwoordi-

g1n9
8 pers

pen in he
Íot + 12
9roepen
de wijk.

tABenin
ioor), de
leven meest-

AlIe sekties ziin hier gemoksholve niet vermeld. Het AIoe-
meen Bestur.rr bestoot uit niet meer don l5 personen om eÍk
bestuurslid in de gelegenheid te stellen wot te kunnen ieg-
gen.
Sektie vokontiebesteding: horizontole verteqen!,,oordioind-
De sekties sport, ieugd en onderwiis ,.rzor!.n gezdnËnfilk
de voko n tiebes teding.
Het Algemeen Bestuur ontstoot vio gètropte verkiezihqen, nI.
een of trree vertegenwoordigers von elke sektie vordei dlor '

het AB gekozen. Ideoliter moet de informotiestroom von desekties noor.het DB en von het AB noor de sekties goon
(ruggesprook ).
DoeL von het opbouwwerk: eèn zo groot mogeli!k oontol viik-
bewoners over hoor problemen loten meeproten,
Bezwoor von dit model: in het AB zitten olleen ,'oeorooni-
seerderr personen, met ondere woorden de v.rteoenioorÍio.""
von, ollerlei 

, 
verenigin gen en clubs. De niet-géorgoniseÉrden

vor-Len er DUltren.

Het is von belong de wi!kgebonden groe
de sekties op te hemen, nl. de ieugd (huisvrouwen èn de beioàrden. Deje àrièoI het grootste gedeèlte von de dog in

-EE"
i euqd

Een von de tqken von de sektie hr.risvrouwen zou kuhnen ziihte bezien wot men kon doen voor huisvrouwen 
"on b;;;; à;''40 joor, wier kinderen op school ziln en di" vook oiieei
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ziin ovèrdog.
Hei is moeiÍiik een greep te krilgen op de iongeren von l8-
25 ioor. die àikwiila hun vertier buiten de viik zoeken'
Een'twelde voorbeeÍd is de Afrikoond erwi i k. Bii ondelzoek
noor het vere n ig ingsleven bleken door 2 buurtverenigingen,
ï-;;";i;ri;; 4s-kriv.rioscrubs en 52 duivenclubs, 50 cofé's
en 24 oototkromen te bestooh.
ó:; :;"Ëi;;i;:-;; u,u.t'èiÈ"isi"g (rr'reebosstroot) woten voor
de vormino von een wiikorgoon von belong, moor wot íoest
men met dé ondere genóemdè clubs beginnen?
Oplossing: de Afrikoonderuiik werd in buurten verdeeld' Lr

"!iaÀn "àott" werkgroepen oigezet, gericht op een duideliik
doèl (biiv. een veikqroep ter bestrijding von de tolriike
iottui, é.n werkgroei huurders, velke zich bezig hield met
de huiivestins en de niet-verplichte huurverhogingen, een
;;.i.;;;" Airikoonderplein, eirz.). t'to enkele ioren bleek,
dot ilechts enkele bestuurders het vele werk deden.
Lootste ontwikkeling: men heeft een nieuwe bestuursvorm ge-
zocht. De wiik is oigesplitst in zeven buurten. EIke buurt
zendt drie vérteg.ni,róoràigers noor het AB. Deze nieuwe
strukturering is nog in volle gong.
oa een biieenkomst in de Trqnsvoolstroot verschenen Iietst
7b b.rron.is. von wie er zich 7 voor het wilkorgoon en 8
voo! eèn 

"reikqroep 
beschikboor stelden. Drie von de zeven

buurtbewoners-weràen in het wiikorgoon gekozen. Aon het uit
zestien oersonen bestoonde buurtkomiteé dot ddorno oPge-
ri"tt ,"ia, werd noor buurt- en wiikkontokten gevroogd. De-
ze kontoktàn moeten zolgen voor infornotie von en noot de
É."oit ino. De buurtvergóderingen ziin verlevendigd door
video-reiortoqes over de niik. No de vertoning von de tepor-
iog. ,otlt oei diskussie en-d<n komt de vroog wie zich voor
hei bestuur von het wiikorgoon vril opgeven.
Deze methode von herstrukturering kon men slqchts toeposseqt
in een oude wiik, woor een zekerè somenhong (solidoriteit?)
héerst.

Iedere struktuur droost het gevoo! von verstorring in zich.
Do bestuursleden behoèven zièh iegens de wiikbevolking niet
te verontwoorden of de voorzitter of sekretoris niet von
hun zetel weg te kriigen ziin.

De heer Moso hoeft in TrieÍ een opbounproiekt begeleid. De

oroeo r,renste qeen voorzitter. Ieder groepslid wos op zijn
É"rtï o.sorekàleider. Een qroep'rEinioderr' (uitnodigers)
von drle person.n zond de uitnódigingen voor de vergoderin-
oen rond.'No elke biieenkomst tleedt èr een Einloder of en
iordt door een nieuvè vervongen. Ieder heeft een postbus-
nunmer. Door deze wisselingen wilde tnen mochtsvoroing von
é6n of meer leden voorkomen.
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Somenvqttinq von de vroqen en opmeikinqen n.o,v. 1es V.

