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TPk<t AnnP van VPP\Pn

O+bouwaterkers ouer
Mensen maken drstod

Deelnemers oon het rondetqfelgesprek ziin:
omoÍ ElKhoder, opbouwwerker Delphi, sinds anderhalfjaar werkzaam voor MMs in

Middelland; hij heeft een bestuurskundige achtergrond, werkte eerder bij de

Nationale Jeugdraad en in het onderwijs;
- Thessa Bakker,vijf jaar werkzaam als basisopbouwwerker Delphi in Middelland met

deeltaak binnen MMS (twee straten in productie- en drie in realisatiefase); achter-

grond in kunst en cultuurwetenschappen.
- Ligio Lima,vijf jaat werkzaam a15 basisopbouwwerker Delphi in Middelland, bezig

met vier straten; is gestart als vrijwilliger en volgt opleiding CMV

- Addie Bergwerff, opbouwwerker bij opzoomer lvlee voor MÍvlS in Pendrècht, gefinan-

cierd door woningcorporatie de Nieuwe Unie; werkervaring in diverse functies als

sociaal begeleider stadsvernieuwing, opbouwwerker en bij adviesbureau.

- Mounoim Abdelkholk,, sinds anderhalfjaaÍ opbouwwerker ChaÍloi5 welzijn voor l"4Ms

in zuidwiik en PendrechU opbouwwerk achtergrond in onder meer Schilderswijk en

bii De wijk is van on5 allemaal.

resultaten van de straatinteÍviews combine-
ren we met gegevens van politie, corporatie

en diensten. Dat geeft een breed beeld van

uitverschillende gezichtspunten.Je stelt

ook de vraag of mensen mee willen doen

aan activiteiten.
Ihessar (citeert uit de vragenlijst)r"Vindt u

het een goede zaak als bewoners met

elkaar de komende dÍie à vier maanden

gaan pÍoberen het wonen en leven in de

straat (n09 verder) te verbeteren?" (gelach)

Volgende vragen zijn:"Wilt u hier aan mee

doen?';"WaaÍ bent u goed in?ï"Kent u ande

re bewoners die ergens goed in zijn en waar

de straat van kan profiteren?" (noteer naam,

adÍe5 en telefoonnummer).
om.?r Als je denkt dat de vragen nogal

gestuurd zijn stelje de vraag gewoon

anders.Je wilt het gesprek open houden en

mensen niet ergens naar toe praten.

IheJsdr Als mensen zeggen dat ze

rnee willen doen, denk ik wel: is dat
een echt ja.

4ddie: De straatdiagnose bevat ook een
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iyi€ in(iai{f d€ &€ai.:§ urfi de.5iÍëleíl aa Ë*l
.zJj§ de eeÍ§fe sfcFËen:
Omar; Delphi Opbouwwerk legt straten

voor aan de deelgemeente die vervolgens

overlegt met andere wÍkpartners. Het gaat

om stÍaten waar geen of weinig initiatief is.

Straten met sloop en nieuwbouw vallen af

in Delfshaven.

Addie: ln Charlois speelt de woningcorpora-

tie een belangrijke rol bij het aanbrengen

van de straten.Ze doen ook een deel van de

financiering.
Omdr Je begint met een straatondeÍzoek,

de'sociale diagnose', met interviews met

een kwart van de huishouden5. Huis aan

huis aanbellen. Daar gaat heel wat werk in

zitten.
IheJJdr Zeker als Omar aanbelt, want die zit

zo een uur bij iemand thuis.

On?dr Het kan ook in een kwartier, maar

mensen hebben vaak hele verhalen.l\4eestal

word je binnen gevrdagd. vooràl in de win-

ter Het interview doe je aan de hand van

een vragenlijst waarin je alles noteert. De

score van de straat op de straatladder. Die

berekenen we niet zelí maar dat doet de

computer op basis van de gegevens uit de

enquète.,nteressante uitkomst is dat pro

Íessionals straten vaak lager inschatten dan

bewoners. De buitenwacht kijkt dus vaak

negatiever tegen een straat aan dan de

bewoners zelí
Voorbeeld is een flatgebouw in Pendrecht

dat een negatief imago heeft en wordt
beschouwd als een soort verloren gebied

waar van alles instroomt.lnschatting vooraf

van professionals was niveau 0 of hooguit
1. Wat blijkt? Veel mensen wonen er naar

