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Sociale vernieuwing: What's in a name?
Kees Fortuin(")

ik

laten zten dat saciale vernieuwing tn llederland tot nu tae een keme
lean is geweest: het begrip kreeg, afhankelijk van haat amgeving, steeds een andere inhautl.
De
Joaàle vernieuwtng is in eerste aanleg vaoral een Ratterdafftse aangelegen
gel,\,'"eii. Het was daar een pagtng om nteuwe patenties aan te boren daor de dingen
he/d^lederlardJe
anders' te gaan daen, zander dat dat 'andere' meieen gedeíinteerd v/as ln de peiode dat
er een lli,.ufre regering (het kabtnet Lubbers-Kak) gevormd werd kreeg het begip sociale
]n deze bidÍege wil

vernieuwing $teerklank ap ijksn)veau, waar het a/ sre/ tol rpeerpunt van het kàbinet
gemaakl rrerd Daarmee veranderde het vdn gedàante. naar de varrn gelen \,|terd het
bestuu ike vernieuv/ing, naar inhaud met name achtersiandsbeleid.
Haewel de saciale vernieuwtng in veel gemeenten daat Í1eze antwikkeltng ap gang k\,tam,
was men er in Rotterdarl Diet steeds even bli mee Het cancept saciale vernteuwng zaal5
men dat vaar agen had raakte bekneld in een keurslijÍ, waermee het ap dat monent
beraafd werd van ztjn dynamiek. Even is in Rotterdam nag averwagen am het hele begtip
te laten varen. Uiteindelik ging men daor op de ingeslagen vveg, maar taen het project
sa.tale vernieu\uing werd afgeronrl is tach gezacht nàat een veel speofeker begrip, dàt
onmagelik tot speerpunt vdn het Rtjk zoo kt)nnen \"^toft1en gemaakt Apzaameren.

De Opzoamerstraat r'vas eer slradt i, Ratterdam wadr hewaners het heft in eigen hànd
namen en beslaten n)et af te wachten tai de gemeente iets aen de prablemen deea Het
begrip had alleen betekenls /n de Rotte/dà/nie context. En tnderdaad heeft het de landelijke
agenda veel minder bepaald dan saciale vemteuwing. Andere gemeenten hadden hun eig-"n
varianten, zoals Deventer met de càmpegne 'WindkÍacht Elluf!'. Oak op het niveau vàn hei
Rijk kwanen er anderc priariteiten Er wàs de opkomsl van het Grote stedenbeleid, dal in
veelapzichten de sparen van de sociale vernieuwing draagt.

Dit alles naakt duidelik dat wie de databanken afzaekt ap het trefwaard 'sociale vemieu
wing' het een en ander mist, er zijn andere tref\\taarden. ln dit atlikel wil ik ap zoek gaan
naat de rade draed die doaÍ el deze variatie heen laopt. lk wil afsluiten net een peat vÍagen

§íeffi *<E?Éss'Ë€esrdsfu e8eàd sr6eëË §*{Éa§* $eíÉÈEeë§!firEl:g

(1}

Aan het e nd van de laren tacht g was Rotterdari veÍwikkeld n een proaes van econornisahe
en ru mteljke vernieuwing. De meeí zichtbare utdr!kkjngen daaTVan waTen de hypermoderne kantoorgebouwen die in hei centrum verrezen, het een nog hogel en gimmender

\"')

feí,,ey'-ioxier /rrstiluut iE Ut'eahl aràl
onde.zoek daer na naatJ.happÉrlke ,/raa!Ístukken. H, h€cft zich in h-.t re//É.len iJÉz{r
qehoude/r /net e"-alr,atÈ rat saataie ternEu\/tng en de Rattetdans-- apzaotneíjeg
Kees

Faiutn is'tetkzaam

als ondprzaeker

bil

hea
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da'hetàratere nalÉ ocp van c I croce! groe de .et be5ef dat n et a e Rotierdirnmer5 v.n
dere op err nll prcf teeraen N;;rt de e(o-o.n sahe af rr n ia lke vern eLrvr ng vr,as er
behcefte aaf toaaerrcrrau\Jr"g :eersie n:t._t e [,efo dÈze veTfre.]!! nq qez en a 5 een
r,c.ï v.. ..hteÉ:end:beed Ye_ neet;i àea !.,'i5 eT eahteT ock de dee cat zo n rced
eea e genildse r.,ornr ea nhold zou rnoeten k.lqe!. De !,\,,ed oop tJssen be e cisaclore i oÍ
hel thema n_et het qrootsie rampza qhc cisqeha te te v:den v',erd aÍgevrezen Soa e e ,.,er
n e!1"! ng ro.r z ch moetef r arter op kensen, n e1 0p prob emen Hei zou zah covend:en
n et rnoÉ:en r ahien op Lr r' Lr te rC de 'iansa.Íren Van de ance,e kaat kon het oo< n et Lr t
surend de clerhed zln de het probeenr Í'ocst opcssen Het v/.s een oirroep àan e e

Rotterdamnrrr5,'c!s-aÍhetmràts.happelkmddrn\,ec. Ef,.\rerdeefkene:d;adkra.hproleatbureàLr nqe cht, dai ler programm.r '.,an ce soaae reTne!\1/nq a sne ce beno

tg

d !tde schlvufg qèf.

HeÍilk ng van het achterstandsbe e d zou onder meeÍ moeten lnhouden dat er aandacht zou
rnoeten komen voor 'probLemen en potenties' in plaats van uits uitend 'prob emen' Er zou
gewerkt moeten worden aan activering in p aats van afhankeljkheid; jn plaats van verkoke
r ng moest sarnenwerking kornen; er moest meeÍ gedecentral seerd worden, maar lege ljkert jd ook meeÍ verantwoordelilkhe d van bureaucrat e naar burgers worden overgeheveld.
ondertussen bleef het begr p soc a e vern euw n9 al dle tild ongedef nieerd, een omstandrgheid die zowel be e dsmakers asjournalsten hopeoos frustÍeerde. Persart kelen ndietjd
zagen in deze onbepaadhed de vooftekenen van een hopeoze msukklng het iep anders
(2). Deze kame eon nam steeds de kleur aan van ziln omgeving, zodat heeLvee versch llende
'omgevingen' er iets mee konden. Voor ambtenaren was het een signaa om vastgeroeste
bestuurlilke rout nes te doorbreken, voor welzilnswerkers was het - na een angeperodevan
bezuinigingen en reorganisates, de oveÍigens niet aÍgelopen was eindeljk weeÍ eens een
kans orn te laten z en wat hel in zln mars had, voor bewoners was het de eÍkenning van de
overheid dat z, n et almachtig was. En natuur ijk nam de kameleon de kleur aan van Ro11er
dam zef, de stad van de doeneÍs, de slad waar de overhemden verkocht woÍden ffret de

mouwen aL opgestroopt. 'Noot geschoten s altjd mis'is daar een bekend gezegde; een
van de actegroepen de as'sociale vernieuwng avant la lettre'worden beschouwd heette
'Kennjet bestaat net'. Het pÍolectbuÍeau rnaakte eÍ gehee in deze geesl een puntvan om
zo weiniq rnogelLjk papieÍ te produceren, niet te zeer te w kken en te wegen, nlet al es van
tevoren te oveTz en, maar gewoon ergens te beg nnen. Er werden al er ei pr ncipes geformu
eerd de daaÍin voorzagen: het'zwaan kleef aan'prncipe (e houdtje net beziq met de
mensen dle niets wil en, je Íicht je op de mensen die we wl en); het'premie op actieaprincpe (wie iets doet wordt gesteund, geen geld voor k aagverhalen) en vele anderen. ook aan
het e nd van de vieÍ jaar da1 het proiectbuÍeau Íunctioneerde zag de projedleider er geen
heil ln om na de periode van 'laat du zend b oemen bloe en' de soc ale vernieuw ng een verl
ing in beleidstermen te geven Na 'dlizend rnaa klelnscha ig' vond hj da1 er'tienduizend
maa kle nschalg'zou moeten komen.

