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pirbrÉKe bee/dform ng is 'Apzaatlteten een \/er'/alg ap sactale t,,ern ewtng geNieesl Er
rl,;rei Éahier nrCere inspir;liebr.r/rnÉrr arie ,,ee/ nebbe, bfqedragen aoa hea 5ucces /l ooe/ hier
op orlrrike,rifgen op hel aeíeh 7.jn hei op,lou[l,r..,É.k Om a/ Ie r€e/ br(!'erna11w ng te r-Fr
mr,Jen rr her qoed om ddara,rn aandàchi iE besleder li deze btdtage t/tl ik d;ra doen aan oc
hanLi ràt iet brachures ciie zun uitgegeren daat hÉl EoilËrd;/rJÈ opbou,.,,,rerk r,lJtiluul n/O
Èet ópbauwt,re* tn EotterCam ii ia|ge iro naLr"1 ve.bor.ief gÉrreeJt rrel de slaars,€rnreu\ting apbaitit etkets r'\,Érkren sa/ren mel be!,,cnel5orqrr,.iiaiie' di. r,ooË/ àL teq-.nhan

h

o'e

qer /ar de gcmeErte flrngÉeroe| in tradJferrre!ri,rngslroaessei Ioei oe 5air.]l_terrlervr'i.9
o,/er het hoolrteplrt heÉn Ír'àJ e/) m,ll o/ fiÉe. cpgero,'qC L",erd coof hea Lrirlbeheer moer
len zarei beronersarg.niiàiiEi à]J hei opbor'lrreri zral ne.cfrènterer. A.dere \o.idle
prob/ernen //oe!/en om een arder-. àanpàk )2ige1er dre probiemen deÉls betrErkrrg
hadCen op de rerhoudrrg i/55en bÉroltirgraatÉgorieÉn ,,;i'dÉ lre[oner5or!/arr5ai]e':r5
/nono/iar5ahe jpree(bui5 ',,aat alle bewarett !roblErÍràrr5.i r gÉr',ordèn Screndren 11,/a5 hel
r)jet jieÉd! rrÉef 'de qefieenie' dre ie teqenpa/t_li ,,.,.ri EEn riÉLr,1,e plaetJbe)aiing ',ras du5
qebaden, za',re! 'iaar beÍr'cneaorqóniiaire5 ai5 raat hei apbatw'/Gtk Eeti aàttai spraakna
kerde apbau'lt',)/erkers ont/,,rkiÉ/Cen aónpaller die dnarbli peitÉr t-.ze à;,De(len ztr,
mede beeldbepalerli

ge'tadet faat

hei

apzaaie?t

n de eerste brochure (Jan5sens, 1989) beschÍilíi lohan lanssens de architect van de cam
pagne 'Ons P e n' n het kader van de opzoomerdag, en daaTna van de veruolgaanpak - de
'omkering'van de kagende, eisende hoLrding van bewoneTs n de wilk oud lv]athenesse
naaÍ ze fbewustziln en eigen nit at ef
Een tweede brochure van ziln hand (Janssens, 1991) gàat een stap verdeÍ Er wordt een
aanpak be5chÍeven van so(iaa iso ement van ouderen De netwerkvorm ng ondel ouderen,
hen stmuleÍen actvteten te ondeTnemen de hen zef aanspreken, zjn verandeÍingen ten
opzi.hte van de bestaande opbouwwerkbenadering, d e deels contr.product ef s.