hun r;1.7e waardeÍen de ru5I, ze Tijn vÍien

delijk en houden de deur voor elkaar open

als je binnenkomt met de kinderwagen. Er

zijn wel allerlei probLemen en veel mensen

kennen elkaar niet, maar de overheersende

sfeer i5:we laten elkaar in onze waarde. Als

je doorvraagt zeggen mensen \,!eL: het zou

wel goed rijn als e fee'verband i' en je

samen een beetje zou zorgen voor de Ílat.

omdri De beleving van mensen van hun

straat is vaak vrij p05itief.Veel mensen wil-
len alleen verhuizen als het nodig is en dan

iiefst naar een straatje om de hoek. Ook

mensen die geen hoog rapportcijfer geven

bliiken toch trots op hun straat en zegqen

dat ze hel fijn vinden om er te wonen.

,4ddiej Dat bewoneÍs vaak positief over hun

straat denken vind ik een belangrijke bevin

ding.Veel buurten in Pendrecht en Zuidwijk

zijn erg negatief in beeld geweest, maar dat

blijkt toch een onderwaardering van deze

buurten.Veel mensen voelen wei dat er
negatief naar hen wordt gekeken. ln de

HerkinqenbuuÍt stddn n;euwe Loopwonin
gen, rnet aan de randen oudere flatgebou-
wen. De nieuwbouwwoningen vormen een

soort negatieve spiegel naar de flats. De
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flatbewoners zeggen: de nieuwe bewoners

zien ons als paupers. Ze weten helemaal

niet of dat zo is, want er zijn geen contac-

ten, maaÍ het wordt wel zo gevoeld.

Iheiidi Het blijkt ook dat er vaak grote ver

schillen in waardering zijn tussen opbou
werkers en anderpn {Lrn(tionaÍissen. Wij

gaven zelf als opbouwwerke15 de straten

ook een score om een beeld te krijgen hoe

onze wijk in elkaar zit. Dat legden we voor
aan deelgemeente, corporatie en politie. De

politie kijkt naar meldingen van huiselijk
geweld, straatÍooí en Íietsendiefstal en

komt op grond daarvan tot heelandere sco

res dan het opbouwwerk dat kijkt naar

sociale activiteiten in een straat.

lv4ounaim:We vlagen men5en ook een rap

portcijfer te geven voor de straat. Dat is een

mooie vraag die ik vaak als eerste stel.Je

krUgt dan gelijk een gesprek. Als ze een 6

geven vraag je: waarom geen onvoldoende?

IheiJdr Je moet wel doorvragen. Bewoners

die hun straat een 8 geven blijken dat af te
zetten tegen een smalle straat verderop
zonder groen. Als ze positief zijn over de

sociale contacten in de straat blijkt bij door-
vragen dat die contacten eigenlÍk beperkt
zijn tot moeders met kleine kinderen.

*Joe Jrsnx je fof €en slídot.lqerd.l er gen

jniÍi{rÍiefsroepi

Ihe55dr Bewoners komen vaak met voorstel-
len voor meer sociale contacten.Zaken die
ook veel worden genoemd zijn slechte ver
lichting. verkeer dat te hard rijdt,geen
groen.

Addrer En: mensen die vuilnis uit het raam

gooien. De straatdiagnose wil ook zo pre-

cies mogelijk vaststellen waar en hoe men-

sen overlast van elkaar ondervinden.lk ben

voorzichtig om door te vragen wantje

blijken hoe dat werkt.
Addier En de lijst van alle mensen die je

gesproken hebt zit nog steeds in je achter-

hoofd.