a
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soc-ate r.eÍnieuvring als Íiiksbele-d
Decentralisatie en zeggenschap
jk lan.hristen demo'
socaa democraten had een bndmdde nodig en dat bndmdde \,verd de sociale
verneuwing (vg Hommes, 1994). Hetwerda snel een rpeerpuni n het rjksbeleid. lvlaar
ook hier nam het de kleur aan var ziln omgev nq: grjs De nhoud van het be e d bleef ien
pr ncipa e het bestrilden van aahteÍstanden. De noiawaaTn het rocla e veÍn euw ngsbeleid
\,verd vastge elld ('Opdracht en handreiklng, T\'\reede Kamer lg89 1990) openi met de vo
gende z n: "Hardnekkige a.hierstanden bllken rioeizaarn te bestrjden Tel\{/ll een gestage
groe van de u/erkgelegenhe d veen weer kans biedt op betaade aÍbeid, dreigen ande en
b ilvend de aan5 u iing te nrissen "
Het u/as de per ode dai het kab nei LLrbbers Kok aantrad. Dit huwe

aTaten en

De req e over het proces ,ran soc a e veÍn eLrlv nq k\,\rarn n handen van het m n stere van
B nnen andse zaken. om aahierstanden doetreffender te kunnen bestrjden lverd het iodlq
qeaahi dat de llemeenlen rneeÍ zeggensahap en meer m dde en zoLrden kÍilger Er werden
convenanten aJqes oten met 17'startqerneenten Dat eantal werd in hoog tempo uitge
bred Hetzoudenerutendejk5ll worden. lnzet vanurt hei rik was dat e ere qe dstro
men die besiemd waren vooT de besÍjding van achterrtanden zouden woÍden gebunde d
(de zogenaamde 'brede doe Lritker ng') en reahtstÍeeks naar qeraeenien zouden woÍden Loe
gesluisd. DaizoLrqepaardqaanrnetverrninderngvanregesenpÍoaedures. Hetgehee van
maatrege en kwam neer op een conb nate van decentralisatie en deregulering. Daar
mee zou de ove he d tegemoet komen aen een gÍote fÍustret e van gemeenten, d e dan ook
met enthou5la5me meewerkten

jkertjd ls er een'nteÍberiuLrrllke Prole.lgroep So.ae Vernieuwng ingesteld onder
voorz ltersahap van de popLr a re ex rlaalsseareleT s van Vo kshuisvest nq en RLr mie lke
Ordenng en ex-wethouder van Amsterdarn wllen lan Schaefer Deze PSV maakte vee
werk van het onderhouden van coniacten met de gemeenten. Bovendlen !ervLr de de pÍo
jectgroep een vlieqwlelfunal e door voortdLrÍend voorste en te doen voor verdergaande
Tege

5OCaeVeTnieulvnq.

het voornernen orn geldstromen van versch ende deparLemenlen te bundeLen beqon
teraard een strjd om deze domenen van zegqenschap te behouden. Omdat de eerste

IrJlet
u

fase voor het kabinet waaT n socla e vern euw ng her b ndm dde moest zln vooÍbj was, ver
fauwde ook de poiteke nteTesse. Toen kon het ambteil[e stee[spel begnnen en daarbii
waren zowe nhoude ilke als strategÉche arqLrmenten aan de orde De toenmelge min sier
voor WVC (We zln, Volksgezondheid en Cu tuur, het tegenwoord ge VWS Volksqezond

-d A- j " .poi\tadrd^n.o ó ,"d".

l\/linister Dales van Binnenlandse Zaken heeli de saciale vernteuwing gestalte gelleven ap
een wijze die bij Binnenlandse Zaken past. Als een bestuurlik cancept. Als decenïal\atte.
Wei er nu maet gebeuren, is dat de saciale vernieuwtng tnhoud maeL krijgen DaL kan net
vanuit Einnenlandse Zaken gebeuren. DaaNaar hebben wij her expertise in huis. Binnen
landse Zàken heeft de vaorwaarden gecreéerd, waarap ik ean de gang kan.
de riks
^,laar
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averheid kan naait de was de deur uitdaen en zeggen: welzijnsbeleid
(geciteerd in Halnmes l99l: p.7A).
Haar searetars generaal De Boer verlegt het inhoude
achterstanden naar'het grootstede jlke sarnen even':

jk accent ln

is

geen taak voar ans

sociale vernieuwing van

Er zi,in nei ce qareenien drie/londercÉirr,iilq ac.ren;ntÉn àlgéJiotën D;àrl,. sieai
;L.rrÈl!n orer hae o'e,.oara/e rerr/Ér//,,rir!l pl.attelii rorm rroel kaiqÉr llaar l.naeien n/e
Caà!lne: ri za bilj z ir ) \laigeis n i taCCen ,\i) .ir'i r-.ooia mo.ie| ooen Probre,tien rn g.otc
ilecen ais Érxiiefdaln, alterdéfi en De. llaa! z in toah |i.i rlroeirikbà,rr rrrÉt Lre DrerrJe
lemeeaien /,155alrer iradCen ,r'/i ons beier kurlne|] ireperiÉa loi oe eaire rroir/emei. a. ,,
ap t/í'ic ÍÉbbt:lt 'r/e lcre! naleCà.ht e; ont;r,.ifloo.c ii Ér r5 drrrgend irehoe/1e rir eer
iiubirst iÉ,!;i crÉr rorrren er ri;àrdÉrr ,E orrreErritemnrÍig irL€r Enz-.ifspt.kerLle tnr
a.eir i5 ,erdr,/enen zcart i",?t dre6i.ri ri en /,/iile l,ye/ oÍ nrei behro,'i aa Ccei iider,, p 70)

Van de andere kant s er steun van de staatssearetarir voor VolkshLrisvestng, RLrintellke
OÍden ng en N4 ieu. Dat departernent heeÍt zich sinds de jaÍen zevent g sterk gemaakt voor
nadsvern elwing, wat weer heeft bjgedÍagen aan de revta iseÍing n vee steden:
"Aan het eind van de jaren tachttg antstand evenwel aak het beseÍ det Íysieke vernieuwing
niet automatisch leidt tat sactale verneuwing. Sterker nog, daor de vele renavatteprolecten
waren de waegere saciale verbanden in de aude wijken verdwenen". (ldem, p. 70) De afiwikkel nq van het wilkbeheer, die n naLrwe re at e kwam te staan tot soc a e vern eLrwinq n
veel gemeenten, past u teraard in deze analyse. Aan deze die citaÍen valt op dat waar de
een het soc a e veTn euw ngsbe e d van B nnen andse Zaken aanva 1 en de ander het steunt,
in bede geva len het accent veregd wordl van rellegevng naar nhoude jke wense jkhe

den

Daarblworden er momenteel vee verbanden gelegd tussen'wllkbeheer'en het
'qrootstedellke samen even .

