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Niet Langer met de Ruggen naar Elkaar
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Stra atafsp ra ken en stra atb u rge rsch a p
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Het was geen nieuws in
de politieke strijd in
Rotterdam, maar de stad
investeerde de afgelopen
jaren miljoenen in
opbouwwerk. Het college
van LeeÍbaar Rotterdam
CDA en WD startte het
programma Mensen
maken de Stad dat onder
het vorige college, met
PvdA en Groen Links,
in de steigers werd
gezet onder de naam
'stad setiq uette'.

de straatladder

licht hij roe. Een al rien jaar bestaande
krachtbron is het opzoorneren, waarbij
bewoners voora op eigen kracht activitei
ten organiseren, gestimuleerd met enige
faciliteiten zoals een 5traatbudget, uitda-
gingen van stedelijke campagres en enige
opbouwwerksupport.
Tweede motor is de geÍichte inzet van

opbouwwerk in straten waar niet'vanzelf'
activiteiten ontstaan, omdat het onveilig is

of omdat mensen hun handen vol hebben
aan hun eigen problemen.Voor het werk in

deze straten ontwikkelde lviÀ,4S een nieuwe
werkmethodiek.Start is een'straatdiagno-
se'gebaseerd op huis aan huis gesprekken

met minimaal een kwart van de bewoners,
gevolgd door de vorming van een'gang-
makersgroep'en het maken van een
'straatagendai

De doelen van een straatagenda zijn geba-

seerd op de 'straatladderl Deze ladder kent
negen ontwikkelingsfasen en gaat van

Zelíbeheer

Samen zorgen voor de straat

Leetregeh aÍspreken en in stand houden

Samen sttaatadiviteiten organiseren

ll,!eedoen àan stÍaatadiviteiten
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I,{iet vermijden van contad

0nvenrhilligheid

Vermijding

Agressi€

Voor MO/Samenlevingsopbouw organi
seerde Anne van Veenen een rondetafel
gesprek met een groep opbouwwerkers
die meedoen aan À4ensen maken de Stad
(À4i\,4S).Ter introductie gaat Johan
lanssens, directeur van OpTooÍer À,4ee, in

op aahtergronden en opTet van het nieu-
we Rotterdam5e programma voor samen-

levingsopbouw.

"Mensen maken de Stad beoogt drie din
genïzegt Johan Janssens, samen met
gemeentelijk adviseur René Diekstra ont-
we'por vdn l'oL prog'an'ra. Artivrterron in

de straat om socia e contacten te bevorde
ren, straatafspraken over leefregels en

afspraken met diensten over de zorg voor
de straat.ln een straatagenda leggen
bewoners en instellingen een streefniveau
voor de straat Vast."

Het programma heeft twee 'motorenizo

agressie, vermijding en onverschilliqheid (

Z 1, 0) via actief contact maken (+ 2) en
samen straatactiviteiten organiseren (+4)

naar leefregels afspreken en in standhou
den (+5), samen zorgen voor de straat (+6)

en zelfbeheer (+7).

Opbouwerkers in Rotterdam spreken
inmiddels over'straten die van een 0

niveau (onverschilligheid) naar niveau 3

(meedoen aan straatactiviteiten)' zijn
gebracht. Beleidsmakers formuleren in het
k elzog torgets er'resulraatsverp chrin
gen'voor samen levingsop bouw .

De ontwikkeling en invoering van het pro-
gramma ging de afgelopen jaren met hor

ten en stoten. Het programma vereist een

samenspel van een groot aanta actoren.

Op centraal niveau het college van B en W
het ambtelijk projectbureau Sociale
lntegratie (programmaleiding), betrokken
diensten en de stichting Opzoomer Mee

+6

+4

+2

,



(ontwíkkeling, coaching en mede uitvoer
der,. Decentrddl de deelgemeenl.en ( egie
en cofinanciering), welzijnsinstellingen
(uitvoering en ontwikkeling), woningcor
poraties, diensten en politie (partners bij
uitvoering en leveranciers van diensten bij
straatafspraken). Spin in het web zijn de

'prod uctieleid ers' (ond erge bracht bij
OpToomer ÍMee) die veraniwoordelijk zijr
voor de uítvoering en aansturing in de zes

deelgemeenten die op het mornent mee

doen aan het programma.

Eerste hobbel bij de invoering van M1,45

vormden de bezuinigingen op het wel

zijnswerk in de afgelopen collegeperiode.
Deelgemeenten en instellingen konden en

wilden geen capaciteit vrijmaken voor een

nieuw project terwijl op bestaande activi
teitpn werd bezuinigd. Dit resJltee'de in
(voortdurende) o nderha nd elingen over
extra budget tussen stadsbestuur en deel

raden.lngrijpend was de inhoudelijke kri

tiek van instellingen, deelgemeenten en

corporaties op de aanvankelijke opzet van

het programma. Uitgangspunt was dat het
maken van afspraken over het samenleven

in de straàt pas mogelijk wordt als een

minimale sociale samenhang aalweTig is.

bij voorbeeld als resultaat van opzoomer-
acties. Paradoxaal gevolg hiervan was dat
de extra investerinqen in de sociale struc

tuur terecht zouden komen in straten waar

al enige sociale sdmenhang aanwpzig i, en

niet in straten in onveilige buurten-

De dis<ussie over een aanpak in straten

zonder sociaal initiatief had een opmerke
lijk resultaat, aldus Johan Janssens.
"Het leidde tot een herontdekking van de

kracht van het opzoomeren'?.