Ihe.rs.L Soms is eerst het opbouwwerk het
gangmakersgroepje dat een aantal mensen

betrekt bij activiteiten.
Om.rr: Het verschilt per straat hoe lang dat
duurt voordatje een straatagenda en een

gangmakersgroepje hebt. Bij de afronding
van de startfase heb je als opbouwwerker
een plek in de straat en kennen de mensen
je, va n jong tot oud. Verder moeten men5en

weten waar het over gaat en moet er draag-

vlak zijn voor de straataqenda.

fhessdr Dat is ook een gevoelskwestie. Soms

voelje dat je nog nergens bent.

tíeiÀÈ sfi€aícfsprakeB worde?Í gerfi cekf i
§oe weÍkea gedrlrgsregels,
lt\ounaim: len stÍaatagenda in een begin
nende straat heeft bijna altijd drie basisaf-

spraken: we groeten elkaat we verwelko-
men nieuwe bewoners en we doen twee
keer per jaar mee aan een straatactiviteit.
Verder nog een ambitieuze afspraak, over

het schoonhouden van de straat bijvoor
beeld.

/hpr(dr ln straïen waaÍ al activiteiten zijn

maak je andeÍe afspraken. Bívoorbeeld over

een groenplan en het zoeken van geld daar-

voor. Soms is de agenda een hele lijst met
allerlei plannen voor het onderhoud en de

verbetering van de straat.

A/lounaim: )e ktijgt sta n d aa rd twee borden

met de afspraken om in de straat te plaatsen.

Ihessa:Soms willen mensen die borden niet
in de straat.

Omor"i We plaatsen meestal één bord op
een opvallende plek, in de looprichting van

een winkelstràat bij voorbeeld. De afspraken

tíI

maakt dan mensen al snel tot verklikk-.r,

maar soms komen mensen zelf met namen.

IheiJdr Verlichting en groen zrn dingen die
je d re(t. L.nt aanpakke,l. Daarmee kun je

verbindingen leggen tussen bewoners.

DaaÍdoo. ga"r re riLh sterker voelen e.7ijl
re misschien eerder gpneigd o"n lege'l jou

te vertellen welke problemen ze hebben

met andere mensen in de straat.

Addier Het is ook een kwestie van.timing.Je
moet als instellingen en corporatie een

soort bodem leggen met concrete fysieke

ver bete'i1gen. Dat kàn pen lokkFÍtjè7ijn
voor volgende stappen.

lv4ounaim: Als mensen fysieke zaken

noemen moetje doorvragen wat er aan de

hand is.ls slechte verlichting de oorzaak van

onveiligheid of speelt er meer?

ornorr .let ligr ook aan de t'ld van het jaar

waarmee je start. Straks in mei kun je bezlg
gaan met p anten. Mensen komen dan naar

buiten.le maakt zo de straat mooier en

mensen komen met elkaar in contact. Je

combineert twee doelen.

ligio:Je betrekt gelijk ook de kinderen bij

hun stÍaat. Kinderen zijn heel belangrijk, dat
bindt enorm.

Omdr': De resultaten van de sociale diagno
5e5 presenteren we ook aan de bewoners.

Soms in een bijeenkomst, soms via posters

of met een foto van een vuilcontainer die er

niet uit ziet.We nodigen de rnensen die
aangegeven hebben dat ze willen helpen

uit om kennis te maken met elkaar. De

begingroep waarmee je dingen gaat opzet
ten kan variëren van twee tot acht mensen.

Ihessdr Je kunt ook met acht beginnen en

er twee overhouden

Omari Het is niet zo dat alles valt of staat

met de beginnersgroep,je hoopt dat er

meer mensen meedoen maar het moet nog
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gaan over de sociale omgang en over de

omgang van bewoners en instellingen. Bij

voorbeeld:'We houden de straat schoon en

zorgen samen met de Roteb dat de straat

schoon blijft.'Als mensen dat ondertekenen
vinden ze het vaal heel logisch mddr re vin

den het wel goed dat het nog eens straat-

breed onder de aandacht wordt gebracht.

Ze hopen dat iedereen zich er aan houdt,
zonder de illusie te hebben dat dit ook

gebeurt.
A/tounoim: HeLbelèng vdn zo'n aÍspraaI is

dat je elkaaÍ daaÍ op [uni aanpreken. Soms

staat dat ook in de afspraak.

Om.iri Bewoners kunnen el[èar bijvoor-
beeld aanspreken op het verkeerd aanbie-

den van huisvuil en het zetten van de vuil
niszak naast de container
Ihessdr Je kunt in drie, vier maanden tijd wel

komen tot zo'n afspraak maar dan hebberi

mensen nog niet geleerd om het ook daad-

werkelijk te doen. De fase daarna en de

sociale begeleiding bij het vervolg is daar

om van groot belang. ln de startfase heb je

alwel ontmoetingen georganiseerd en ken-

nen mensen elkaaÍ een beetje. Dat maakt

het makkelijker om elkaar aan te spreken.