Bë e,n*e*A em keË

gs{}§eE3È§

komi ee| torín leqe.i er Ja/r,'iki ziat ie lieileL Lagtsah . r,/ari het (orl,r r5
trpe l:eet gtaier -"n zi-.i er reel jtertEr Nii ,af beCenit .Él konln r|eers dat het a za
kr,/eisba.r /t beglnt l. lrilletl y.rn .ngsl er ràaki zi(i: za kleir /noqelNk De ,,/eze/ ruiii d.
angrt e/r doodl h.i konrn "Zie le 'lei" de rl nÉr t.r/rrn, " i( be/i ook a/!/d de iul/" ilaf5Een

Lr,,e.zel

5en5, I9931

('i

(eei Foriurr rs r,eff7adm a/s onderzoeter b, h-.t '"/etrfty lank! l)stituul lÈ UÍe.ll dal
crderzaek dact naat rr,à;.i.h.plrErlte ,,rà.rgitr(ken Ht heÉít z/.h r/l het uerie.ien bezg
cehcudei .net -.,?lr.lie ',,àr 5a.iale rcnieL, inq en de Rciterc)a$ae Cpzaanetdaq
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[4et deze parabel opent de brochure'De ornkeÍing, georgan 5eerd socae ve qhed n Oud
l/lathenesse ln de brochuÍe ,rvordt besahreven hoe de be$/o rersorgan sat e een aarnpaqne
organiseert om een aania bnnenteTÍenenaftesuten. Er wordt een verqader nq gehouden rnet bewoneÍs waar het voorste wordt qedaen dat de aanwezigen de over ge bewoners
lengsqian met een akkoordverkleÍing . Deze verklarin!l houdt n dat de ondeÍtekenaar I5
gulden biidraaqt onr de aís u ilng van hel b nnenterrein met een stevlg hekwerk te beta en
Er zjn zes lan derg-À jke b nnenteÍÍeinen n de bLrurt De aciie lvordt een sucaes Het centra e concept n de act e s 'de om[ering':
''Dat is de spil ven de actie. le keert alles am. Als bewaners eisen gaan stellen aan bijvaorbeeld paniculiere huisbazen am de binnenteÍÍetnen af rc sluiten, dan hegtn jil met eisen te
stellen aan de bewaners. Als ze kank-"ren op de palitie, dan vraag le wat ze z-olf daen als er
in.identen ap dat binnenterretn zrn " lp 3J
Deze omkerinq wordt op al er ei manleren n de act e lnlleboulvd As erbjvoorb-"ed nag-"dacht rnoet worden over hel toekomí g beheer van het hekwerk lvordt er geschrevef:
Het begon natuulijk mei flink naar de be\t/onersarganisatie ktjken. Het,Nas tmmers ans tnttiatief, dus \/j/, zauden ars rx/e/ opwerpen a/i toekamstq beheerder. anze reaatie was sifl1-

pel: 'lullie hebben er vaar betaald, dus jullie zln gezamenlijk de etgenaren Op het beheer

mo€t je v/at bedenken, anders zau het toch jamner zijn." 1,p.1)

krtek schui op de man er lraarop met soc a e problemef wordt
onrgesprongen
,Ooit
van de iten
een palitievaalichter over inbraakpreventie aan hei werk gezien?
^legen
keet zit de zaal zich dan ap te fakken net vaarbeelden aver inbraken, vandali5me
en meer
'ónveiligs' Supersnel ontstaat er ddn zo'n sfeertje van: "zte je nlel, dat hier veel tngebraken
wardt, zie je wel, ddt net de jeLtgd niet te praten valt, zte je wel, dat oak de politie nachte
laos siaàt" Mensen gaan banger en mdchtelazer weg dàn dài ze binnen ktt/dtnen Van de
Achter de aanpak gaat een

$/al in de sloat

dus.'lp

2)

Dedagnoselsdatlocaecontroeaenhetsllten s onder inv oed de sne le verander ng nde
wlkbevoknq en de opkornst vàn ujteenopende leeístjen. De socae controle is onveÍvanqbaar Z.l was vÍoeger vanzeÍgprekend, maaÍ in deze tld moet ze georgani5eerd worden De overhe d s nodg, maar kan net a es doen. Bewoners moeien zef de normen
weer n praktjk brengen De actie ondeÍsteunt d t proces:
"De actie 'Veilig Btnnenterrein' leverde Ln de eerste p/aaas een fraai resultadt op. Veel
belangijker echter ',,Às de weg waalangs het resultdat gebaekt

t erd " lp. 6)