Bestuurlijke vernieuwing en burgerschap
De,ro,m ra| h-.i scar e lcrn cLr\r/nq5beed op rlkrnleau,,,,/as een eilpeqe rq van de pre
oaa!pates /!a beecsmàke'! het !trÈ\,Én fàaf or'tkoker ng, rrerm ncer ng ,",af regege'!r.9,
ceaen.r; sat e Het ,1ras bert!ur lke Tera eLrl.\, nq, rnaar zonaer de rhcLrde ilke nrpLrs Hei
ieqenalràadse E_ ,oor d-È qeneenter nscrerende !eud !an de nrerbeslu!r lke Proleat
!roep Socàe Ve ne1,,,nq b lít eer .hipLrni n a!qLrstLrs 1991 !,,,a.rs.hJ\r/t Scha.fer
n n 5.er D; es clnt het knb rer te !,.re f q n7elieert l 5ca a e !e rre-;r\/ n! LHon]riei, l994)
Ondertutlen qroe t hÉt c rgefoeg-èn ! nnef de qemea:te. en de yefen q fq !an Necer andse Gemeenten, de \iNG Op l0 srltember l99l sp keren zo n 200 '.vëtlo!der5, !,erenrgd n
rEt aomté !'ilzetten dcor'aeI paírfet op de deLrr !/an hLr'r qemeenleh!r iegea de
qebrekk ce rocrtll;ng b I het r lk ef t-.n-.n reccnt. bes ! tef iot bezL n q nqen.
Op r_ksn'.,eau beq nt,:le voorbere d n! !Àn de Tlde lke \'!et 5i rr ernq sccale Vernetr
,.r nq, ,.\ràir n de bre.l-. doe lLtkcr _q v-oran(e'o moei r./o den nanaÍ dat moment r:akt de
PSV itled5,re.le oLr ter .le rrooídltrocm r.n d-. be e ds,.,oorbere d nq ll I !a.t ,",erder . s
s.nenleviigsapbau\t'96 3

sem exteÍn adviesorgaan van het kab net, maar op het meÍendeel van de weÍkvoorstelen
wordt pas zeer laat gereageerd en bovend en vaak negatief

I januar

1992 wordt de IPSV opqeheven, hoewel deze in maart 1992 nog een laatsTe
er ultbrengi. Opvo ger is een diemanschap, de AGSV (Adv esgroep Soc a e Vern eLl
wlng), die in apr 1994 haar laatste advies utbrefgt (AGSV, 1994) Het 5 een advet aan
hel n euwe kab net, het kabinet Kok, dai in I994 eàntÍeedt. De AGSV volgt daarin het
spoor van de P§V, en tot op qrote hoogte ook dal van de Rotterdamse so( a e vern euwing

Op

adv

in feite het loslaten va, het k/asrleke achr€l5tantlsbeled daor
het zoeken naaÍ nieuwe varmen vàn pàtticipatie en burgerschdp. Het aode beleid volgde
Saciale vernieu',,/inq betekent

CE z ah taotCa-àt,
i ;ah aersiand 15, -.n l
de orerherd definree/t
',,,e
Ce o,'erherd bepaè/t de gelr',/ensle opiossirgen ,ooa al-o "/et.lcteri grcepan;
de o/erheid /erschifa de tàar haar aardeci benadigale mddeicr,
.lit qeld talqens ft.'!L-. te!^err lretleecl en pro,leerl c/t ie cortro
are or€rheld óepaa/t
",,,1e
tercn. iAGSV, 1991:p 5)

a

liet níeuwe orer/rerd5be/eid dr5iàntieÉrt z/alr niet vdtt de retzatqende i.r{e/r ilaar onCer
Jtelirl, ,/eelJterter da, roorreell, initratie,-en en cpioriinqen dre door berTorËrt lnsie/l/,t
qen, b.dri)\/ex en qe,ïeenten zeii wa"cèr aanqeorag-'rr Hel bÉ5liru,|it 'ltÈe)ài' \radt
anCerj be(eien Niet lanqer zijn all-. agetl qexchi cp .1. .'/etl)eid De burget \taat nu ce.t
irral 9n c'e of€rhÉaren e/k rn hun spe.lfiere rcl jlaan lei dlÉrJlÉr o,ï /niliaiieftti ràn burgers

on 7elf ie lturèr'dienl le warder betatderd

arrslef /n nel
De AGSV

/Cem,

p

8.1É /r'oorder in

hltrel-ir'

or,gi/l eë,ll

aoníateert dat loa: e rrern e!1"! ng steeo! nreer ód

n_q

,qek:egen

herit

ii

de ,-litt/'/etking claar hët huiCrge kaD/net bei-"klnce socl.:lle r€rnieu,',/inq tocrrrr deaentrà1i
sàtie en b,)r.l-àiinq t/an geld:Íonren. De be/e/dtrrríntÉ ,'cor qemeana-'Il *eta) claarciaot gtc
tet, h-àt '.\tercl r.togelijk ar. ]nà;l,l,erl'te /ereren er so.re/e lriis/urtrrq (o b€l.et'n/arder bet
treden. lldem p 11)
Het feroraeen 'ae a! ere:de rur-oer' ea hei eve.,4r

rhi lLrsle! 'eahlef en p thten

deeai

zln

ntfede:

Errle!"1lrg sieedJ sterker hÉt k;ràiter rar 'Joara/e rniegràirÉ Door
loenemErde,J/erhe/d5bemoeier/t Ér] pro/eJsrona/iserl1lg 'tàtt zatg en hu/!Ye//E/llllq ri reel
q.:r/org 'àdrdiqheÍ:l' en nedencns".liikhëid, fiaar aak rnforÍÉle 3aciale cortro/e r'erd,1'ene/l
a j Lrarrmàlë deze rtoti-os beter daarcltirgen, ',/'/crdr sa.ial". ,ernreurrirq saecds dlri.lerlker
een appèi orn salidàntett apneuw írhaud te qe',ten, en om de gemÉersahapszin in staat,
buuft af wijk te hetsleJlen. llden p 11)
Daarnaast ktijgL saciale

SanenlevingsapbóDtu'96 3

Stedelijk samenleven
Da;rFree lkt €' een open ng qeboiei te Íorien naàr ale nhoLrderkebenadernq!an50ae
e \,eÍr euvr fq ; 9 qer.hl op het íede lke tarnen eren llel n eu,,!e kabifet (ok heeÍ: d t
adve! crerqen! -el zonoeT reef o!,erqeno.ne: l'1aaf n cleze perode v,erd v:n-t de
qrote steden Àmsterdan Rctterdarr,Der]Hà:genUtreartlmef^oemldtnNederanode
'!rcte \, e oÍte\.1re de G4) de a arni< ok ge, d BJ qerneeste' Peoer ,.,an Rotlerdam consta
reert n ztn N e-y.rlaarsioespraak !,an 1994 cat er ee_ beflegng op garg 9 gekcn:a de:
' de nad heeÍt hero rtdekt n haer doors àgqerende bete<en 5 voor de nat e, loor de c.tl"jkke nq !ei _el and n eaoioraiscl, aLiu'ee enscaaa opzahl' th] 5preekt o,ier een
'opÍandnq dcr st?cle- r lelelkertid s er lpràke \,à r ee'r 'opstefd der t:eCe nq,"n', d e
z.h Lrt r oader ineer des rteresse, onderhu dse span_ nqen, de rcep om (raahtqe:qLrre r,
de d s.!ss e o,.,er de t,",reede

nq n ce nad, _qhetto,rc'r'rg, 'no !o

areàs'

ande,'fiondl ult ir eer t/al ntl betteft - aramairiahe oprce, de sfede, echt cEnÍaài
ae iae//en /n ioe(oflsi r egeri.gsbeleid, daarbij areigens aàt1siLlile|l.l bl rocrtqeltke ber,/e
girgen in l)ééi Etrcpai.,l r,l/all a zonCer íla/e steden i5 er qÉer ioekomst ,oor o ri la nol roor
cnt dee/ r/an Ce i,/ereid Ér r5 eer Da/aap/rn roor de siede, nol1rg iPepet, 1994 D3l
Ée,r eri

