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Ter gelegenheid van het aÍscheid van Anne van Veenen van het Rio werd in november een

mini-symposium geortaniseerd onder de titel: 'Opbouwwerk is een mooi vak'.

Anne kwam in 198O in dienst als coördinator van het toenmalige lnstituut OPbouwweÍk
Rotterdam l.O.R. Na de totstandkoming van het Rio (1987) 8aÍ hij leiding aan de opbouw-
werkaÍdeling en de aÍgelopen jaÍen hield hij zich vooral bezig met werkontwikkeling, des-

kundigheidsbevordering en publikaties (Steiger, Serie 'OpboÍwwerk in uitvoering').
Anne is nu werkzaam als zelfstandig consulent in associatie met het adviesbureau IGG-

Voogt & Wiertsema te Rotterdam.

Hieronder de bljdrage van Anne van Veenen aan het aÍscheidssymposium

Bij beschouwlngen over het
vak kan het begrip 'rol verhel-
derend werken. Ter illustratie
van het thema wil ik enkele
van mijn favoriete opbouw-
werk-rollen schetsen.
Achtereenvolgens passeren de
revue:
- de agitator
- de animator
- de uitvinder/ontwikkelaar
- de bij-mekaar-houer
Dit is overigens slechts een
greep uit het brede repertoire.

Van 'agitator' naar
animator

De klassieke rol is de'agitator'
(met een knlpoog) of wel de
actieieider. Volle zaien en
woonlasten dle de pan uit rt-
zen. We kunnen rustig vast-
stellen dat er vandaag de dag
minder vraag is naar de pro-
dukten en diensten van de agi
tator dan een jaar of tien gele-
den.

Behoren spandoeken, geluids-
wagen, eisenpakketten,
woordvoerders en actieverga-
deringen deÍinitieÍ tot de oude
arrbachten?
Dat zou jammer zijn, want wat
gaat er boven een kundig
actieleider?

Er is natuuriijk wel steeds het
risico aanwezig dat de agitator
een karikatuur van zichzelf
maakt: een typetje, het grote
gebaar dat sterft in schoon-
heid, de opbouwwerker ver-
kleed als bewoner.
Er is ook een goede reden om
zuinig te zijn met de rol van
agitator. Hij (het is vaak een
hij) speelt met vuur, want hij
drijft al snel op golven van on-
genoegen en elndeloos gekan-
ker. En vormt dat nou juist niet
een van de grootste bedreigin-
gen van de kwaliteit van het
bestaan?
Een les die is geleerd is dat ge-
kanker geen kunst is, maar een
zwakheid; en dat populisme
vooral meelopers maakt.

Een beknopte geschiedenis van
het Rotterdamse opbouwwerk
van de aÍgelopen 15 jaat zou
als volgt kunnen luiden: van
agitator naar animator.
De animator mobiliseert niet
maar 'animeert. Een recent
methodiekboek typeert de acti-
viteiten als volgt: 'opwekken
tot, aansporen, activeren, ini-
tièren, aanmoedigen, motive-
ren, begeesteren, bez elen,
enthousiasmeren, stimuleren,
verlevendlgen.

De nieuwe wapens die lngezet
worden in de strijd om de ge-
meenschap zijn kiassiek: de jeu
de boules-club en het zang-
koor.

Uitvinder/ontwikkelaar
Ultvinder word je n et voor je
beroep. À,4aar opbouwwerkers
zijn goed voor een constante
stroom soclale innovaties.
Creatieve cornbinaties van
behoeften van bewoners/bur'
gers met mogelijkheden van
rege ingen, geldpotten en
instanUes.
Er zijn voorbeelden te over: de
Croosboot (het werkproject
voor toerlstisch vervoer over
de Rotte), de tennisbaan op
een pleintje in Het oude
Westen, Duimdrop (containers
op ple nen voor speeluitleen).
Een voorbeeld is ook het pand
waar deze bijeenkomst plaats
vindt, het wijkverzamelgebouw
Cooi, met een autosleutel-
p aats, een drukkerij, een Turks
Culturele verenlging en soc ë-
teit de Boomgaard.
Uitvindingen zijn het concept
wederzijds ProÍijt (omliggende
wijken proÍ teren van grootste-
delijke ontwikke ingsprojecten),
de Íormule van het Pleinteam
(een tijdel jk samenwerkings-

verband los van bestaande
instellingen om immobiliteit in
een wijk te doorbreken), de

^ 
aastunnel-wachter (voor-

beeld van de comb natie van
werk en velligheid), en het
Kwa iteltspanel (leden van
belangenorganlsaties die de
kwaliteit van publieke dienst-
verlening toetsen).
ln de rol van sociaal project-
ontwikkeiaar kan de opbouw-
werker nog jaren vooruit.

Bij-mekaar-houer
De bij mekaar-houer opereert
tussen instanties van velerlei
soort en beianghebbenden van
diverse pluimage. Dat is de rol
waarin de Rotterdamse op-
bouwwerker groot is gewor-
den.
ïjdens de stadsvernieuwing
was de bij-mekaar-houer een
onderhandelaar en een organi-
sator van oppositie. Spel en
tegenspel tussen instanties en
bewoners. De sche dslijnen lo
pen inmiddels ook steeds meer
tussen bewoners onderling. De
bij-mekaar-houer wordt con-
flict-beheerser, ln portieken, op
pleinen. Een roi waarnaar veel
vraag is, maar waarop nog
steeds een beetje een taboe
ligt, vooral in methodiekboe-
ken.
Toch speelt de bij-mekaar-
houer een hooÍdrol, met hard-
nekkig handwerk om het recht
van de sterkste in te dammen
en iedereen een plekje onder
de zon te geven.

Mooie rollen, raar stuk?
De maatschappelijke perspec-
tieven voor een groeiende
groep mensen in Rotterdam
z jn siecht. De derde wereld ligt

londer meeÍ!
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om de hoek. De overheid
moet, ondanks de bestuurlijke
vindingrijkheid d e in Rotter-
dam van oudsher aan de dag
wordt gelegd, steeds meer PR-

middelen inzetten om te laten
zien dat ze er ook is.

Voor veel mensen geldt dat ze
de korrende tijd aangewezen
zullen zijn op zlchzelf.

Daar ligt een grote uitdaging.
De opbouwwerker kan, als bij-
mekaar-houer en animator,
helpen om het vedrouwen ln
eigen kracht te vergroten. En

de opbouwwerker kan helpen
kleine solidaire sociale verban-
den te vormen, zodat mensen
ergens bij kunnen horen.

Opbouwwerk is een mooi vak