Op de Rotterdàmse Slratendaq werd geoe

fend in het aanspreken van elkaar met rol

lenspelen.Je zou met straatgroepen ook
met acteur5 moeten werken.

Addrei lk ben ook op zoek naar methoden
om vaardigheden van mensen te vergroten
om elkàar aan te spreken.

liou nqi m: Í"ainingen met rollenspellen wer

ken. l'4et een clubje bewoners en jongeÍen

heb ik na een ruzie in een straat een keer

geoefend met het elkaar aanspreken.We

speelden de situatie na en keerden vervol-
gens de rollen van bewoners en jongeren

orn. Jaren later kwam een jongen naar me

toe en zei:'Wat we toen gedaan hebben
werkte.'

llgldi ln twee straten in N4iddelland hebben

we kindeÍagenda's gemaakt.We zUn begon

nen met het organiseren van activiteiten met

de kinderen en daarna maakten we concrete

afspraken over hoeje de straat schoon

houdt,zoals:'We gooien geen chipszakjes op
straat.'De kinderen Íorn'ruleprden hun eigen

agendapunten. Er is een aparte vragenlijst

voor straatinterviews met kinderen.

L4ounaim: n Aud Charlois organiseerden

we met kinderen een tentoonstelling voor
ouders en andere volwassenen. De kinderen

gaven regels aan waaraan ze zich wilden
houden en vroegen iets terug van de bewo-
ner5.

ligldi Het is voor kinderen moeilijk om

elkaar aan te spreken, maar door de afspra

ken zijn ze zich wel bewuster van hun

gedrag.Je kunt ook een ruil afspreken met
volwassenen.

Mounoim: Belangtijk in het vervolg is datje
contact blijft houden als opbouwweÍker.
Omdrr A s de agenda is opgesteld begint
het eigenlijk pas.

Àddlei Het is lastig als je als opbouwwerker
alleen een rol hebt in de startfase. Bewoners

vragen me of ik nu al weer weg moet en

vragen zich af hoe het verder moet. Dat
qeeft veel onrust. Mensen hebben net een

groep gevormd.
Omdr ln het begin bestaat in veel straten

nog geen houding van het zelf dingen orga-

nisere'l. Bewoners leunen nog sterk op jou.

Ze leren gaandeweg hoe je iets aanpakt

maar je kunt ze niet na drie maanden hele

maal los laten.

IhesJdi Zelfs in straten met een lange tradÈ

tie van acliviteiten.is vaak een derde nodig
om een vergadering te beTeggen. Hét wordt
ook bij straatfeesten erg gewaardeerd als

iemand van buiten de straat komt kíken.
Acldie:* ÀjnookgÍote soc:ale vers(hillen in

strare,1. Je hebt een gíoepje dat gemoti-
veerd is om wat te doen en dat zichzelf als

gangmaker beschouwt. Maar er zrn ook
men5en die thuis zitten, nauwelijks de taal

machtig zijn, een zwakke gezondheid heb

ben of weinig zelfvertrouwen. Het is al lastig

om als professionai contact te krijgen met
deze men5en, laat staan voor een bewo

nersgroep. Er is steeds het risico dat een

gangmakersgroep geïsoleerd raakt.

Mounaim:wij kregen ouderen niet naar bui

ten. Ze wilden niet meedoen aan activitei-
ten, maar misschien willen ze wel wat meer

contact met anderen. KindeÍen hebben

toen oliebollen langs gebracht bij oudere

bewoners. Dat is geen grote activiteit, maar

zo voelen ouderen zich toch betrokken.

'We gooien geen chipzakjes
op straat'
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Addier AÍspraken maken met instanties is

vaak een enorm probleem, zelfs als het gaat

om de opdrachtgever. Ze geven wel aan dat
ze het belangrijk vinden, maar daarna valt
her vaak stil. Een 

'chouw 
met een gÍoepje

gangmakers (we noemen ze galerij contact
personen't leverde een lijst op met d(tie-
punten: kapotte lampen, naambordjes die
ontbÍeken enzovoort. En er lag achter een

deur van een berging een dÍol. Die zou

onmiddellijk worden opgeruimd.Vijf week

later lag die er nog.