Deze oproep zcLr

hetgoedon het

gehoorvndenbl hetneuwe kabret, maar voordat,.xe ca;:rop nga:n s
perspeci eÍ opnieuw te,rerlclLrjlef n Rotterdam s soc,:e lern eur,\lnq

opgevo !ld door Opzoomeren

6pea>agÉ"8*eè:Ér

{}l

De Rotteraienrre toaiale ve:n eLr\,vnq \,1Jerd aíqe5oten nret de 'Opzoomerdag. Op 28 me
199,1 ondergng de stad een f..e Ít Tend!zender bewoners, leneefte lke deníen en
het fieir fr e\'en \,vàrer eendraartq n de \,!ee'ori srrate: op te kn:cpen " rneer dnn een
<wart van a e Rotterdarnse stratent cp !2 p e ner LJ1ra5 een grocts progr..im. opgëzet, een
.àfià 5peeltLrinen,,",,Érd !lrofalg opqekaapt, Ér Èrrria!!en !lTcol a:-là ànderÈac:!teten
qeorqan,seerd De stao h ng aan e kaar r,,an ! tiaq -qen, ieeste., opknapberten De ope"
bare 1 nte ,.,v-"rd herc,rerd op de ler oedEr ng
Àii deze daq wa5 mee: dan een laaT van voorbere:d nq !oo,;Í gegaan De aanzet tct de
OpToo.ierdag s gema.ii van!rt het Prclectb!reaLr soc; e Vern:-i,,./ ng Vervo gen! ipee de
ret 3ur-.aLr OpzooÍ'erdaq een beiengr.lke 'o e s trekke' Det en naanden heeÍr dai bLrreau

ednggegexen.ende.Joorberecnqen roe_d!de k !va5 dat de Opzoomerd.g zcJ !e
gen,sheiproleatbrreàuopgehevefmeideniniestarielC00bonen'Cpéradaqmoejien n de he e stad 1000 bonren qep ant [/orden, een ! tdag -q d e een nqe\,,/ kke de oq I
i ek lere sie, omdai re f eeritadnLr eeffaà netooEenr,v ekeLrr qe p ek een íu kLrnt
qra,ren llet soa a.rt aLr t ee i,,erk q ng de Lr tdaq nq aan om ,,o doende vr _!,,, qeTs .e i,!ei
rren ïoor het rrerk d.i erar' \,.s1 z.t Na deze d.g, I apr 1994 s d-e
!rot-a.t e dEr 'ían iÉ:
\.,oor
ionee !efd!,renea Dat,r'/as twee nraanden
de Opzoornerda!l ze i
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De vele gezichten van participatie
P e n hetb'e r achier zeer veel nnovates de n
het kader van de opzoomercampagne lverden doorqevoerd n de periode Lot aan de
Opzoomerdaq werd deze de be angrjkste bndende kracht Hil was een representant van
het opbouwwerk, en n s zodan g siond hl in de belev ng eerdeÍ àan de kanL van de bevo
k ng dnn aan de kani van de overheid 'Onr P e n' was een van de roofde ernenten van de
Opzoomerdag, een campagne om 32 p e nen n de stad radlcia van ea rzien te doen veÍa l
deren, met deels b jvende eÍfecten BLrrgers spe e r n de voorbere d ng va r de OpzoomeÍ
dag eEn steeds f.drukkelilker rol. ln het beqin van de campaqne \/ordt qemkt op 100
'Opzoornerstraten'. lf een derqe ilke st aai zeggen ten m nsre tw itig bewone'5 toe mee te
zu en werkef aan het opknappen lan hur straat op de Opzoomerdag en dat in een feeste
llke sÍeer Het.anla Opzoomerst aten komt Lrtelndeilk boven de 1250 Lrt, ofte\rve een

Van meet aí aan was de coórdinator 'Ons

k\,vart van het totale

aafia straien in Rotterdam.

Her bedrlÍsleven speet ln de Opzoomercampagne een vee nadrukkelilker ro dan in de
soaàeverneuwng NetHiionhoie neemt de taak op z ch om de íonie n op hei Hoip e n
de hee dag gee water te aten sputen. De vezekernqsmaats.happjNatlonae Nederan
den tooit haaÍ geboLrw bl het centraal station enkeie mèanden voornfgaand aan de
Opzoomerdàg rnet een g gaft sche vegende 'Opp e' (a). Vee bedrlven richten'qeeetaa
qes' in. Het bedriiís even spofsori op grote schaal prolecief d e n hei kader van de
Opzoonerdag woÍden aangepakt lndewlkPernshaaltmenrrl60000bleen,benodigd
vooT een rnLrz ekleni. n de wjk Zevenkamp wordt voor versch lende projecten 180.000 bl
eengeb a.ht, naasi 130.000 sLrbs die Achi speeltuinen krlgen een grondge opknapbeurt,
waaTmee foTse bedragen zlln genroed DezE betrokkenheid bou,,vt voort op de campagne
'Hart voor de 5tad', d e a lidensdesocialevernelwfgwasgesiart EchteÍ, in de Opzoomercampagne krlgt zil een e gen rnornenturn, \,vàardoor het bedrlfs even 5teeds een nndruk-

kellker rolspee t.
Ook de gerieenteljke diensten wo'den warm gemaàkt voor het opzoomeren Gemeenie
\'l/erken, de ROTEB (reiniq ngsd enst) en de pol t e 5pannen zi.h ervoor
De steun onder de
utvoerende ambtenaren aan het opzoomeren s q-oot en qÍoel tidens de campagne Voor
de dienst Gemeenlewerken heeft dt een ellen waarde. Hel proces ven dee gerneeftevor
rn nq en vervo gens reg ona ser nq e sl van de dlenst een cultuuroms ag De Opzoomerdaq
wordi daàr n e s hefboom gez en door het managemeni De aampaqne b ll[t de veÍ\,\raaht n

n

gen te overtreÍÍen in d.t opzichl. Door de weerklank op het u tvoerende n veaLr kÍilqt rel
management een heel andere kilk op de dienst, op de prob ernen van Lr tvoeÍdeÍs en op hun
k\,va te ten
Bj de polte voelen met nàrne u/jk.genten zch sterk beirokken bj de'longerenuitdagtn
gen' longeren nemen een uitdaglng op z ch (het aan eggen van een visv onder voor qehan
dicapten blvoorbee d) en wanneer zl daarn sagen dan krjgen zjeen pÍeme (bilvoorbeeld
een over evingsweekend in de Àrdennen) Wjkagenten nemen opva end vaak de ro van
'longerencapta n' op zich Het dÍaagv àk onder het m ddefkader, da1 sterk de proJess onele
dentitet van'boevenvangers'en'wetshendhavers heeí1, s geringer. De steLrn \/an de
korpsleid ng daarentegen s weer groot.
Sane.levii.lapbarvt 96 3