Een elernent van niet te onderschatten belang È de speeshed die de actie omgeeft De
parabel waarmee de bÍochure beg rt È daarvan a een voorbee
N4aar het heLe veÍhaà
adernt een sfeer van plezer ln de activlteit op zchzef Dat pezer s zeker ets wat de
opbouwwerker als persoon moet Lritstra en
Sfeer en charsme ziln onverbrekellk met de actie verbonden.

d

SarÉnlerilqsapbau» '96 ' 3

Een paar pLinten

-

rrr

en rr.re rasthoLrden

'Ve ig B nnenterre n' vo trekt;
'wat
vragen van bewoners worden steeds vertaald naar
doe le er zelf aan i
ales \,vat een sfeer van machte oosheid oproept wordt vermeden, er wordt gewerkt aan
nzet

s het soc d e proces, dat z ch aan de hand van de actie

een pos tieve en ook uitdagende sfeer.

§eËi
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De tweede brochure heet 'Een n euw zonnetje, ouderenneiwerken in Oud N/athenesse &
Het Witte DoÍp (lanssens, 1993). O!d N4athenesse wordt els voiqi getypeerdr
"Als gevalg van een tekoft dàn geschikte \/1/oningen is et geen spake van -àen naemenswaar
dige instroam van nieuwe auderen De auderen van aud L,|àthenesse vamen tn haofdzaek
de eerste gererrtie bewaners die in de wijk is gebleven en er inniddel5 al 3a, 4a, 5a jaat
$taoni Destijds kwamen deze blijvers 'just narried' of als jonge gezinnetjes naàr aud l\/lat

(..). Deze eerste bewoners van Oud-Mathenesse kwamen uit alle wndstreken en
behoarden tat het lage en hagere middenkader. De auderen waren (en ztjn nag altijd)echte
burgers die vriendelijk en hulpvaardig, dach ntet te tnnig met elkaar amgaan en 'weten hae
het hoort'. (. .) Voor ouderen Ls oud-Mathenesse de wlk van hun leven. Ze hebben,
andanks alle ande inge verschillen, daar hun gemeenschappelijke ges.hiedenis (aarlag,
wederopbauw, valtoaiinq van de wik) een grate wijkhnding." \p. 10J
henesse

n de broahure wordt steeds op de inkerpag na het 'opbou,,\werkverhaa' verte d, terwj op
de rechterpagina's bewoneÍs aan het woord komen d e n de versch lende 'ouderennetwer

ken'een ro spe en.
De dlagnose lLr dt in qrove trekken

a 9 vo gt De sociale samensteling vàn de wjk veranderr
n hoog tempo. Bestaande socae verbanden brokkelen aí. OudeÍen voeen zch daardoor
s echteÍ thu s n de wjk en dreigen te veTeenzarnen. Het gevo g ls onrLrsl, onzekerheid, een
verkening vàn de eeíwereld en aàntastng van sociale vermogens De afhankeilkhed van
hu pver ener5 ef voorzief ngen groe t
De ervarngen met het'beangen en probleerrger chte opbouwwerk' worden steeds sech
teÍ De 'opzoomeraanpak moei dan ook als correctie op d e aanpak gezien worden
Het s niet zo dai Oud-l'Jlathenesse een dorpse idyle \,vas, het gerneenschapsleven was n et
sterk ontw kkeld De ouderennelweÍken proberen daar n te voorzien Het gaai om al er ei
actvieten waarbil mensen'ekaar teqenkomen'en waaTn hun kwalite ten tot hun recht
komen: rnuzkae noopactvteten (de Vro jke Noot), deorgansatevan cu turele uitstaples,
een egen blad ('De Ornroeper'), een jeu de bouescub, een telefooncirke, de organlsat e