Kursist uit Crooswijk merkt op dot hij voorzitte! is von
een vereniging! Hii voert het voord, moor de hele groep
droogt de verontwoordeli jkheid.

De heer lvloso geeft een voorbeeld
Zweden, woor no e1k holfjoor het
wi jkorgoon wisselt. Bezwoor: hoe
von het werk met deze voortduren

von een opbouwprojekt in
gehele bestuur von een
hondhoof je de voortzetting

de wisselingen?

Gespreksleider:
Dotum:
Groep:

ir. S. lloso.
9 november 197i.
Aen8.

In open, oonvonkelijk ongestruktureerde, groepen vormt zich
tenslotte toch een groepie rnensen die o1lès doen, zie bii-
voorbeeLd oktiegroep Het Oude l/esten.
Hoe meer informotie, des te meer mocht, fn een qroeo zittendikwijls personen die meer inforrnotie wetèn te ierkriigen
don onderen.

Kulsistei Je zit in een oude wiik en je wilt wot bereiken.
Je moet von het stondpunt uitgoón, doi de mon die oordiq
kon schrijven sekretoris vordt. Loot ieder drjt werk doe;
woor hij het meest geschikt voor is. Je kunt wel met ziin
dertienen de mocht von een voorzitter torpederen.
Andere kursist: 0f ie kunt je met zijn dertienen onderwer-
pen oon zi in mocht,
De heer líoso kent veel voorbeelden in Rotterdom von voo!-- zitters die niet weg te bronden woren (zijn) von hun zetel,
Kursiste: !íoorvoor zitteh we nu in een wijkorgoon? 0m demo-
krootie te spelen of on die rotstrqot te ioten ooknoooen?
Hr. l'4oso: Wot U nu doet in de wijk kon in het olgemeei we1
de goedkeuring von de bevolking l"iegdrogen, moor Éet kon ook
voorkomen, dot er in een wijk iwee-oktiegioepen opereren
die eLkoor bestriiden. AIs ie door oIs bévolkinq oeen enke-le greep op hebt zou die okiiegroep die de grooisie mond
heeft zÍ in zin kriigen,

Kursist uit Feiienoord: Signoleert het gevoot, dqt er no deherstruktureting in de Afrikoonderwi jk kon ontstoon. EIk
buurtkomitee kon opkornen voor ziin eiqen belonoeties.
Vroogt zich of of er don niet veéI beÍonoen ,oid"í doo"o"-
drukt, terwijl het eigenliik soot onr het-wiikbelono.
Hr, Moso:, Een stroot schoonmoken/-houden is'een buírtbelong,
moor het probleern von de gostorbeiders is e.n wiitoroÉiÈàm
en het oplossen doorvon is in het belong von de Éeie wiik.
De demokrotie is belongriik, moor de deiokrotiserino moÉt
vorden bereikt vio motàriéIe proiekten, Hii wenst nlet dot
de dingen worden geregeld von buitenof voo; de mensen, moor
von onderof dóór de mensen. Bijvoorbeeld: in het Oude Wes-, ten werkt eeh groep studenten voor de bevolkinc. Zii willen
goed doen voor de mensen, Dit lootste qetuiqt ion dé oudementoliteit: wij witten goed doen voor-ondeien,



Kursiste: Heeft bii feest in het Oude Westen generkt,.dot-
.i-"..i "fosg"n 

en bollonnen uithingen. Don stoot de bevol-
kino er toch we1 ochter?
fii."mà"., Èoe lonq heeft Feijenoord geslikt dot de rubber
bonden in de open-Iucht werden verbtond. Nodot enkele bewo-

n."" J. Uind.tir"t hodden ingeschoketd hield de overlost op'
Kursiste: Ze slikken het nog steedsl
cjàl-oia.ru kursist bevestigi dit' Hij vervolgt: Je. kunt wel
zeodei ttze slikken het nog'i mooÍ )e moet rekening houden.

mei-de sitr:otie door. Wijst op het voorkomen vcn kleine be-
iiiifi"" tL,s"en de huizen in. Geeft een voorbeeld von een

b;;ó";;i"r, die von hoor woning uit uitkeek op een hoop

iizerofvol. Zii hod een prettige woning en ze wos 99Yen9.
oón het "slechte uitzicht". Ze wilde er niet qeg: ii1).wr)st
voorts op de ong einteres s eerd h eid von sommige/vele (',
Feiienoorders. Een winkelier weigerde een tolder tegen de

busÉoon in ziin etologe op te hongen. Hii wos in het bezit
von een outo èn hod geen oog voor de belongen von de be-
ioord"n in dezen' (Bisboon Éetekent o'o. geen openboot ver-
íoer in de Zinkerbuurt en geen porkeeÍgelegenheid meer in
de 0ron i ebooms troot , Het oversteken in die stroot zou Ie-

"àr.à"róàrfiit vorden. De seneente heeft het voorstel om in
de Oioniebooóstroot een busboon-oon te leggen oongenomen,
ohdonks 

'protest von wi jkorgoon I )