Stedelijk samenleven
Daarmee ijkt er een opening geboden te worden naar de inhoudeljke benaderlnq van socraIe vernieuwing as geÍicht op het stedeljke sanrenleven. Het nieuwe kabinet Kok heeft dt
advies over gens niet zonder meer oveTgenomen. N4aar in deze periode werd vanuit de
qrote steden Arnsterdam, Rotterdam, Den Naag en ljtrecht (men noemt dit jn Neder and de
'grote vieÍ' oftewe de G4) de a armklok ge u d. Burgemeester Peper van Rotterdam consta
teert in zjn Nieuwjaarstoespraak van 1994 dat er een beweginq op gang s gekornen de:
"...de stad heeft herontdekt in haaÍ doorsaqqevende betekenls voor de nate, voor de ontwkkelnq van het and in economisch, cutureel en socaa opzicht'(hil spreekt over een
'opstandinq der steden') Tegeljkertjd s er sprake van een'opstand der stedeingen', dle
z ch ult n onder meer desinteresse, onderhuidse spann ngen, de roep om kracht ge f guren,
de discuss e over de tweede lng in de stad, ghettovorm ng, 'no-9o aÍeas'.

arder nrondl ril i| ee, !,,,na m// beare/1 drairrirsale orroap Ca saader e.ht .erjtrae/
le ire//en rn ioekomsi,g .eeteringsbei erd d..rbii .,/erqÉrrr ;àrrrrritend bli soortqeitke ber/egingen it heel fL)tapè i .). Wett zatCet fiale sieiell rj erqeer loÉkomsl roor crj /ircl voor
on5 deÉ/ ,/an de l,,/ereiC Fr l5 een De/lip/ar L/cor ie ri--Cen rodrg iPepet, 1994 o 3)
Een en

Deze oproeo zoLr qehoor v nden

b: het n e!,",;e kab nei, rnaar loordat \je drerop :ng:à !
eLru/ te lErs.hLr|/en n Rotterdam s loc a e vein euvtrng

het qoed ora het perspeat eÍ opn
opg€lo 9d dooi opzoorne en.

Èa"--^*****- i]l
Rotterdimle loc a e ,eTn eLr\r/ ng r.,erd afge5oten mei de'Opzoomerdag Op 2E mr
1994 ondergng de st.d een Íe.e ft TendJzEnden be!..,oner!, qeneente lke d efste. er
h-.t iJedrliseven rvafen eendaaahiq n ce !,,,eeT om straten op Ie knappen nïeerdaneef
k!,r.rrt !an aie Ronerdanase ttraien; op :2 r e nen v/as een grcots progf.n r.. opgezet, ee:
eanta :peetLr nen !!erd grond g opgeknapt, en eT,.{as een groor aanta andere nal /telter
georqan seerd De stad hing aan e <aar !an ! tdag ngen, :eesten, opkfapbeurten De open
bare rlr r.te ',!erd herovërd op de !er oederln!l
Ààn oeze daq \r'/a5 Íeer dan eea laaT lran voorbere d rq vooraf qeqaan. Deaanzcttoici
Opzoornefdaq s qemaakt vanu t het Prolectb!reau 5oc a e VErn eL[rr n9 Ver!o gen! spee ce
h-.: BLrreaLr opzoomerdag Éen beènqrlke ro,;streíker. Derier maànden feeftdat b!reau
e C nq qeqelen .an de ,roofbcrc d ngen Ioen d! oe k ,r'ir5 d.i de OpToonrerdaq zolr t d
ger, s het p'ole.tbureaLr opqeheven nreL de nran íestèl e l000bomen' Opeéndaqnoe5'
ten n de he e stad I000 bomen gep ant r,\/orden, een u idag ng d e een n_qe\Jí kke cle oo s
tek vere ste, orfd.t le a eef stad ru eenmaà net op een !!- ekeLr'qe pek een kLr kLrni
gravea. Helroaaa culuree \\,erkgfgdeLrldaqnqaaiomrcdoende!rlvr qers te r.'!ei
r,er rco'het\,!erk d;t era.n,rastz.t Nrdezedag, l.pr 1994 s de prolect e der lan hel
tonee rrerdlrenen Dal yr'e9 t\,\,ee rn.ianden ,icor cl€ opzoornercaq ze Í
DÉ
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Nieuwe verhoudingen
n het laar voorafgaand aan de Opzoorferoag veranderde de Rotterdamse socia e vernieuwing
van gedaànte (5) Vleer'bedrlfseven, hebbenwenl gezegd, ef meer'burgei, minder'over
he
5oc ale vernleuw ng was toch nltld een overheidsprogramrna geblelen, n el zozeer iets
van de bevo king De verhoud ngen b nnen de gerneente waren gedurende het soc a e vernieuw ngsproces gÍondg overhoop gehaald, en de ru mte voor vernieuwng was daardoor

d

groter Nla.r in

het Opzoorneren transformeerde de bevoking zef haaÍ egen stad Er
'gebeut' eis n de stad Een voorbee d, n een siraal verven de bewoners hL.rn deuren b auw
De initntiefneemster wooni naast een druqspand. De dealeÍ geeít ie kennen daÍ hil meewl
doen. 5 ndsd en kennen ze elkaars naam, en groeten ze e kaar. Dat betekent dat er verander ngen n re aties tlssen burgers zln opgetreden d e minder makkeljk te herleiden zjn to1
'meetbare' producten, maar die al

es

te maken hebben mei hel stede ilke samen even.

ng n aanpak kwarn n et van de soc a e vern eu\ /ing a een. De aanpak die op
sgevogd ssterk belnvloed dooreNarngen de bnnen het opbouwwerk
waren opgedaan, hoewe da1 in de publeke meninllsvorm ng nieÍ zozeeÍ tot uitdrukking
kwam (6) n een andere bildrage öan d t cah er besieed k aandaaht aan deze ervaT ngen.
De vernnder

de Opzoor.erdag

nmidde s s het opzoor.eren n et opqehouden op 28 mei I994. Op kleinere schaa , maar
ook veelvudger woÍden er talrjke ntaleven genornen de n het verenqde ervan gqen.
Een voorbee d van een opzoomeractie speciaa voorlongeren, s B nddaie. Opzaterdag22
lun 1996 staan op een groot aanta p aatsen n Rotterdam een k e ne l8 tearns met in totaa
829 jongeren - voor een groot dee randqroepjonqeren, de ruigere types zulen we rnaeÍ
zeqgen,longens en meden - om 7 00 uur's moÍgens bjde bushate. Ze hebben zich nroe
ten kwa if ceÍen voor dee name aan deze u tdag nq. Ze worden naar de veÍtÍekha gebraaht,
krlgen een stevig onlbilt en een noq steviger opdracht. ll t een brochure:
Als de jangens van FC Spangen bij de Rateb aankamen, hgt elí tan afval hen aan te gnjnzen.
Het maet gescheiden worden, en echt veelzn hebben ze er nag nÉt in. Am de haogte van de
berg aan te geven zegt een Spangenaar: "De stapel is drie, vier keeÍ mi." Bedoeling is am det
afual te scheiden in plastic, putn, ijzer, haut, paper en restafual. De ROTEE had deze uitdaging
verzonnen amdat afvalscheiding steeds belangrijker gaat vnrden. (v Stri de Regi 1996, p. 5)
De da9 slaagt boven verur'acht ng
ot11 vier our àrriveert een ME-busje met gillende sirene met aan baord het teem van Speel
tuin
oit Tarvrcwijk. Ze hebben geen drage draad meet aan het lijí en sommtgen zien
^/lillinx
blauw
van de kau ("Zelfs nijn anderbraek is nat"). Ze hebben handerd auta's gewassen

(t.a.p.,

p.9)

*seËe 5ÉedeÉsfu€§eid
nm ddels is de vraà9
p

kt.

ori àandacht voor

de problemen van grote steden op rilksn veau opge
e d' onlr! kke]d.

