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Opzoomeraar Johan Janssens:
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,ohan Janssens is proiectteider van opzoomer Mee, dat dit

iaar met de campagne 'Attemaat Rott€rdammers' nog meet

mensen en groepen aan het opzoomeren wil krijgen. Maar

bii de campagne btijft het niet.lanssens: 'We zijn nog pre-

ciezer geworden in wat we wilten bereiken.'

'De campagne is niet meer of minder dan een

middel om men5en in eigen straat of buurt

actief te laten worden. Mensen wilLen dat wel,

maar ze hebben vaak steun en advies nodig. le
komt noga. wat tegen als ie iels wilt o'gani-

seren: waar begin ie, hoe overbrug je ver

schilLen, hoe maak je het bekend, wat voor

vergunningen heb je nodig, en wat doe je als

ie mensen niet meekrijgt? Het is niet zo gek

dat de initiatiefnemeÍs vaak'wit'ziin, aL is dat
in DeLfshaven en Feiienoord drastisch aan het

veranderen. Ze weten vaak net iets beter de

weg dan nieuwkomers. overigens zie je bij

npnsen die Í'eehelper om iet\ te orgdnise'en

alveeL meer kleur. En ats het om meedoen

gaat, zoals bij een straatdiner, zie je atle

kleuren van de regenboog. i\4aar initiatief
nemen blijft een vak apart. Daarom moet

bewoneÍsondersreuning dicl-l bii aa.1wezig zijn,

in de buurt. Niet om activiteiten over te

nemen, maar om gangmakers te helpen hun

zaakjes voor elkaar te krijgen. Ef ook om meer

koplopers te krijgen, uit verschittende cuLturen.'

OndeÍsteuning
'Llit het onderzoek van het Verwey-Jonker

lnstituut naar de kwaliteiten van het

opzoomeien blijkt dat het nooit zo'n grote

vlucht had kunnen nemen als er geen onder-

steuning was geweest. Maar er is meer nodig.

Soms schort het aan de beschikbaarheid -
opbouwwerkers ziir'r te weinig op straat, net

als de politie - en de betrokkenen hebben ook
niet altiid voldoende'gereedschap' om het

Opzoomeren te ondersteunen. Daarom gaan

we - en dat is nieuw - extra aandacht besteden

aan de ondersteuning. We wilten een standaard

of handboek maken voor bewonersondersteu-

ning en op basis daarvan een deskundigheids-
traject ontwikkelen. Er moet een instrument
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,ohan ,anssens: 'RotterdaÍn heeft met opzoomeren goud in handeí.'

Romantische doeten

'Een tweede koerswijziging is dat we preciezer

zijn geworden in wat we willen bereiken. Er ziin

veel partiien bii Opzoomeren betrokken en een

andere conclusie uÍt het Verwey lonker-onder-
zoek is dat er veel verschillende opvatlingel
zijn over wat het inhoudt. ls het buurtbeheer?

Gaat het om de sociale samenhang? De

meesten zoeken het in dat laatste, maar ze

koppelen daar he[e ron]antische doelen aan

als mantelzorg en integratie. ln het onderzoek

is een'coftactladder'opgenomen die in veel

stappen gaat van participatie via interactie
naar verstandhouding. Bii dat laatste is dan

biivoorb€eld sprake van naar feestjes of ver-
jaardagen gaan, accepteren van alle ver-

schillen en waardef en normen van elkaar

overnemen. VeeI proiecten starten op een te

hoge trede van die ladder. A[s je ons vraagt
wat Opzoomeren betekent, is het heel simpel:
wat heeft een straat nodig aan onderling con-

tact wil je daar prettig en sociaaIveilig kunnen

leven. Wat ons betreft is de basis dat ie elkaar

kent, elkaar groet en wordt gekend. Daar wiI
Opzoomeren zich op richten. Ats dat in de heLft

van de Rotterdamse straten bereikt zou wor'
den zou Rotterdam een heeiandere stad ziin.

Bescheiden? lk denk dat het verstandig is om

af te stappen van grote wooÍden ats sociale

cohesie en integratie en ambities te benoemen

die realiseerbaar en daardoor ook meetbaar

zijn. We kunnen zo aangeven wat onze bij-

drage kan ziin aan een prettig leefbare straat.

En daarmee kunnen we anderen uitdagen om

activiteiten te ondernemen.'

'We hebben met Opzoomeren goud in handen.

l< verwacht dan ook dat we nog lang doorgaan

en dat het nog intensiever wordt. Onze relatie

met de deelgemeenten lijkt op die van een ver
liefd stel: samen wordt het leuker dan als we

het apart doen. NatuuÍlijk vaLlen er weL eens

woorden, zoaLs in elke relatie, maar dat zoe-

nen we af. En wat het stadsbestuur betreft:
iedereen begrijpt dat vooÍ veiLigheid een

sociale component een onmisbare voorwaarde

is. Als alles wat in de verkiezingsstrijd is gezegd

over veiligheid wordt waargemaakt verwacht ik
dat er nog veel meer aandacht en respect komt

voor bewoners die de stad LeefbaaÍ maken.

lvlensen die daarvoor het initiatief nemen

zouden eigenliik elk iaar een bezoek van

Opstelten moeten kÍiigen om hen te bedanken.'

Een verkorte versie van het onderzoek
'Opzoomeren, stilLe kracht?' door het Verwey-

lonker lnstituut (prof. dr.l.W. Duyvendok en

dts. P. van der Groaf) is verkrijgbqar bij het
p roj ectb u re au O p zoo me r Mee, S c h i e d anse
Dijk 550, tel. (oto) zt3 to 55, oÍ via

www.opzoanermee.nl
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'Afstappen van

komen waarmee bewoners en de ondersteuners

een diagnose van de straat kunnen maken en

nieuwe aanknopingspunten kunnen vinden om

de straat actiet te krijgen én te houden. Als we

op oat p-nl ve'der korer kan 0pzoomeren in
grootte en kwaliteit beter worden.'
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