Straatactiviteiten (van straatfeestjes, bar-
becues tot schoonmaakacties) leiden tot
sociale contacten, tot 'kennen en gekend
worden'en leggen een basis voor het
sociale verkeer in een straat. Ook zonder
dat dit expliciet wordt gemaakt in gedrags

regels leiden 5o.iale contacten tot enige
sociale controle en zorg vooÍ elkaar De

toegevoegde waarde van straatafspraken

is dat mensen elkaar makkelijker kunnen
aanspreken."

l'4eest ingrijpende wijziging voor het pro-
gramma is dat het maken van afspraken

niet wordt beperkt tot gedrag5 en leefre
gel5 in het onderlinge sociale verkeer
(zoals in het concept van stadsetiquette),
maar ook het domein van sociale activitei

ten in een straat omvat (zoals opzoome-
ren).Typische straatafspraken in een straat

op niveau 1 zijn: we groeten elkaat we ver-

welkomen ,1ieuwe bewo^er5 e.r we organi-
seren drie maal per jaar een straatactiviteit.
Vaak wordt daaraan een vierde afspraak

toegevoegd met een hogere ambitie zoals:

we houden de s(raat s(hoo^. Stràrpn kie

zen zelf een eigen streefniveau, benadrukt
de Opzoomer directeur. Ze kunnen kiezen

voor een hogere ambitie, met afspraken

met diensten over het onderhoud. Roteb

en gemeentewerken ontwikkelen daartoe
een menu'Schoon en heell

Simultaan werken
op verschillende

niveaus

De nieuwe straataanpak is intensielVoor
de startfase (die in een gemiddelde straat

in drie à vier maanden afgerond rnoet kun

nen woÍdenl .net soLiale didgnore, vormi,lg
van een gangmakersgroep en een straat

agenda 5taat 300 uuÍ opbouwwerk (of wel

een opbo-wwerker per vier strdLen opjddr-
basis).Vervolgens is voor de'realisatiefase'
tu/ee maal Testig u,r, gereserveerd íeen

opbouwwerker per tien st atenl."MÍVlS

vraagt legers opbouwwerkersï constateert
Johan Janssens. Hij 5preekt van'gigantische
investeringen in opbouwwerk' van een

omvang die hij niet eerder meemaakter.

Aan werkbijeenkomsten voor medewer
kers van Ml\45 (de zogen aa mde 'tirn merda
gen') doen vijftig à zestig opbouwwerkers
mee. Opzoomer l\,4ee organiseert ook intro
ductieprograrnma s voor nieuwe werkers,

intervisiegroepen en coaching.
'l!4MS is een doelgericht programma dat
werkt met omschreven werkmethodieken.
De we,kwijze vooÍ de 5ocid e diag.]ose is

vastgelegd in een protocol met een vra-
genlijst voor interviews rnet bewoners en

functionarissen. De verwerking van de lijs
ten gebeurt centraal en de computer bere

kent op basis van de gegevens de score op
de straatladder De sociale diagnose geeft
ook een beeld van (on)veiLigheid (waar en

wat), kwesties die spelen in een straat, aan-
wezige talenten en een inschatting van het
type straatagenda dat gemaakt kan wor
den. Ook ten aanzien van het sociale ver-
keer in de straat wordt gevraagd naar spe

cifieke gegevens zoals: wie moet wie leren

kennen in de straat en waartoe. De sociale

diagnose wordt eerst gepresenteerd aan

collega's en moet handvatten bieden voor
de volgende stap, het vinden van gangma
kers en het maken van een straatagenda.

Ook de straatkeuring waarbij bewoners en

functionari5sen periodiek een schouw
doen en een rapportcijfer geven voor de

straat, is beschreven in een protocol.
Om het methodisch werken te bevorderen
zijn vijf werkpÍocessen benoemd om een

straat te laten klimmen op de straatladdeÍ.
Deze hebben betrekking op de contacten
en samenwerking in de straat, de gang-

makers en de motor van het straatnetwerk,
de communicatie, de support en facilitei
ten van de omgeving, en de evaluatieo.

Uít de ervaringen met het werken aan

À4À45 b ijkt, aldus Johan Janssens, dat
opbouwwerkers de neiging hebben om
vooral te kirken naar een gangmakers

groep en de rest van het straatnetwerk en

de communicatie soms uit het ooq verlie
zen. tÍfecl daaÍvan kan rijn ddt een Llein

groepje initiatiefnemers de toon zet en de

norm stelt en het daardoor een barrière

vormt voor andere bewoners om mee te
doen. Hij sLhetst hel voorbeeld van een ini

tiatief om de entree van een flatgebouw
schoon te houden. De hal is bezaaid met
reclamefolders en huis aan huisbladen. Een

groepje bewoners ergert zich hieraan,

maar wijst het voorstel van de opbouw-
werker om een prullenbak neer te zetten af
oÍrdat ze vrnd-n dàt bewoners het papier

zelf horen mee te nemen in plaats van het
weg te gooien in de hal. Deze regel blijkt
echter niet effectieí het gangmakersgroep
je wordt kleineÍ en de mogelijkheid om
andere bewoners te betrekken via een

klein stapje (qooi het in de prullenbak)

blijft onbenut.
De casus biedt uiteraard ook materiaal

voor een discussie over de positie van de

opbouwwerker: gaat hij mee met een
groepje bewoners, of maakt hij een eigen
analyse van de situatie;blijft hij 5imultaan
op verschillende niveaus werken van initia-
tiefnemers en van de andere bewoners van

een straat?

lohan Janssens ziet ivlÍVlS als een diepte
investering in sdmenlev rng sopbouw en in
het opbouwwerk. Het programma biedt
veel kansen aan de oude en een nieuwe
generatie opbouwwerkers. "We zijn nog

maar net begonnen."
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