Kursist uit Crooswiik: Ze hebben het olti!d over de ge-
meenschooszin in de oude wiiken. Hii gelooft hier niet zo
in. Hii delooft niet in een mentoliteitsveron d ering ' De ge-
Àeànt.'dóet niets. Wii loten ons door de gemeente leiden'
lleent, dot ook de Rooà voor het Mootschoppelijk l'lelzi jn-
zich lritischer tegenover de gemeente zou fioeten opstellen'
Hr, Moso: Voert oon, dot hii de gemeente niet de hond boven
het hoofd vil houden, moor we moeten wel bedenken dot de
oemeenteli ike overheid
I subsidie'ceeft oon oktiegroepen, ook oon die gktiegroepen

die hoor 6estriiden (biivoorbeeld Oude Westen),
- 1I ioor no de oónleq'voí de metro in de Afrikoonderwiik

ticÉ de stroten en àe verlichting heeft loten herstellen'
(De stroten hodden door de oonleg yon de netro veer von
iollend moterieel te Iilden gehod.)

- toch in de oude wiiken onder druk von de bewoners ve1
verbete!ingen Ioot oonbrengen.

Voorts: vooriitter en sekretàris von de Rood zijn respek-
tieveliik wethouder De Vos en drs.C.Groen, hoofd von de se-
kreto riÉ-o fd el ing Sociole Zoken en Volksgezo ndh eid . De.be-
stuursleden ziin vertegenwoordigers von de verschillende
koeoels; de stiuktur..rr von de Rood leent zich niet voor een

kriiiscíre opstelling. Binnenkort \,,ordt er een portikulier
voorzitter b
Voorts in di
een wethoude
cieel doot h
Je moet ki ik
voornemens.
ling en Kuns
Groene, ervo
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enoemd.
t verbond: vele goedwillende Iieden oonvoorden
rszetel, noo! wo;neer ie oIs wethouder finon-
et Riik wordt geknepen.proot ie ook weer onders.
en op wot voor-een stoei ie zit met ol ie goede
Hon Lomnrers, PvdA, wethoudex von Stodsontwikke-
tzoken in Amsterdom, vroeger redoktetrr von De
ort dit ook.



Kursiste r,ril weten uit velk oogmerk er vordt gesubsidieerd'
i'ià.it. aot de verdeling von de stod in wiikorgonen en wiik-
roàen'tot doel heeft dé stod beter te kunnen besturen'
i"i"i.i ,it Feiienoord: Grote wi i krood sgebieden worden top-
orqonen. Vreest'dot de wijkopbouworgonen don niet veel 

-meerte-vertellen kriicen' Die mogen don niet eens een brietle
noor de gemeente ' it uren . ln dot gevol wordt de insprook
tr,ri i felochtio.

. Èi-'rqoior De-viikroden kunnen niet funktioneren ,zonder de

'"iil.iàrr*. iií zelf ín wiikrood Hilr egers berg/sc h iebroek '
woí ko; ie ols wiikroodsleden in zo'n viikrood voor een 9e-'Ài"a -."t 'ss.óoo iíwoners doen? Eigenliik niets. De wijkrood
nier-rwe stiil zo1 er wel voor oppossen oIIerIei voorstell-en
von de bevólking tegen te houden. De volgende keer bij de

verkiezingen ziin ze immers bong kiezers te verliezen:

De ocht stodsdeelroden, elk met 80.000 inwoners, worden ei-
oenliik ocht oporte steden met een eigen bestuur' Provin-
Iiool'bestuur verdwijnt. Verzoeken om subsidie kunnen don

ààor de stodsdeelrodón rechtstreeks oon het hinisterie wor-
den oedoon. Nu moet een proiekt oon Gedeputeerde Stoten
vord!n gezonden en door b1i)ft het don ocht.moonden liggen'
Ëik;-;;i àie de ge..ente uítgeeft nroet worden goedgekeurd
door GS. Bii s todideelrod en, zou ie beter bestuur krijgen'
É.i i" rit"íoo.a wel von beiong, dot de stodsdeelroden rui-
me bevoegdheden kri igen.
Bii de vËrkiezingen iogen de politieke porti)en kondidoten
stéIlen. moor de wiikorgonen kunnen dot net zo goed doen'
De wiikorgonen ziin in het nodeel dot ze doorvoor geen-9P-
;;ili 'h;ÉÀ;". 

De'vroos is, of er 20, 3o of meer don 50ÍÉ

ion àe ki.rer" verschijnen ols er wi ikroodsverkiez ingen 
- 
ko-

men. Gesteld, dot er eén wiikrood koót, die moor door 30%

is oekozen. is dit don demokrotische vertegenwoordiging von
Jà iiit of niet? Het vri ikoPbouvorgoon stoot don ook toch
sterki vont wot heeft die 3O% te betekenen?
De heàr Moso geeft een oordig voorbeeld von een wijkoPbouw-
orooon in Hiliersum. Bii de óolitieke verkiezingen kwomen

5lí en bii een wi i kopbouwve rkíezing 67% op' Er is een t'/eer-
stond teoen de politieke portijen.
In de biinenstod zie ie de ene ofdeling von een politieke
oortii no de ondere kàpot goon. De ]eden von de politieke
oortiíen wonen in de rondwiiken. De "echte" portiimensen
litt.n in Alexonderstod en Ommoord. In Zlridvi ik heeft de
wri-"I..Ët" 7 leden, de PvdA heeft door 300 léden en 55Í
,on d. st"rmen (= 1ó.OOO stemnren). De gemiddelde leeftiid
von de leden rron de PrdA in Hillegersberg is ó4 joor'
De oolitieke oortiien verkeren in een krisis. l.Joor in de
binirenstàd vind ie-genoeg kopobele kondidoten?