van geze lige m ddagen ln een 55-p usJlat, themarnlddagen vooÍ ouderen, enzovoort
Voortdurend is rnen daarbil gesp tst op moqe ilkheden orn n euwe netwerken te staten n
een overzicht \/ordt het berek van de neqen bestaande neiwerken geinventariseerd: crca
300 ouderen Deze exp os eve actvtelt zet de bestaande be angenqeor ënteerde bewoners
organisatie onder druk De verhouding met deze gÍoepeÍing ls nlet atld even nrakke jk.
Het ilkt erop dat zlj een be angrlke Íunct e kan hebben door het inzetten van haar expertise
op het qeb ed van orqan sat e, be angenbehart ging en ngangen naaÍ al er e instant es.
s.nenlevingsapbouw '96 - 3

De brochure geeft een overz cht van taloze activ te ten en effecren van die activiteiten. Voor
d t art kel rs vooÍà de p aatsbepa ing van het opbou\,wr'eÍk van belang. Zoals gezegd werkt

de belangen- en probleemgeÍichtheid daarvan contraproductef

:

"op grote bewanersbt9enkomsten operere, auderen weliswaar nag dltijd als een ijzeÍsterk

callectief, maàr dan voaral om hun ongenoegen te mabiliseren en zich gezamenliik af te zet
ten tegen de veranderingen in rl". buutt Zo dwdlen de discussies steeds vaker af naar de
buutÍ, de cantext van de aojes. l\,4et vaorbeelden weten de auderen elkaar snel te avertuigen
dat de buutÍ ëchteruit gaat, steeds meeÍ gebreken veftoant, viezer en onveiliger wardt. (...)
Het angenaegen bei'nvloedt de actles Het gros van de ouderen taant zich op bijeenkomsten
bijvoaÍbeeld vaorstander van aparte ouderenhuisvesting, omdàt daarmee de buutÍ, de 'arena
antvlucht kàn waÍden De verhalen gaàn vaak gepaard met het adnscherpen van veschillen
met andere bewaners tat tegenstellingen longercn, studenten, huitenlanders ... koftom, de
nieuwkamers worden als zandebak aangewezen waaNan auderen het slachtaííer zijn." @. A)

opos5en Bl

de

lan d e prcb emen vlaa.bl er kansen besiaan orn ret aonteat en de ont!,,r kke
van so. à e noTmÈt ngen tutsen be!.,,oners te \rerslerken;
de 'omker nq' íz e r. erbo,renr r,_ordl zovee rioge lk toegepast;

fq

Deze bleenlomsten versierken zo eerder het so -.rnenl dan det ze dat
oLrderernety\,erken k est het opboLr\l'\,!erk de r'o gende po5 t e:
se1ect e

-

aanalacrtlocrdeontmoetng5moqelkhedenvallactvtelenàswkbeheer

-

!:

nen e\, ng!opbcu,,rr,
eerst ver5terk nq lan socaa
rnet anderen te íersterlent

orèrta.eop

con.;at-.r n eg-.r krno àvcrent de aoniacten ta. araleren

w""ke actv;1-"!1 le kest màakt f eL -L, zoanq deze rnaar aan5 u t bl cen d fe.l: ",re rt cÍ
behoefte van cualeren, zah eenl ,roa h-.1 oplolrvíen ,;n een rr eLr\l, loa.rr neirerk, an
eLrk, aantrerke ilk en u

ldaqend

5l

het opboLrrr'\,verk eat zo vee moqe lk a:. anceren o,ieT,
Contacten rnet c!oeren staan hoog op de ,!tëfda,

Tnaar

toont u/e b-"trckk3.he il

'ifeea krlq: steeds meer aandaaht:

"Za ktijgt het apbau\v,1/etk, aanvankeljk /rturliel rieeo5 ireer aandd.ht rocr iielr
Desroods Íeeda dc opbaovti/erket lr.l-"ri blieeiiomsren op e/i Jhov,//xatier, aornpieet
nei een band, om de sleer e, daaínee de aatie5 r-"iiiq ie sle/ren " (p 8l