Afspraak is ook dat een kapotte rlrit snel

wordt gerepareerd om het basisniveau van

het onderhoud op orde te houden, snel te
reageren en lik op stuk te geven. Maar het
gebeurt gewoon niet. Het lukt instanties

vaak niet om buiten hun eigen systematiek

te treden en samen rnet bewoneÍs de
..houoer< er onder te zetr-n on d ngen 'r
gang te zetten. Een goedkoop contract met
een glaszetter betekent dat er een langere

wachttijd is voor reparaties. De corporatie
signaleert een kapotte ruit met een stikker,

maar dan duurt het nog weken voordat er

een nieuwe in zit. De reparatie van een

intercom kan weken duren, met als gevolg
dat het deurslot wordt geforceerd. Of de

deur van het portiek blijft open staan

omdat de bel het niet doet.
Omdrr Allerlei instanties hebben getekend

voor 
^/M5 

en je hoopt dat het een geza

menlijke aanpak wordt. Dat is ook he-"1

belangrijk om het wantrouwen van bewo-

ners naar de diensten weg te nemen.ln
À,4idde land kunnen we van geluk spreken

dat de inzet van de woningcorporatie heel

goed is.

MoLlndimr Ddt geldt ook voor Zuidwijl.
4ddler Ook het interventieteam reageert

goed op signalen over problee t siruaries.

Ihesso: We kijken ook uit met wie we afspra-

ken maken. Als we vooraf ins.hatten dat
een partijzich nlet aan de afspraken gaat

houden beginnen we er gewoon niet aan.

We hebben veel contact, ook los van À,4^,4S,

met de politie over overlast van jongeren-

groepen. Ze proberen daar zo goed moge-
lijk op te reageren, maar ze hebben een

bepeÍkte capaciteit en kunnen niet in iedere

stíddI e]tra suÍvei leÍen. Dddrom vragen w'j
dat ook niet.We houden goed contact maar

nemen geen extra inzet op in de straat-

agenda's.

Omol: ln À4iddelland kun je jongeren niet
doorverwijzen naar Íaciliteiten in de wijk.
IheJidi Sinds kort is er een halve jongeren
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werker Er zijn ook jongerengroepen waar-

mee wij als opbouwwerkers niets kunnen
omdat ze agressief zijn, niet uit de buurt
komen of bekenden zijn van de politie.lk 9a
ook niet om elf uur's avonds de straat op.lk
vind het bewonderenswaardig als een

opbouwwerker dat wel doet, maar ik begin
er niet aan. Als uit de sociale diagnose blijkt
dat jongerengroepen een probleem vor

men kunnen we daar in het kader van MMS

niet veel mee.

Addiei Dat geldt voor meer problemen. Maar
jp kunt wel pdrtner> zoeken in je omgeving
om een probleem op te pakken.

Addie: lkvind lvlÀ4S een goed programma

omdat je echt terug gaat naar bewoners en

de relaties tussen bewoners. Je merkt dat
mensen daar ook behoefte aan hebben.

Belangrijk is ook dat het over grenzen van

generaties en van etniciteiten heen gaat.

\ièt in vertegenwoord gpnde zin. maar in

het organiseren van een bijdrage van men-

sen: wat is er aan de hand en wie kan wat
doen. Dat gaat voort op het opzoomeren,

maar met dit verschil dat je in MMS als

opbouwwerker veel meer zelf het initiatief
neemt en het pro.es organiseert. Het blijkt
dat in veel 5tÍdten niet van.elI bewonersini
tiatieven ontstaan.IVlensen geven vaak aan

dat veel problemen in een straat te maken

hebben met gedrag van bewoners en met
gebrek aan onderlinge communicatie. Daar

ziln ze ziaà zeet van bewust. À,4aar ze weten
vaak niet hoe je met anderen in contact
kunt komen om problenren aan te pakken.