Het oesorek qoot nu verder over
- a.-foi,-i""I" Sociole l'liikopbouy,, die een voorzitter uit

hoor nidden wenst.
- heoring von do Komer Sociole Opbouw.

- - oonhokino von de opbouwwerkers bii het Bureou Wiikoonge-
leoenhedén (don worden ze echte gemeenteombtenoÍen ' Neen,
hei wiikorgdon vroogt de Rood om een opbouvwerker en niet
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Btrreou WA.
ei is een tekort oon opbouw{elkefs; de Rood mog nu von de
gemeente, ondonks de personeelsstop, zeven nieuwe opbouw-
werkors oonnemén.

Het begrip vijkorgoon, dot zo longzomelhond in Rott
een bekende klonk heeft gekregen, is geen vondst vo
Rood voor het l'4ootsch oppel i i k l.lelzijn. Deze verschi
vorm werd reeds joren geleden gesignoleeld in versc

rdon
de

n ings-
illende

n
j
h

grote steden in Nederlond. Rottèrdom hèeft echter ols
eetste getÍocht een bepoolde specifieke inhoud eroon te ge-

Het begrip wijk-orgoon veronderstelt een vorm von orgoniso-
tie. woor mensen tezomen komen om een gemeenschoppeliike
doelstelling te bereiken en mogeliikerwijs uit te werken,
Dit begrip orgonisotie kon tegengesteld zijn oon de bedoe-
lingen von het opbouwwerk.
Opbouwwerk inmers wil in zijn neest simpele vorm spontoon
mensen bijeen loten komen t.b.v. een gezomenlijke doorden-
king von hun mootschoppelijke situotie, wooruit een oktivi-
teit voortkomt die verondering en,/of verbetering von die
situotie beoogt, Het spontone element kon belemmerd worden
door de orgonisotie. wont er worden ols het wore schemo's
ontworpen woorlongs een oontol oktiviteiten hr.rn weg (moeten)
vínden.
In het koder von het wiikopbouwwetk in Rotterdon wordt de
orgonisotie von de wijkopbouw o.o. door de gemeente sterk
benodrukt. Motief is o,o. het vinden von een kopstok, een
pexÍnonent oonspreekbore eenheid om overleg mee te plegen,
sr-rbsidie te geven, brieven te schriiven. Deze hondelwijze
verstexkt de orgonisotie. Hienrit kon voortvloeien een kon-
troverse tussen de bedoelingen von het openboor bestuur en
het opbouwwerk, l4et nome betekent dit voor de Rood voor het
Mootschoppelijk Welzijn een voortdurend wonkélen op de rond

óo

Vroog: Heeft de opbouvwerker. tot took te zorgen dot de ge-
meentewetten in zijn vijk(en) zo nou!íkeurig mogelijk worden
uitgevoerd? (Artikel in De Groene Amsterdommer von enkeLe
veken geleden).
Antwoord: Took von de opbouwr,rerker in Rotterdom is de mensen
kritisch te moken en ze niet klokkeloos oon de mootschoppii
oon te possen, Als de bevolking tot socioLe oktie wil over-
goon moet de opbouwwerker de sociole oktie begeleiden.

Vervolgens komt de diskussie terecht op een von de doelstel-
Iingen von het opbor.rwverk, n1. de bevolking kritisch moken.
Hr. fíosoi AIs de mensen 's ovonds liever bij hun TV-toesteL
bliiven zitten en ze doen dot bewust, don is dot goed, ols
de keuze moor bewust is.

V, Somenvotting von de viifde Les, qegeven door de heer

H.A.Coehoorn.



von vi ikopboulrwerk en de orgonisotie von de vijkopbouw.
Dot heeft gevolgen in de Bijk. Ondohks het feii dàt de Rood
Mlí de konsekwenties von dit wonkelen oltiid heeft oezien
heeft zij het beleid voh het openboor besiuur noqeioloà.
met dien verstonde dot zij middels kritische konitekeíiio"n
en het ter beschikking stellen von opbouwwerkers imoulse;gof voor een vergroting von het zelfitondig denken met be-trekking tot de mootschoppel i jke strukturei.
Eendee.Ls 1os hiervon, onderdeels hiermede in verbond. ont-
§toon op den duur - en op dit moment duidelijk woornéenboor
- veronderingen bij de wiikorgonen. l'4en spreèkt von her_strukturering.