?csÉsà&t{s
n beide brochuÍes s te zien hoe het opbou\,x\veÍk steeds meer aandacht voor samenlevings

opbouw kreeg. Het stede jjke samen even krjgt steeds meer accent na een perlode waarin
belangenbeharlglng en probleemger chtheld de boventoon voerden. Bewoners worden
herontdekt as oplossers van hun egen problemen. Dat s ets anders dan 'terug naar de
laren vijÍt g' Wat àan sociaa verband a s vanzelíspÍekend aanwez g was komt, a s het eenmaa verdwenen is, niet spontaan terug. De opbouwwerker ontw kkelt een nleLrw soort pro
Íessionaliteit, n et één d e er zo serieus en gew chtig u tz et a s belangenbehartlg ng, één met

eenvroijkenvolksaanzien,maaÍweéénwaarinplanmatghedhetoptredenbljftbepaen.
52
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ea É1 syl]bo en \,,ra.dea hero:rlalekt els b ndende e e'lrenien
toi u :drLrlk
n de Opzoomerd;g en a de opzoomeraat es d e erop zoLrden
gen Dàar n : lret ï,"esi opyal end-" d-è oil\l,' kk-è ng !àn e-an n e!!n so. .à .ern€nt tus

R iLrÉ

fg

Dit a es k,.\ram

!c

sen vers.h ence be\rckngscetegoreën nmdde5 s gebeken dat deze benader.g ook
bru kb.ar s . t dc verioud ngcn door dc ernst v.n prob emen ver'n.rd 7lf
n een defde broch!re, de De sirarl neet lvan Veenen, 1996r, \,vorct det qe Jíreero
D.arn rlorden een aarta straten v.n de wlk lvldoeiand besproken De keh.rdea.te de
be\,,/oneTs Tnoeren ioeren ieqen o\reTast lran druqs, arrn na tet en prostit!te qaat daar
hand n hand net opzooïeract \/ te ten fiet ee. feestellk karakier n de bu!rt. Opzoomeren b eCl danrmee een tegen\,\ cht teqen de inproaiuat eve scield ng tLrssen de 'lrarde en de
'zaahte' bennder ng l/an soc a e prob emen.

De aatste bÍochure ten slotte (Hu skens, 1993) qaat over een plein dat dreiqde te verwoÍden
tot een onheispellend ooÍd door de ontwikkel ng van twee 'k nderqangs'. De brochure gaat
n op de manier waarop deze ontwikke inq qekeerd weÍd. ln samenweÍkinq tussen poite,
opbouwwerk en andeÍe buurtvoorzleningen weÍd het pen heroveÍd en herkreeg hel zln
ontmoet nqsíunat e. De bÍochuÍe koppelt dit resu taat aan een pleidooi voor deelname van
de k nderen d e de pÍoblemen verooÍzaakten aan deze ontmoeting.
Zo heeÍt het opbouwwerk een bjdrage ge everd aan be angrilke en hoopgevende maatschap

peljke ontwikkeingen. Wat ontbreekt seenÍoÍumom d t sooÍt ontwikkel ngen te bespre
ken en op hun implcates te beoordeLen. OÍ, zoals één van deze spÍaakmakende opboLrw
werkers tldens een disclssje zei: "EÍ is geen pek r.eer om op nveau over mln vak te
praten " Zo ang dit Íorum er niet is valt te vrezen dat deze nieuwe persped[jeven t]jd , plaats
en persoonsgebonden bljven Rotterdam kanern! hoop aan ontlenen, maar wat vooÍ ande
re steden waar de problernen rn nstens net zo erg ziln? Wat aG de trekkers van deze ontwlk
ke ingen e ders gaan werken? Overdracht van deze ervar ngen s een onderbe icht thema
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Deonoeatle 5eeralèalvaaee'relrolr\.ruldeRotte"demleVor;rln9t,àat Het s
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