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Het Rio is een non-proÍit organisatie díe advies levert aan niet-veÍmogende bevol-
kingsgÍoepen.
De 175 medeweÍkers ziin weÍleaam in multidisciplinaire teams in 40 wijken in RotteÍ-
dam. Een klein stedeliik werkapparaat draagt zorg voor uitwisseling, onderzoek en
pÍoiektontwikkeling.
Het Rio is een stichting. Het bestuur wordt benoemd door een Raad van Advies waa-
rin de bewonersoÍganisaties zittíng hebben.
Financiers ziin de gemeente Rotterdam, Gewesteliik AÍbeidsburo, woning-
bouwcorpoÍaties en anderen.
Het Rio is als organisatie gÍootgebracht in een zakelijke, op ondeÍhandeling en resul-
taat geÍichte, kultuur,

Werkterreinen

Het Flio adviseert verschillende bevolkingsgroepen bii het omzetten van problemen in de woon- en leeÍsituatie
in georganiseerd initiatief.
De organisatie opereert in krachtenvelden in de stedeliike samenleving tussen instanties van velerlei soort (ge-
meenteliik, semi-overheid, partikulie4 en belanghebbenden van dfuerse signatuur.

Het Rio is werkzaam op de volgende terreinen:
-stadsvemieuwing en volkshuiwesting (participatie, ontwikkeling)
-ruimteliike ordening en stedebouw
-woningbeheer en beheer woonomgeving (sociaal beheer, veiligheid, vandalisme)
-werklooshekl (aanvullende werkgelegenheid, toeleidingstraieken voor groepen die niet worden bereikt door
de arbeidsvooziening)
-werkgelegenheid (versterking ekonomische infrastruktuur, publiek-private samenwerking)
-eersteliins voozieningen (aanbod en Íunktioneren)

Samenlevingsopbouw

De probleemgerichte workwiize gaat hand in hand met het stimuleren van groepsvorming, het scheppen van
sociale verbanden en het tot stand brengen van een redelïke verstandhouding tussen verschillende b€$/ol-
kingsgroepen en subcutturen.
Spil vormen de bewonersorganisaties die het karakteÍ hebben van netwerkorganisaties per wiik met een re.
coursecentrum voor verschillerde groep€n.

lnitiatieven op stsdeliik nivo ziin het projekt lmmigranten en het Buro 3plus (advies voor na-oorlogse woonwii-
ken). Samen met de stedeliike instellingen voor sociaal-culture€l en iongerenwerk particip€eÍt het Rio in het
Stedeliik Bureau Ander Werk.

Het Rio heeÍt een advies-relatie met het Botterdams Overleg Bewonersorganisaties, B.O.B.; de TENTfuoorheen
Rotterdams volkstheater en de VOBSA (Vereniging van Oudere Bewoners in Servicecomplexen en Aanleunwo-
ningen).

Publikaties

Het Bio geeft het blad STEIGER uit. Abonnement Í 25,- per iaar (8 nummeÍs).

Naast incidentele publikaties geeft het Rio de serie "Opbouwwerk-in-uiwoering" uit:
nr. 1 ,"Kenniet bestaat niet, c€rmpagne tegen het veÍval van een na-ooÍlogse woonwijl(, Ton Huiskens, Rio,
1988 (priis / 7,50)
nr. 2,"De Omkering, georganiseerde sociale veiligheid in Oud-Mathenesse', Johan Janssens, Rio 1989 (priis,
5,-).

Bestellingen door overmaking van bedrag met vermelding van titel op gironummeÍ 4€0848í, t.n.v. Rio, KoÍtena-
erstraat 1, 3012 VB Rotterdam.
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