[4et het aànÍeden van de n euwe reqer nq werd het 'GroÍe Stedenbe
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Oler qen5 be5ton.r e coraiqeanal h eraan een soort grote stedefbe e C avant a ettre !.nLr t
hel rn n s,er e \,an Y\,!5 LVo ksgezondre d, ive Z la en Sport) Dt m f tiere h.rd aonrenanten
afqes oten mei de ,r er grot-. neden op he: geb ed ,ran de grootstede ike problemat ek Di
coord nate ra_ het grcte stedefbÈed s eahlerook nrr I h;ndEn lril het m n tierevan B n
nen and5e Znkei. V?e essen r.n de soaia e !,ern e!,Ji,nq ien .roLr,rvers ook van ret
opzoorneTea, hoe,,!e dat !.,iei toah /oorà opn e!r,r u lge'r'onden \,!ordt op rlksnveau) k n
ken n dtb-"ed door. Vee aonseqLrenterdàr voorheen',,rorCt !e'irefkt aan oftkokerLng, er
rr/ordt beter qe ! slerd naar wat de groie st-.def fod ! hebben er ,j.rordt soepe er oanqeqàan
rnei regeLs en prc.edLrres. Ïege lkertld lkthe,nietsteedidooriedrnqen\,\,aardebro.
fen ggen laf deze I e!,Àe nzahten Zo r.^rordt de qerahifed op <ansen n paatslaf op

proberÉnaseer'Lrtlindng'rhetkader.ranhet9'oteíedenbeeldbeschor\,,d,ier\,11
het toah eef vdn de u:tqangspunten ,ran de Roil-"rdaÍrle loa a e lelf eLVr ng \{ras 'pro
b ern,"n -.r potent e! , s.hreÉÍ rnen da. n 1990 -

Dt b!cd ien. zln egen dynanrlek. Cnder n,.,cea lan d-. nt: rlevere "tera.te mel il-'
qeïeenten \r'rordt ef nnridescfderkeidda,!cca?iactoren n aie qrole siad5prcb eriat ek
!Tèqef om een aanlaepart n:trLrmÉater um. Blce aonlefan.en ce I het kader ran hat
qro.e 5tedenbe€d zln afge5oien ne: de,.'er q-cie 5reden (G'1) no! nÉ:, m:ar nmdde5
\íe bl de l5 nrdceqrote iGl5r\r,,ordt o.derkeial aat een ccrode,.'ef ,eT laaT'nocT een
be e csproqrarnma ofvo doende kan zln Er v,,o'di dur Eevrerkr aan nogë lkheden ori de
aont nLr te r beter .e k.rnnen qaranderen Nelr!\/e vo'ren /an Lre e dsleraniv',oord n! zca5
!5talecon'T:sses en riontor'rg) \,iorder' oftlrr kkÈ a aeeenbreJk nhoLrden mÉ: de Éer
rlc qe qe'.hihe d op keNqeta en.5 e. ge n:iT !..r r r..Pi
Hei Lrt,.,oerend werk blvoorbeed tct lcrgere r,..,,:'k lkt rlrssef een rcv,iir Lloo :e
maken ReDTesg ele maataegeen cp zahT?f l-r l(E_ !i,rc doeade om olela5i en.r!È ,l
hedtebesÍlden. A!leleroorzake'r!ancvarr:t n het rea rle spcor '.,v t hcuarf .Í b e l
gef, dàn zu le ze net aieen nrel harde "ard ro.t-.n doeN, màer le z!. ze cck I oEier
at:f zei dàt ze r aièt rechte spoor'.,ve kcm rln en dai ze ef r.rn k!!à ie,en n k,.,,,1. kr l
fef Een ]rraall e qÉn lk cm een produci eve lerc nc ng raf rlt perspeat ef r,,an b :nen
Lblvoorbe-"dvenveroorzakersvanolerastrenlanbutenir'Ldepllbekeopnelbekl<en:r
zlll n -èt v-"e !!erksooten ÍrÉer !!aar alat 'blnnenperspeat ef' .eftràa tL:at, et aLrt : cr
behoeÍ1e;àn r t,roerend lrrerkerg ce hel zaht op dt dee van de irren e',,nq aoq - ei,?'oren7ln A5 r llo-.rend,,\,erker! cizahl hebbei zehebb€nhet.elàltona:saf ef ze
zln n staal cÍ' 1Lrn e gen nz.htentere'!rieametandere.nanerenr.nklref,ar:nkun
rcr zc ecn zeer qer.\;arde,. d-r rc spe ef n de aanpak !an qrotc 5tad5prolr erÉr
r q re n_atan ire-èÍi 'ret loa a e
iet lrote 5tederbe e d oc het ee'9te qer clt
"/e,.'cora bet'ekk '! hÈblren op
nq, en hoe,,1,e de nno!ài e! alaarb nnen :oabeslu!r:lke nslr!men.en, ziel-" ee_ fog lteÉd9 lcenemendÈ aa_daaht,",oor i,rne_e/ rqs
prcaelsen U,'at le n Nederand flor:e_tee proeit 9dàtneaophetpLrtsraato,ntE!aà'
erken:en dat sanen e! ngiprocessen een aangepàn ae e d!kader aod !l hebcen

Hoe\'\e dus

1,/eTn

eu\,\/

n dat opzicht heeft de rjksoverhed wel iets te leren van het opzoomeren. Om te beginnen
samenlev ng als probleemoplosser. Ln het grote stedenbeleid, maar ook
n het p reventief jeugd be eid dat sterk n ontvvikkel ng s, ontstaat ru mte voor n euwe prob ee-

de nvalshoek van de
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o\rer qen! LrÈs-.onal

!floofaÍlaandher;a'eefiocrtqrotestedenbeedà!ànt.;

ettTe \rèn!

i

h..tmnstër evar\r'!'!,Siloksgezondhed,\,\ezlie.Spo't) D t nr n ster e hàd .onfe.anlef
afgesoien retale,,,er!lrole steden op het Eeh-"o r;a Ce qrootstede lkc prot,enià:e<. le
coorona,e\renhetqrotÉitedeibeed seahterooknu nh:ndenr.'anhetrnnstere'ranBn
nen andse Taken Vee ejser va r de soa a e rerf eLrr"r.g ien trou,,',,ens ock ren hat
opzoorneren, hoe\,./e dat v,,e toah r.'ccra oDn eu.\ ! tge,ronce- [orct op r]ksn !'eàLrl k n
<en n d t be e al aloor Veë aofsecLrenter dan roorheen L,'ro'dt ller.íe kt ;an cntkoker fg, er
\rrord: beter lle u sterd n;àr v.,:: ce qrote steden nod -c hehbE I er !',,orcl soeoe er ornqegà;'
anet rege5ei proced!re5 Tege lketlo lkihefnetjtcedsdoortedrnlen,!aardÉbron
nel qgen rran deze nri,le nz.hter Zo,À,o'dt de gefahth,.c op kànsen npJattrranop
pToDemen as een'Lrt,/ndng n het kède rrri het qrcle stec-.fbe e d bestirculr''d, ter\,,1
he: tcah een ran de Jtqanqsc!nten !a'de Rolierdanre soaae iern,e.!1 rq wa5 'pro
b ernen en pctent ei , schfeei ncn daar n I99c