Dat organiseer je als opbouwwerker Dat je

binnen MMS in een voorgeschreven struc

tuur kunt weÍken is handig.
/hl,\§diWe hebben wel binne.1 het pÍo-
gramma een eigen speelruimte moeten

b"ve.hten. "ler gaal èl nis bij de i^terviews.
Daar staat een kwartier voor en je zit er vaak

een uur.

Adclie: Zo'n noÍneting heeft zijn nut. Al was

het alleen maar aan te kunnen aangev,on

hoe tegenstrijdig het tegelijkertijd is.

IhesJdr Het is voor het opbouwwerk een
gÍote ornschakeling om te werken met een

genormeerde tijdsinzet en met allerlei

metingen.lk heb een haat liefde verhou

ding met 
^,4À,4S. 

Aan de ene kant is het goed

dat opbouwwerk afgeÍekend wordt op de

tijd die je ergens in steekt. l\,4aar in het begin

stelde het projectbureau l\4i\/5 zich erg stug

op. Het devies was: leveren, leveren I Dat

gaat ten koste van de kwaliteit. Soms heeft
een straat meer tijd nodig en zrn nieuwe
ingangen nodig.

Addier Dat kun je dan duidelijk maken: er

sÍaat driehonderd uur voor de startfase

maar dat gaat niet.

Ihelidi Dat kdn nu inderdddd. Een discussie

over de tijd die nodig is voor een bepaalde

taak is in het opbouwwerk inderdaad ook

wel goed.

Addier ln Charlois wordt in principe na dé

startfase de begeleidíng overgedragen naar

het reguliere wijkopbouwwerk. We moeten
er nog goed naar kUken ofdat in de praktijk

ook kan.

Ihessa: Veronderstelling daarbij is dat bijde
aflevering van een agenda een kant en klare

straatgroep aanwezig is die nog maar een

beetje onder,teuning ^odig heelt. Ddt is

vaak niet het geval.

A4ounaím: Het is inderdàad een onrealistisch

beeld.lMMS was aanvankelijk bedoeld voor
straten waar het eigenlijk wel goed gaat en

die een extra push nodig hebben.

Naderhand is de opzet veranderd en is

gezegd:we gaan aan de slag in straten waar

nog geen initiatief is.

Addrei Dat werd geëist vanuit de opdracht-
gevers die zeiden dat de maatschappelijke

relevantie hoger is in straten die lager op de

adder staan.

Omar; ln Middel ard doet het reguliere

opbouwwerk mee in alle fasen van l\4lMS,

maar als je dan na een jaar negen straten af
hebt wordt de vraag of het wijkopbouw-
werk wel al die straten kan onderhouden.
Ihei5a: lk had voor l\4^/S al vier straatgroe
pen net eens per maand een vergadering,

activiteiten in de verschillende stTaten enzo

I'

voort. Het is gewoon niet te behappen,

maar dat signaal is nu wel duidelUk doorge-
komen.

Ihessa. De straatkeuring vind ik erg goed.lk
was in het begin wantrouwend.lk dachtl

bewoners willen natuurlijk de premie

opstrijken die een straat krijgt die meedoet
en ze zullen dus sowieso een positief ooÍ-
deel qeven. Maar het blijkt dat bewoners de

keuring heel serieus nemen, ook omdat het
door mensen van MMS zelf werd uitge-
voerd,5amen met gastbegeleiders van cor
poraties en diensten.Voor de straat werkt
het heel goed. Je krijgt als straat een bak
geld en het i5 qoed dat je moet verantwoor
den hoeje bezig bent:wat hebje gedaan

en heb je geprobeerd ook andere groepen

te betrekken. Het houdt bewoners scherp

en vergroot het besef van het doel van het
project.

omori Bewoners zijn ook kritisch naar zich

zelt.

Iheis.ir En wij worden als opbouwerkers
ook beoordeeld.

Mounaim: ln Zuidwijk is de keuring gecom-
bineerd met een extern onderzoek naar de

effecten van L4f,4S. Dat is objectiever dan

wanneer de keuring plaats vindt door de
productieleider van I\,4À,45. De onderzoekers

hebben ook meer tijd voor individuele
gesprekken.

llgidr Het leuke van l\4À4S is datje veel kan

sen krijgt om in een straat te onderzoeken

wat er aan de hand is.Je krijgt ook een rela-

tie met de straat als werker. En je hebt veel
geld om mee te werken. Dat maakt het
makkelijker. Na een jaar hebben we nu een

hele leuke club bewoners in de Van der

Poel5traat. Dat is qew-"ldig. Ze zijn ook bui-
ten de straat in de wijk actieÍ geworden en

dat vergroor hun motivatie omdat ze zien

I
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dat zij niet de enige actieve bewoners zijn.