Wot kon die stluktuur betekenen?
Een struktuur kon zowel op de orgonisotie von het wijkor-
goon sloon oIs op de struktuur tusseh mensen en oroe;en on-
der elkoor, nL. hun reloties, de verbonden, de vËrholdinqen,
De vroog is dus vot het objekt is von het Lerstruktureriios-
proces dot bij verschillende wijkorgonen von de qrond komi.
Het is oonnemelijk dot zowel de orgónisotie ols àe verhou-
ding tussen de mensen verondert. Dè opstelling voh een ver-
godering von een wiikorgoon kon een vàrbond tónen met de
werkzoonheden von het.vrijkorgoon in de wijk, Met nome de
vorm woorin relotie(s) gemookt en ges,enst worden. Hoe is deploots von de belo ngstell end en ? I'logen zii meed iskus s iëren,
meebeslissen? Zítten zíi ochterof, ziideÍings of centrool?
Deze opstelling kon nodrr-rkkelijk von invloeà ziin op het
beeld dot men von een wijkorgoón krijgt. De ploóts àie menter vergodering toékent oon onderen don de leden von het
wiikorgoon is in veel gevollen reklome voor het wiikorooon.
omdot_"de leden" een geselekteerde, elitoire qroeo'kunien '
liin (Seworden). Men kon ook von hèt stondpuni uiïgoon dot
"1eden" zijn, iedereen die ter vergodering oonwezià is, of
- nog verder gedocht - in principe oIIe wiikbewoneis. óit
Iootste heeft zijn weerslog op de struktuui von het viikor-gooh. Ten oonzien von de mogeliikheden (de vormen) von're-Iotie en konmunikotie tussen de mensen én het wiikorooon
kon dit betekenen dot een oohtol orgonisotiemodeÍlen-ochter
elkoor gehonteerd wordt om de meest bevredigende te vinden.

ModelJ.en.von orgonisotie met eeh steeds grotere verfijningof reikwijdte noor de bewoners toe:
- orgonisotie oIs blok (presenteert zich oon de bewoners):
- orgonisotie rnet enkele sekties (idem);
- orgonisotie net vele sekties, kommissies en verkgroepen

( idenr );
- bur.rrtsgewi jze presentotie in een orgonisotie (bewoners

present'eren zich oon de orgonisotie),.
- kontoktpelsonen per stroot/deel in een orgonisotie (idem);
- konmunikotiecehtrum, voor bewoners spontoon tot initiotie-

ven komen.en per homent, per oktiviteit de orgonisotie
DePOlen (tc'emJ !
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H.A, Coehoorn .
15 november 1971 .
C.

gemeente bemoeit zich zowel met wijkorgonen
goot en o1s het slecht goot. Hoor benodering
in de ondere situotie wil echter nog wel eens
fn vèe1 gevollen zegt zii dot bepoolde dingen
dere gevollen spreekt zij hoor sterke voorkeur
t men erq ottent op ziin. Het kon betekenen
oment de bewoners geen wensen nee! uitspreken
emeente dot doet. Dit kont iuist voor ols men
toot. De gemeentelijke funktionorissen honde-
n opdrocht wel terecht, moor zij hondhoven op
eelo1 een oude situotie die overeenkomt met

de opvotting die de gemeente heeft over venseli]kheden. Ge-
steld wordt dot de geneente hoor opvottingen in zo'n kri-
sissituotie niet dient te geven. Het is een zaok von de be-
woners zelf.

Vroog: líot is een goede situotie, wot een slèchte? De vroog
wordt gesteld of het wel zo lekker goot met een wijkorgoon
oLs olles op rolletjes verloopt. Dot wordt betwijfeld. Al-
Ierlei oktiviteiten roepen sponningen op, of men wil of
niet. Noor br.riten kon de vlog hoog gehouden worden, doch
intern ronmelt oltiid wot. Anders gebeurt e! niets wezen-
1ijks. A1les wot somenhongt met een wiikorgoon dient perno-
nent in beweging te zijn. Gezond zijn betekent inklusief
ollerlei grotere en kleinere botsingen geen ofsplitsingen,
wont "wijkorgoonl betekent niet olleen die ene groep, moor
de hele wijkbevolking.

Vroog l Dient het wijkorgoon oIs insprookinstituut voox de
bevolking?
Antwoord: Neen, door is niet eerder sproke von don ols de
insprook gereoliseerd is, Dot is nog ergens het gevol. De
gemeente benodrukt die repre sen totiviteit tè sterk, wont
men is niet representotief.
Vroog: Wct denkt de Rood voor het Mootschoppelijk Welziin
of de ofdeling Opbouw hiervon?
Hr. Coehoorn: Orgonisotievorm is in principe von weinig be-
Iong, Ongestruktureerde groepen kunnen vel produktie }eve-
ren. Spontoon bijeenkornen en weinig konstluktie kon wel
leiden tot konstn.rktieve ideeEn en voorstellen op bosis von
gezonrenlijkheid. Orgonisotie stoot veel mensen of. Orgoni-
sotie kon sterk selekterend optreden. De struktuur von een
wiikorgoon is niet het belongrijkst, i,el de stluktuur voh
de somenleving. De diskussie over "welke struktuur bedoelen
we eigenli)k?r' wordt in Rotterdon nouweliiks gevoerd. Se-
Iektie kon Ieiden tot een kleine groep die steeds beter
geinforneerd wordt. Doordoor sluit nen zich of von niet-ge-
informeerden. Het zou een centrifugole krocht moeten zijn,
een middelpuntvliedende krocht von informotie. Die infor-
motie geeft belongstelling noor het middelpunt toe. Dot p!o-