Dt beeal [ent z]f egen dynan ek O.rder _\, ared r/an Ce n.efsevere nteràLte nrÉi ce
geriÈenten rlordl er nmidde 5 once'kand dat j!. ; e fàatorea n de q'ote sladjprcll em:l É.
vr.gen or een eefqepall nslrurneftar.,n] Bl de ao'\,e_aitln de n het <ader /a- le:
qrot," 5teoenbeec zln afqes oten aaet ce /er lrote lteoer G4 noq net, m;i nmdces
\,/-" bl oe l 5 .i cde qroie (Gl 5) r,roict onalerkind Cet eef peroce .i:a'r cr laar loa' eÈn
beeCsproqr.nm. onvodoende kan zln. Er .,iordt dls ler.'erkt aèn moge lkheden !r ce
coni n!rte t beler të kurrnen qaranderen N eLr,J,,,e \'ornen vàf be.e dlre'antv,rco'c nq iz.d t
\' s tat eaomm s5 -"s en mc r to: n!l) !/orden onl!' k<e rl, d e Eerr breu< nloudef inet a::ef
zld qe llerchthe d op kengeta e'a ! en qe riaat noor sLaaes
Het !t\'oerend !\reri blvoo,!eed het lon!eIen!,Jerk - lki rt!5!er eea !',/r; loor 1-E
nrlr(en. Repress eve rnaatregeer op zahrei b lken c_rro doend-" oï oleTasl en on,"'! q
he d :e bestrlden À s le veroorzaker! !,:a o,ier ast r het 'eahtc 5poo' !,r I hcLiden c' nrr.gen, dan zLr -e ze fet a.een n:t hàrdÈ hend noetea doen, mr;r e zut ze cok n_oetealen zen Cèt ze I dat raahte 5coor !!e (o.n zla e. dat ze er hl]' kwà tetÉn I Ki!lt <ur_
nen Een lraaq eger lk o'r eer p.od-ateve !,erbadnq len het persp-.tte1 len c _:a.ut
b lroorbee d \ran leroorzaie'5 van orer a5l) en \,àn blr lenaf íde pL b ekc op I ei bei kei Er
rln i er ,.,ee ',./erksoorten rneer 11,aar dai b nnenpersceat eÍ' aentraa 5tà.1, ef JJ; s e'
behoej:e aan Lr t,,oe'enc lverkers d c ret z a:rt o! d t dee i:. de samen e,r nq :oq n ei ler o
rsf rln As Lrtr.,oe'enc lr,erkers dtzcft "ecben zehebberhetneta.rtoïatsii e_.:
z r rl 9:ààt om hLrn e qea nzahtente\'erb:denfletarderefrale.en!;. llkan,d.nkln
nen ze een zeeT qe,1./aaTdeerde

Hoewe dus het gÍole stedenbe

ro

5pe

ed

en n oe aano.r( vàn q:o:e stadsprob eÍ'en

op het eerste gezicht weinig te maken heeft met sociale

veÍnieuwng, en hoewel de innovates daarbinnen toch vooÍa betrekkng hebben op
bestuurllke insÍumenten, zie je een nog steeds toenemende aandacht voor samenlevngs

je

n Neder and momenteel proeft is dat men op het pLrnt staat om te gaan
erkennen dat samenLevingsprocessen een aangepast beleidskader nod g hebben.

processen Wat

te eren van het opzoomeren. om te beginn-"n
pÍob
van
ng
aLs
eemop
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maanpakk-.- Fel Lr:,oerend ir,erk (.1q1 daardoor moge i[hedea, rnaar ooptookeefr5co
I Teer rë-a p o Éatea s de !,ero-cer5tc nq te her(enfen dal te een goed proleat moet bou
,.rr'eF op p oÍes9 ofe e nzet HLr p,.rer eners d e or eEn lahoo
loageief n ce rrob ernen cp'/an
gen doen op zali LrLtle<end ea roodTa<e lk \,ie k l'.4àar er t geen enke zcht de vraag oi
.et.ànta e' o-qeren n de prob errren z! en afne'r'ef;rs qe\'o g !an hLr. be.noeen5 u,.i
(inoeref, onateren, edereen e qen k, nod q hebben ! eÉ_ oanqe! nq !'/aaT ze itu s ztn, !,raar
ze z.h Í'ogen be', nden, v,,aar ze lve korll zln, ve !:l !:lenoeq, Íaar ook spafnerd genoeE
Dat s een elrentèefrctcf n'prevc.1e',/an probemer líai'e:zln n_aar zeer !.re nrg pro
eatendezon vtae eefomqerr nq asdoe ste ef At een lonqeTe een vertTou\,venspersoo'
n de bLr-r: heeÍi, een v/lkaqent, ee: eraa', Í'e:r n gsah e' ook een bJU rnan oÍ !rcLr',"-, a s
ontraoer ngen lret andefen nel à eEn Í]àaT aofÍrontal es z n, ca_ 5 Ce ia-5 dàt le een
be'oep rnoet dce- op hr pl,ereners kener. As een o-de rne TcLr!,/ ook ee_s eEn beroep
maq ioe' op de D!ren a s ze boodsahàppen rod g heeít 5 cei faa51 'preit g , '5cc'ae',
'qezond , ook nog ecn agef beroep op de t rLrszor! Atde n'erÍo!i,, op hrar,qoede oagen
ook noq eefs naar bLrie: clrft s dat ook neellenome.. lllaa''-u pvefeners op een sahoo
qrlpennet:opcatsocrtso.àes:'uatLrren olzoomeren doe. cat,re neerste nstante
b:lÍiqrolesrecenbeec o.h d\,,,e ef netdekraanopen Btter nooC:ake l( m.àrutende
l< za toch ce kraan o.,r: rnoeten Ven aiege re dle net dr.,,e en 7_n bfood \re'al e_t rnoeten
!.re a d t opT ahi n et oe op o!! nq lerechle r \!e vaf de opzoomeraars, demensÉndezah
inzetten !,oor het :E k inaàt t de e gei, stra:t. ilet 5 dLrs zaak d.t dàt potent ee o't\,r' kke a
Op de een of andere manieÍ is het echter voor be e dsmakers rnoei ijk om 'opzoomeÍen' (of
we ke gedaante het dan ook aanneemt) a s ser euze aangelegenhe d te zien. En als ze daar
dan toe komen dan veTwarTen ze serieus weeT met grijs, zodat de benodigde vro jkheid
weer ver te zoeken s. Da1 is een ander verschi tussen soclale vernieuwing en opzoomeren.
Opzoorneren is vo kser, sLuit meeÍ aan bil het levensgevoeL van de mensen 'aan de andere
kantvandekoof' En dus minder bil dat van be e dsnakers. Die hebben toch nog ets te
eren over het leven, terwj ze vaak druk ziln de bevolkinq te leren hoe die nroet partlciperen
n be e d maken. Nog steeds lilken ze Langs e kaar heen te praten.

§3@É
Zoekende naar sociale vernieuw ng zijn we versch I ende betekenissen van dat woord tegen
gekomen. De zoektocht naaÍ een nieuwe relatie lussen overheid en burger leverde een
dynamische variant op d e n Rotterdam mede de weg bereidde voor de Opzoomerdag, en
vervo gens verder, tjenduizend nraal kleinschalg. Rotterdam was daarin niet uniek, eÍ zjn
andere gemeenten, maaÍ de stad was we bee dbepa end in d t proces. Er was de ambte ljke
var ant op rjksn veau, d e in eersle instantie is vastge open op het nhoude ilke niveau, hoe
we er wel deqe ljk decentÍa isatie en deregu er ng heeft plaatsgevonden. N4en heeíl er van
ge eerd, het zal nog moeten bllken n hoeveÍre het grote stedenbe eid meer teweeg zal
brengen.