Dan zie je dat zo'n project impact heeft.

Vanuit het ba5isopbouwwerk hadden we

nooit de tUd gehad om zo inten5iefte wer
ken in een straat.

Omorr Je komt bij mensen thuis, in hun leef-

situatie. Dat geeft een meerwaarde aan

À,4MS.Je kunt bewoners informeren over de

mogelUkheden van het zorgnetwerk, van

thuiszorg en dergelrke.Je ziet ook de kwali

teiten van mensen.We zijn een bewoner
tegen gekomen die nu mee doet in een

kunstproject.lk zie MMS als integraal

opbouwwerk dat in een projectjasje is
gestoken.

Anne van Veenen

Anne van Veenen is partner in IGG Voagt &
van Veenen en oud directeur opbouwwerkte
Rotterdom

Het progÍarnma í\,4ensen maken de Stad
kent targets (die zijn te her eiden naar de
stràatlàdder):
a) Groeivan het aantal straten met een acli-

viteitencultuurrond'kennen en gekend
worden'Target: va n 900 straten in 2002
naar 1.600 straten in 2006.

b) lnvoering ln een dee van deze straten van
straaÍafspraken (straatagendat) tussen
bewoners ondeÍling m.b.t.onderlinge
omgang, gedÍag op straat en Schoon &
Heel.
Target:van 0 straten ln 2002 naar 250 stra-
ten in 2006 (het betreít 250 straten van
alle stÍaten die ook een activlteitencultuur
hebben).

c) lnvoering in een deelvan deze straten met
straatafspraken afspraken van duurzame
samenwerking tussen straten, instelllngen
en diensten op basis van straatafspraken
(straatagenda's) van bewoners.
Target: van 0 straten naar 150 straten (het
betÍeft I50 straten van al e straten die
stràatafspraken hebben).

: Het is niet voor het eerst dat de socia e
impaat van opzoomeÍen wordt (heÍ)ontdekt
Eerder werd de relevantie van sociale activi
telten in de straat onderkend vanuit het vei
ligheidsbeleid.Via Mensen maken de stad
krijgt opzoomeren een plaats in het beleid
voor sociale integÍatie.

' HeÍ meerjaren budget van de deelgemeente
Delfshaven vooÍ 50 straten in 2005 en 2006
met starfase en realisatiefase (sociale bege
leiding, werkbudgetten en straatbudgetten)
bedraagt totaal euro 1.29 mln. (bijdrage stad
1.12 mln-/ deelgemeente 0.17 mln.).
De resultaatsafspraken met deelgemeente
De fshaven:
'Er woÍden minimaal 40 straten opge everd
met een straatagenda (resultaatsverp ich-

ting).Van deze 40 straten heeft minimaal 30
dl. \ldrlnivedu -1.0 oÍ I ria de,/ë \lÍdl.n /!r
bewoners niet of nauwelijks actief).
Teneinde dit resultaat te halen worden 50
straten in productie genomen. Het einddoel
is dat elke straat (waar dat moqelijk is)

terecht komt op niveau 5-Tussentijds kan
die ambitie (in nader overleg) woÍden 6ijge
steld. Het bereiken van slechts'niveau 3
(meedoen aan straatactiviteiten) brengt de
ee,lmdlige pÍemre v"n 400.000 eu'o nret i1
gevaaÍ,'
En:'Op basis van de sociale diagnose wordt
bepaald welk ambitieniveau haalbaar is en
welke intervenÍies worden gepleegd.ln veel
gevallen zal voor straten op niveau -1,0 of l
de stap naar niveau 5 niet in één keer gezet
kunnen worden.ln zo'n geval zal eerst de
stap naar niveau 3 worden gezet, met een
daarbij behorende straatagenda (drie regels
gericht op vriendelijkheid en elkaar leren
kerner en ee1 afsorààk ger'cht op gedràg in
ofzorg voor de straat).Daarna werkt de
straat (waar mogelijk) toe naaÍ niveau 5 met
een brbehoÍende straatagenda (minimaal
drie regels over omgang/respect ofzorg
voor de straat en zo mogelijk afspraken met
gemeentelijke instellingen en diensten).ln
straten waaÍ geen stÍaatagenda behaald kan
worden, zal vanu;t de reguliere middelen
van de deelgemeente c.q. betrokken instel