Sonenvottinq von de vrogen en opmerkinqen n.o.v. l-es V,

Gespreksleider:
Dotum:
Groep:

0pmerking: De
o1s het goed
in de ene of
verschillen.
moeten, in on
uit. Door moe
dot op zo'n m

doch dot de g
intern zwok s
len vonuit hu
zotn monier v

62



ces kon zich herholen, r,roordoor steeds meer belongstelling
ontstoot. Gevolg kon zijn opeenhoping von belongstellenden,
moor ook op bosis von reglenentoire doorstroming een doo!-
vloeien.
Kursist: Het een sluit het onder niet uit. Vonuit het orgo-
nisotieblok kon vio een kornmunikotiecentrum die cirkelgong
gestimuleerd worden, woordoor permonente voeding ontstoot.
Het is echter moeilijk on informotie en komnunikotie tege-
Iijkertiid te loten vellopen.
Andere kursist: líoor blijft de zwijgende meerderheid? Die
bereik je nooit.
Kursist: Is het eksplisiteren ("te koop lopen rnet") von je
onmocht een iuist beleid? Dot rnoet geen punt ziin. Die eer-
dergenoernde cirkelgong moet ingevuld worden met mogeliikhe-
den die de wiik heeft. Biivoorbeeld: het wiikorgoon moet
zich opstellen ols opporoot woorvon een ieder gebruik kon
moken. Dit te bevorderen is een wezenlijke funktie. Het
triikorgoon heeft verder op zich niets te vertellen over een
groep die oktief wordt door de mogelijkheden die het wijk-
orgoon biedt. Zij fungeert ols selvice- en doolvoerstot ion .
Probleem is wel dot je op deze wijze nooit precies kunt no-
goon wonneer een bepoolde groep "wokker is gevorden".
Het wiikorgoon heeft echter nog we1 de funktie om, bijvoor-
beeld vio de olgenene vergodering. te vrogen "woor hebben
we het over" en "welke mogeliikheden liggen er". Je moet
echte! een orgonisotie "bemochtigen" die je eigenlijk niet
wilt om die funktie uit te oefenen die je wèI wi1t. Dot kon
een zgn. rrgezonde ruzie" geven.

Kursist: líot doen we met problemen die de belongen von de
wijk roken moor tegeliikertijd te boven goon. Dot betleft
vroogstukken von olgemenere oord die het wijkleven beln-
vloeden. Doen ve doormee wel iets (bv. Rijnmond, rossendis-
kriminotie, e.d. ).
Kursist: Met zulke vroogstukken loop ie don een poor stopper
voorL,it op de direkte belongen von de bewoners. Die zien
voorlopig olleen het vuil voor hun eigen deur. Je kunt iein zo'n situotie niet oonmotigen een probleem dot iii toe-
volIig ols groot ervoort oon de onder op te dringen. Men
heeft door geen behoefte oon. Het gemiddelde wiikorgoon is
oI blii ols de mensen bereid blijken te ziin iets te doen
oon die hoop vuil voor hun deur. Dot oondringen en oonplo-
ten loopt uit op het "regentie'r spelen.

Kursistl Hoe droog ie "gevoel von verontwooldeli i kheid"
ove!? We zitten tussen opbouywerk en mochtstreveh in. Dot
gegeven roept om een orgonis otievotm. Door ontkom je niet
oon. Pro6leem is don of ie je politiek opstelt of sociool.
Is dit een tegenstelling? Neen. De tegenstelling wiikrood
nieuwe sliil en SWO is niet zo scherp, orndot - konsekwent
doorgedocht - de mocht bii de 5l.J0r s ligt. Die mocht is po-
Iitieke raochtsuitoefening, hoe je het ook bekijkt. Belongen
von de riik ziin politieke belongen von de wiikbevolking.
De onmocht is niet zo groot, De politieke koehondel die we'
tegenwooldig zieh zet veinig zoden oon de dijk. De politie-
ke druk der wiikorgonen kon veel meer inhoud hebben door de
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porticipotie.

Wot is opbouwwerk?
Kursist: Door relotievorming konen tot bewustwording. We
moeten zo ver komen dot niet t/ii iets inbouwen, moor de be-
volking zelf I
Kursist: AIs we over struktulen proten moeten we hét ook
hebben over doelstellingen. Die doelstetlÍngen moeten erqens
vondoon konen. Ieder heeft zo z'n eigen doeltle. Is dit éen
wetenschoppel i i k gegeven of kunnen we er zelf uitkomen? l.le
zoeken nonrelijk mogeliikheden voot strukturen of voor struk-
turele eksperimenten. Doorvoor heb je fociliteiten nodig.
l,lie verschoft ons die?

