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À. van Veenen, diÍecteuÍvan
het BotteÍdama lnsltuut
Ondersteunlng BewoneÍs, gaí
aan de hand van eén aantal
atéllingen oYeÍ ontwlkkelingen
in het opbouurweÍk een
ÍeíeÍentiekader aan voor de
iaÍen negentlg,ln ziln
lnleldlng op het congÍes gaí hii
een toellchtingi we Yolstaan
hier met de weeÍgave van de
stellingen,

í.
De kennis en kundevan het op-
bouwwerk is een ambachtelÍke:
hardnekkig handwerkgericht op het
omzetten van problemen in de direc-
te woon-en le€Ísituatie in georgani-
seerd initiatief . De opbouwYverker
veÍstaat daarbij de kunsl om tot za-
ken te komen in krachtenvelden tus-
sen instantiesvan velerlei soort en
belanghebbenden van diverse
pluimage.
Metdeze kwaliteit kan hetopbouw-
werk voldoen aan de (toenemende)
vraag naar "schakelÍunctionaris-
sen" tussen instanties en bevolking
die opereren vanuit een proÍessio-
nele positieals "derde".

2.
Een centraal werktterrein waarop
deze kwaliteit zich heeft ontwikkeld
vormt de stadsvernieuwing, dieook
in de komendejaren priorileit zal
houden.
Een wijkgerichte bewonersorgani-
satie is een eÍfectieve organisatie-
voÍm geblekenom directe invloed te
bewerkstelligen van belànghebben-
den en de energievan bewonerska-
dèr, diènsten en politiek-bestuurlijk
apparaatte bundelen.
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VANVEENEN:

"Hardnekkig handwerk" actueel
bii sociaal beheervan buurten

3.
Werkloosheid, inkomensdaling, be-
zuinigingen in de collectieve sector
en tèrugtredende overheid (nota
"Volkshuisvesting in dejaren '90"
van staatssecretaris Heerma) zetten
stadsvernieuwingsprogramma's die
gericht zijn op woningverbetering
voormensen met lage inkomensop
losse schroeven.
Effecten daarvan zijn segregatiepro-
cessen en gettovorming in goedko-
pe en slechte delenvan de woning-
voorraad.
Er zalde komendejaren veelener-
gie en uitvinderswerk nodig zijn om
een dergelijke ontwikkeling te keren.

4.
Prioriteiten op hetterrein van Volks-
huisvesting zijn daarnaast:
- ouderenhuisvesting (projekten

voo r verzo rgd won en)
- het ontwikkelen van een aanpak

van zogenaamde "probleem-
complexen" in na-oorlogse
wijken

- ondersteuning van eigenaarbe-
woners bÍ particuliere woningver-
betering.

í
Een nieuwterrein vormt het beheer
van woningen en woonomgeving.
Het actieÍtegengaan van vervuiling,
vandalisme, onveiligheid en veÍpau-
pering vereist, evenals in de stads-
vernieuwing, een wijkgerichte orga-
nisatie en werkwijze van de
betreÍfende ambtelijke diensten en
samenwerkingsvormen tussen
diensten, woningbouwcorporaties
en bewonersorganisatie.
Om een oÍganiserende functie le
kunnenvervullen op hetterrein van
beheèr is invloed nodig van bewo-
nersorganisaties op de inzetvan
middelenen menskracht. ln sa-
menspel mèt de woningbouwcorpo-
raties moet een praktÍkworden ont-
wikkeld ten aanzienvan de
organisatievan huurders.

e
Belangrijk onderdeel van de \rverk-
zaamheden rond stadsvernieuwing
en beheerblijft hel bevorderenvan
een redelijke verstandhouding tus-
sen verschillende bevolkingsgroe-
pen en hettegengaan van racismè.
lngangen voor kadeÍvorming en
organisatie-ontwikkeling voor immi-
granten liggen naast gezamenlÍke
activiteiten Íond stadsvernieuwing
en beheerop het terrein van de voor-
zieningen die onvoldoende zÍn aÍ-
gestemd op deveranderde bevol-
kingssamenstelling.

7.
Het opbouwwerkverkeert niet in een
positie om een directe bijdragete le-
veren aan de noodzakelijke econG
mische en technologische herstruc-
turering van de steden.
Bewonersorganisaties kunnen wel
proberen partij teworden bij groot-
schalige ontwikkelingsprojekten om
daaraan profijt te trekken voor omlig-
gendewijken en een tweedeling te-
gen te gaan tussen eilanden van
overvloed temidden van verpaupe-
ring en armoede.

4
De stedelij ke revitaliseringspro-
gramma's en de arbeidsmarktge-
richte scholingspÍogramma's zÍn in-
vesteringen in detoekomst die niet
op afzienbare termijn soelaas bie-
den voorde massa-werkloosheid in
de steden.
Er is een politiekedoorbraak nodig
voor het gebruikvan uitkeringsgel-
den voor arbeidspools in decollec-
tieve sector. Het opbouwwerk kan
een bijdrage leveren aan deontwik-
keling en opzet van arbeidspools op
terreinen waarop het opbouwwerk
kennis en ervaring heeft. I