lingen en díensten naar een passende afron-
ding gezocht worden.'
Uit: Agendapost lnvoeÍing Mensen Maken
de Stad van de deelraad Delfshaven d.d.
27/1/200s

' Werkprocessen van À/lensen maken de Stad
(De Hand van MMS):
'I ) het vinden, toerusten en ondeíhouden
van knooppunten in de straten {de gangraa
kers of motor in het straatnetwe rk), 2) het
van de grond trekken en onderhouden van
contacten, uitwisseling en samenwerking
tussen bewoners door middelvan uiteenlo
perde initiatieven en a( riviteire,] (dc bdsis
van het straatn etwerk), 3) het zo breed
mogelijk in de straat bekend en zichtbaar
maken wat er gebeurt en wat is afgesproken
(de nieuwsvoorzieninq in het straatnetwerk),
4) het vaststellen welke faciliteiten initiàtie-
ven van bewoners nodig hebben en welke
bedreigende factoren aangepakt moeten
worden (faciliteren en beschermen van het
straatnetwerk), 5) de beoordelinq/waarde-
Íing van waÍ wel/minder goed gaat oÍ
gebeuÍt in de straat en het straatnetwerk
(kwaliteitsmeting van de straat en het straat
netwerk).
Uit: Straataanpak Mensen maken de stad,
Verslag ontwikkelfase, Gemeente Rotterdam,
juni2004 <

§irg Srll€íds}?i'e Sir.rtÉn
Zeshonderd straatvertegenwoordiger worden op de Dag van de Rotterdamse
straten in het World Trade Center in het zonnetje gezet. De mijlpaal wordt gevierd

dat bewoners in zestienduizend straten straatactiviteiten oÍganiseren en in twee-
honderd straten straatafspraken maakten.
'We bouwen aan contact, betÍokkenheid en vertrouwen; zegt René Diekstra in zijn

openingstoespraak. De gemeenteadviseur betoogt dat 'aanspreken' en 'afspreken'

sleutelwoorden zijn. Bewoners uit I25 straten gaan daarop in workshops oefenen
met rollenspellen hoe je op een vriendelijke manier tegen iemand zegt dat hij zijn
vuilniszak in de container moet zetten en niet er naast.

Ook zijn et een week voor de gemeenteraadsverkiezingen, discu5sies met lijsttrek
kers die allemaal willen dat lvlensen maken de Stad de komende jaren doorgaat.
Over het nut van barbecues in de straat zijn de meningen verdeeld. Op de vraag wat
de politiek kan doen om straten te ondersteunen komt een reeks suggestie5: een

hek om een speelplaats, geen betaalbaÍe woningen slopen, blijvende ondersteuning
voor 5traatgroepen. Een bewoner van het Adrianaplein (Oude Westen) vraagt Marco

Pasto15 (Leefbaar Rotterdam) niet steeds met de vinger te wijzen naar bepaalde
g roepen.
Jan Willem Duivendak presenteert een tussenbalans van een onderzoek naar de

effecten van Mensen maken de stad, getiteld'Ruimte maken voor straatburger
schap'(gemeente Rotterda m, 2006). Hij merkt op dat een groep mensen die nu

actief is in de straat in de toekomst in veel buurten niet meer welkom is omdat ze

geen werk hebben of te weinig inkomen.
Ter afsluiting zetten de bewoners zich aan lange tafels in de grote hal van het WTC

voor een diner met muziek en dans. Ze ontvangen een speciale speld 'Straatburger

van Rotterdam:
Na afloop kunnen vertegenwoordigers van tweehonderd straten die straatafspraken
tekenden zich melden vbor de premie (het straatbudget).

Zie ook: www.opzoomermee.nl
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