Hr. Coehoorn: We zien in de diskussie een ontsluierino vsn
het mootschoppelijk proces. Eerst woren het de ',deskuidiqen,'die de mootschoppii bepoolden. Zii vertoolden dot qeqevei
noor de bevolking, Longzonerhond wordt die ,o.rgevinÀ over-
genomen door de bevolking die longzomerhond met betrekkinq
tot-specioJ.e onderdelen "deskundigen,' te hulp roept ter -
ossistentie.
Tenslotte ols derde fose de inteqrotie von bevolkino en
deskundigen, In feite een mootscÉoppeli jke omwentellng.

Kursist: Eksperimenten ooeten gekompleteerd worden. Dinqen
moeten in die orgonisotievorm wordeh ingekolkuleerd om Ëks-plosies te voorkomen.
Hr. Coehoorn: Inderdood, moo! de beschreven mootschoooelii-
ke onwenteling ligt ten grondslog oon de h ers trukt trrering '
von oe wtrkolgonen.

Kursist: Het probleem von de deskundiqen is noo niet oeheel
uitgewerkt. 0p bosis von zijn deskundigheidsveiontwooide-
Iijkheid zou hii verschilleride token màeten overdrooèn. dé-
Iegeren, Dot hongt somen met de vroog ,'struktr.rur in-dil oidie vorm noodzokeliik" of ',kunnen we- eks perim entere n,, . Wot
kunnen we-oigenlijk? Hoever kunnen we goon met onze eigen
inzichten? Tenslotte hebben vre ook nog-te moken met heifeit dot de mensen ergens oon moeten Éunn.n wenn.n. Ai" i"-
dere keer iets verondert, don lopen we de kons dot vele
mensen de kot uit de boom bliiven kiiken, dus feiteliik
nouwelijks te betrekken ziinl Men zoàkt meerdere mqLeí oeenkontokt mèt een orgoon of een instellinc, moqr met 6én 6e_
poolde pelsoon. In het 0r.rde Noorden heefl het wi ikorooon
geen.echt bestuur meer. moor een oontol kontoktmén"uí. Voo,
suDstdles e,d. heett men nog eèn voste club, voor de bewo_
ners eigenliik niet meor. Dot roept problemLn op.

Hr. Coehoorn: Over het probleem von de herkenboorheid: dotdit een probleem is komt door het feit dot we oltiid heb_
ben geyerkt met voste punten, dingen en pelsonen t{óoloon
mon koh wennen. Eks perimentsgewi i s ontstàon ondere vormen-die het probleem von de herkenning scheppen, d.w.z. weet ikwot door geber.rrt. begrijp ik het,-kon il'ur'iui"'ruu àààn?-uot r.s een von de punten die meespelen in het koder von dehelstrukturerihg der wiikorgonen.
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VIII. Wot is sociole oktie, wot doe ie errnee?

De inleiding wordt gehouden door de heer ir. 5. Moso; vrogen
en opmerkingen ziin vet{erkt in onderstoond verslog.

Er zijn de lootste tiid nogol wot boekies verschenen over
dit onderwerp, o.o. "Noor een strqtegie en methodiek voor
sociole oktie", door Piet Rekmon (uitgove Anthos), en in
het Nimocohier no. l0 het ortikel "SouI Dovid Alinsky, or-
gonisoto! tegen onrecht", somengesteld door P.C. Jonse.

Er zijn twee soorten oktiegroepen, nI. de oktiegroep die
Iondelijk of stedelijk werkt, bv, DoIIe Mino en obortus en
de cktiegroep die wijkgebonden werkt,
Het kenmerk von een oktiegf,oep is, dot hij gericht is op
één probleen. Hij kon oI zijn enelgie en kennis gebruiken
voor dot ene probleem. Dit is don ook het wezenlijke ver-
schil met het vijkorgoon, dot bezig is met de totole pto-
blemotiek.
In Nederlond ziin er plm. 5.000 oktiegroepen. Het is oordig
te vermelden, dot de oktiegÍoep Het Oude l,/esten voor veel
oktiegroepen o.h.w. ols voorbeeld dient. VeeI okties in ou-
de wiiken in ondere grote steden ziin "uitgedokterd" in het
Oude lJesten. Er is ook een studiegloep, die de okties be-
studeert,
In een oktiegroep zitten vnl. drie groepen:
o. de gewone bevolking
b. strrdenten, eksperts
c. ideoJogen .
De ideologen zijn de mensen, die uitgoon von het probleem
zelf, moor hun rezenliike ochtergrond is verondering von de
hele nootschoppij. Onder de gelrone bevolking en onder de
studenten kunnen ook ideologen zitten, vij houden ze toch
gescheiden, omdot de ochtergrond verschiLt. Vook gebruiken/
misbruiken ideologen een oktie om de verondering in de
mootschoppij door te driiven. Heloos kriigt op zeker monent
de groep von de gewone bevolking er gehoeg von, omdot de
groep ideologen teveel doorgedreven wil hebben. Echter in
gevol von "gewoon oktie voeren" kon een oktiegroep voor een
wiikorgoon von zeer groot nut zijn.
De eksperts in een oktiegroep zijn hord nodig, omdot de ge-,
meente en het rijk ook eksperts hebben, wgortegen de oktie-
groep moet kunnen vechten (tegengos geven). Eksperts worden
door de gewone bevolking gewontlouwd, omdot de bevolking
niet kon kontroleren in welke richting gewerkt wordt.
Voorts bestoot er wontlouweh tegen olles wot overheid is.
men'vindt, dit iets woor oltiid tegen getropt noet worden.
Zo zien vöoxol studenten het wijkorgoon ols een verlongstuk l