Sar
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Soc ale veÍn eLr\,\rng heeft meerdeÍe lleteken ssen, r.raar er ziln ook andeÍe

terrien die nhet

kader van socae verneuwng re evant zijnr opzoomeren en grote stedenbeieid, en het
wachten sopeennieuwkabinet,datonget\rilfednieuwespeerpunlenza benoemen.
n heÍ hee proces s de probleemdefnte aan het schuven gega.n Achlerstanden jken
rn nder centraal le staen, het stede ilke sarien even s op de voorgrond getreden. Hei s te
venr/achten dat de onl\,vlkkelng zch za doorzeiten Onvermldellk,. was het aleen riaar
omdal eI wel lveeÍ bezuln g ngsronde! zllen nankomef, za er meer aandacht gaan naar
h-"1 prob eemop ossend veÍmogen van de burgers ze f Dezilf bere d om hun omgeving n
de gaten te houden, ze vnden het elk om een band met anderen te hebben. lvlaar er
doerni een prob eem op, orndet dt pÍob eeriop o55end vermogen lan burgers vanut het
perspectef van de oveÍhed lo.h atiid nsÍumentee wordt ngezet As het m nistere van
volksqezondheid een qezondhe dsprob eem signàleert, den is het geinteÍesseerd n sarnen evngsprocessen d e dat qezondhedsprob eem he pen op ossen Hei ze Ide ge dtvoor prob enren op het v ak van de openbaÍe oÍde, op het v ak van de toe e d ng naar de arbe dsmaÍkt, op hei vak van het onderwils Op het rnornent dàt het overhe dsprob eern s
opge ost verdwilnt de nteTes5e van be e dsrnakers Voor bLrrgers I gt dat anders D e v nden
het gewoon euk oÍ net euk n hLrn bLruÍt, er onderhouden \i,/el of geen contacten met
buurtgenoten. ErÈnatuurjkwe een relatle met hun dagejlkse zorgen en or.stand ghe
def, manr het reatonee aspeci staat voorop. As ie een eLrk aontact nret le buurvroLw
hebt bil een acire iegen verkeersover ast ben je n et efhenke ilk van n eLrwe verkeeTsover alt
orn haarte bezoekef. En dus kan er bj zo'r bezoek hee goed de afspreak ulÍo len datle
na lchoo e kaars k nderen opvangt. Zo'n afspraak llt vanut het perspeatef var de over
hed weer op een ander be e dsterre n.
Wat nodg s, en wat ongetwjfeld niet op zich zal laten wechten, s een vse op de mener
wiarop be e d om kan gaan me1 deze spann nq tLrssen het nslrumente e perspeatief van de
overheid ('er ir een verkeersprobleem, hoe schakeen we de burger in bide oposs rq?') en
het re ationÈ e perspect ef van burgers (' k kan het goed v nden met de buren, zui en we
samen re15 aan het verkeersprob eem doen?') l/).
De actua iteit van d t prob eem kdrl gel lustreerd worden aan de hand van de vo gende anek
dote, die op felten gebaseerd Èl

n ee, grote slad Het is een yuppendraom am in het centÍum ya, de stad te
h,anen, en het pleintje valdaet aan die droam De huizen eromheen zin opgeknapt. Hoe
wel je in het uitgaans.entrum bent als je de haek amslaat, is het er rustig en apgeruimd, er
siaan planten en bamen, maar aok banken Sams zitten de omwanenden aan de tafels die
er staan en kletsen. Ze ercn er zelís wel eens af ze drinken er kaffte. Ze vaelen zich verantwoardeli)k vaor het pleintje, het is er altijd apgeÍuimd.
Ze zijn niet de enigen die van hun pleintje houden. Sams zoeken graepjes jongercn de
beschutting van het pleintje, kleisen, drinken wdt, raken wet Ze blijven naait lang H-"t zin
NedeÍlandse, maar aok vaak Marokkaanse jangeren En vàak ellebei Het gaat er redelijl<
wedig tae, eÍ gebeui naait iets. Behalve dan af en tae een rcndslinqerend blikje
Een van de bewaners belt altijd de paliie als de jangeren eÍ zitten De palitie reageei
tegenwaaÍdig, in tegenstelling tot vraeger, en stuurt de jangeren steeds weg Waar nàartae
is niet za duidelijk, waaÍschijnlijk een ander pleintje. Vraeger kwamen de jangeren immers
Een pleintje
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niet naar het pleintje, dat kwam pas tóen een binnenterrein wedt de omrinqende huizen
gerenaveerd waren en duur verkacht, werd afgesloten
De be$toner daet aak aan preventie ledere avand gaat hij met een gteter de bdnken en de
tafels df en maakt ze nat ap die nanier wil hij voarkamen dat de jang-.rcn -àr gaan zitten.
Sinds kort komt de zàak in een straamversnelling Af en toe is de sfeer wat grimmiger, de
jangeren kamen soms in wat gratere groepjes, en laten zich niet meer zo makkeltlk wegsturen. De bewaners hebben een bijeenkanst belegd Nedat geinventaÍiseerd is wat preoes
de averlast is die andervanden worÍ1t nemen ze in grcte meedehefu hel vaarstelaan om de
geneente te vragen hei pleintje met een hek af te sluiten. Bij de vaaÍstanders ztt een aantal
bewaners dat ap vaaÍhand aangeí geen prablenen mel delorqeren le hebben
De vraag ljkt nril te zjn hoe ie deze'bevanqenhed'van verschilende so.ae categoTeen
legenover e kaàr kunt dooÍbreken. VanLrit een be e dsperspect ef wel te verstaan. Het qaai
er mraeTs ora hoele as profess onalje posite n dt soort processen bepaaÍ, niet zozeer as
raedeburger. Asle de orlëntate op pTocessen van samen even ceniraal ste t zul le beleidsmakeÍs voor louw prob eemdef n t e moeten inieTesseTen, ande15 krilg je er geen geld voor.
En geld is nodlq, wanÍ oÍ de bevangenhe d tus5en bevo k ngsaaÍegor eèn 'spontaan' za verdwljnen waaq ik te bet\,vilÍe en. Samen evinqsprocessen devoorheen op'natuur jke'wlze
plaats vonden kornen n et terug door n ets te doen. Er is een opvo geÍ voor socla e vernieu
\/ ng nod g, een beleidsprogramma dat dit samen ev ngsprob eem centraal stet Inziahten
over hoe je dat praktsch gesproken aanpakt ziln n edergeval bil het opzoomeren in r!me
rnate opgedaan. nz chten over hoe le het bestuur ljk niei moet doen hebben we te danken
aan de 'Binnen andse Zaken-vaiant' van soc a e vern euw ng. De vraag isr Wi en we leÍenl
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(l)

D r gedee te is gebaseerd

op K. Fortlin (1994)

(2)

De Rotterdamse projectleider soc a e vern elwing n een teÍugb k op d e ep sode "Het
was hee eenzaam n die tild" (De K eln I994)

(3)

D

t

gedee te is qebaseerd op Fortuin en Kensen (in bewerkinq)en

opBonset al (1995)

(4) oppie was een geel mannetle dat a s màscotte vooí de opzoomercampagne É gebÍu kt.
,-- , g-odop e- d ot5 op oon- tpu
(5) Fortuin en Kensen ( n be\,verking) anaLyseren de ontwikkel ng van socia e vernieuw ng
naar opzoomeTen.

(6) Aan die eenzjd ghe d heb ik me ook ze f schuld g gemaakt, n het ondeÍzoek naaÍ de
opzoomerdaq waarean k heb meegewerkt (Bons el.a 1995).

(7)

ig

Ziln onder
De re at e met het gedachtengoed van []rgen HabeÍrnas s n et loeval
n
sche d tussen systeemintegrat e en socia e integrat e s deze context bLritengewoon
re evant.
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