von de overheid, dus ook iets woor tegenoon getropt moet
worden.
Niet iedere oktiegroep heeft het bij het rechte eind, de
oktiegroep kon tegen de belongen von de bevolking ingoon.

Een voorbeeld vqn een oktie: de Willemstunnel.
Het plon llillemstunnel op zich zou door de gemeenterood di-
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rekt oongenomen ziin, wore het niet, dot goodkeuring von
dit plon-outomotisèh goedkeuring von het plon Rottetrocé
zou kunnen inhouden en het plon Rottetrocé wos nu juist
iets, woor men nogol vot bezworen tegen had. Dit is een veel
toegeposte toktiek.
Dooi okties is het plon WiIIemstunnel niet oongenomen. Het
is duidelijk, dot in een dergeliike oktie de eksperts niet
gemist kunnen worden !
Dit soort okties tegen dé gemeente hoemt men'rhet ontrofe-
Ien von plonnen".

Wie kon een plon tegenhouden?
Dot is de gemeenterood. Gemeenteroodsleden zijn dus mensen.
die men moet "bewerken". Doorvóór ko
nie bewerken, te beginnen rnet de wii
de groep bewoners is gemobiliseerd,
kronten. Hoe meer de oondocht wordt
poold onderwerp, des te eerder goon
ook vrogen stellen. Doorno kon men d
thuis brieven schrijven, en \,iel door
persoonliik. Dot heeft nog meer invl
oktiegroep of één wijkorgoon één bri
hele gemeenterood.

n
k
i
d

men de publieke opi-
. Een methode is, ols
ngezonden stukken in
evestigd op een be-
e gemeenteroodsleden
gemeenteroodsleden

zoveel mogelijk mensen
ed don wonneer één
f schriift oon de ge-

o

wiik.
In een wiik oLs Kotendrecht is het voor de bewoners onmoge-
liik gebleken om vio de geÍeente de prostitutie uit te bon-
nen. l"len probeert nu de mochten in de vijk op te sPoren en
hen onder druk te zetten. Deze mochten ziin in een wiik ols
Kotendrecht de bordeelhouders.
Zo ook met buitenlondse verknemers, die noor het idee von
de bewoners von een wiik steeds meer huizen "inpikken".
Vook zitten de bedriiven, woor de buitenlondse werknemers
werken, hierochter. Don moet men ollereerst ogeren tegen
die bedrijven en niet tegen de gostorbeiders.
Zo geeft Alinsky ook een voorbeeld von een vijk, woorin
zich een goktent bevond woor veel jongelui kwonen, tot on-
genoegen von de ondere bewoners. Men heeft zich niet gerichl
tegen de eigenoor von de goktent, moor hem gevroogd zitting
te nemen in een sektie Jeugd, die het ier.rgdprobleem besprok.
AI protende kwom men tot de konklusie, dot de goktent het
meest kwood deed, woorop de eigenoor zelf spontoon zei de
zook te zullen sluiten.
Dit is een voorbeeld von het betrekken von de mocht en het
gezomenlijk zoeken noor mogeli)kheden om tot een oplossing

Een ondere vorm von oktie is een rollenspel. Stel: een oon-
to1 ofgevoordigden von het wiikorgoon moet voor het eerst
een gesprek voeren met de burgemeester, Dit gesprek kon het
beste voorbereid r,rorden d.n.v, een rollenspel; don vervult
de opbouwworker de rol von burgeneester en het wijkorgoon
"speelt" zi in eigen ro1.
Voorts ziin er de mogeliikheden zoolsi lezingen, diskr.rssies,
tèoch-ins, ortikelen, dokumentotie, publikoties, kongressen,
debotten, heorings, eksposities, stlootpresentotie, huis
oon huiswerk, demonstrotieve tochten. Voorts de zgn. pres-
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sietechniekeni open brieven, velklorinqen, inqezonden stuk-
ken, petities, vrogen stellen (eerst dóot'de Sevolking zeifin openbore komnrissievergoderingen - vrogen wel twee àogen
von tè voren rndiehen -, doorno vrqgen stellen door de ge_
meenterood).

Een wiikorgoon bestoot vook uit relotief meer meosen die
von buiten de wiik komen don uit ,'outochton en,, . Von hen ko_
men ook de meeste initiotieven.
De heer l'4oso. zol net een verkgroepie enkele technieken voorde sociole oktie bewerken en loter-toes tuleh .
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