
 

Frank Boerboom is op-

bouwwerker in Rotter-

dam-zuid. Het eerste de-

cennium heeft hij samen-

levingsopbouw gedaan 

met bewoners. Hij ver-

wondert zich over de gro-

te afstand tussen beleid-

makers en de mensen die 

er midden tussen staan. 

De stevige sociaal-

democratische inzet op 

prachtwijken leidde soms 

tot tragi-komische ver-

wikkelingen; het geld kan 

niet op maar wat doe je er 

mee, een ijsbaan voor een 

Marokkaanse burgemees-

ter? 
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Ik begon in mei 2000 in Pendrecht als 

opbouwwerker. Ik herinner me dat de 

wijk in bloei stond. Sociaal stond de 

tuinstad er minder florissant voor, zo 

had een stedelijke conferentie geleerd.  

Rotterdam had teveel sociale woning-

bouw en te weinig te bieden voor de 

middengroepen. Die 

waren weggetrokken 

naar de slaapsteden. 

Rotterdam was drager 

van de voorzieningen 

maar miste de belas-

tinginkomsten van 

OZB op eensgezins-

woningen. Empty 

nesters 

(achterblijvende ou-

ders) en migranten 

die besloten hadden 

zich blijvend te vesti-

gen en wooncarriere 

te maken, bevolkten 

de wijk. Sociale problemen ontstonden 

toen afgekondigd werd de revolutie-

bouw uit de jaren vijftig te gaan ver-

vangen voor doorzonwoningen. Dit 

was het startsein voor velen om hun 

heil elders te zoeken. De leeggekomen 

woningen werden gevuld met zwakke-

ren op de woningmarkt. Binden aan 

een sloopwijk is geen perspectief.  

Pendrecht 
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De nieuwe opbouwwerker diende zich bezig 

te houden met ‘leefbaarheidsvraagstukken’. 

Wat dat zou moeten betekenen werd niet in-

gevuld maar met ondersteuning van onder-

zoeker Anne van Veenen kwam een uitwisse-

ling op gang met Hoogvliet, IJsselmonde en 

Overschie zodat opbouwwerkers bij elkaar in 

de keuken konden kijken. In mijn wijk leerde 

ik dat er heel veel één-oudergezinnen in het 

sloopgedeelte terecht waren gekomen. Ont-

heemde kinderen die het met elkaar moeten 

uitzoeken en moeders die er alleen voor 

staan. In plaats van elkaar de maat te nemen 

‘mijn kind doet zoiets niet’ ging ik bouwen 

aan steunnetwerken voor opvoeding; de 

moedergroep (‘want moeders steunen el-

kaar’). Het werd een vluchtig netwerk zonder 

gestructureerde voorziening (want dat is alle-

maal maar gedoe) en we ontwikkelden activi-

teiten in het kerkelijk inloophuis, het wijk-

centrum, de scholen en waar dan maar ook. 

Antilliaanse moeders die de brassband over-

namen  van het jongerenwerk ‘omdat we dat 

wel beter kunnen’ en de verkiezing van ‘de 

moeder van Pendrecht’ op het wijkplein wa-

ren hoogtepunten. Thuis Op Straat kwam 

ook net kijken en we werkten productief sa-

men, zij legden het accent op omgangsvor-

men bij kinderen en wij steunden de moe-

ders. 
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Hoogleraar opbouwwerk, Tanja Blok-

land, vroeg zich tijdens een congres af 

of mijn bijdrage de wijk en z’n bewoners 

wezenlijk vooruit bracht. De glorieda-

gen van opbouwwerkers waren toen al 

voorbij. In de stadsvernieu-

wing waren ze de tegenmacht 

van woningbouwcorporaties 

maar er wordt allang niet 

meer gebouwd voor de buurt. 

Tanja heeft jaren later ant-

woord gekregen: de pareltjes 

hebben we aan de wijk weten 

te binden. Zij hebben een 

mooi nieuw huis gekregen en 

vormen het cement van een 

vernieuwde wijk. Zo’n leef-

baarheidsproject stond bij 

beleidsmakers in de marge. In de afron-

dende rapportage schreef ik over de 

staat van de wijk en het project ‘de Tita-

nic gaat ten onder maar de scheepsbel is 

gepoetst’. Geen uitnodiging tot gesprek, 

zo bleek.  
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Opvoedingsondersteuning 

werd de trend en de moe-

dergroep werd toegeleid 

naar een nieuwe, hippe 

voorziening; het vrouwen-

huis. Als kerel werd me fijn-

tjes te verstaan gegeven dat 

daar voor mij geen plek 

was. Jammer, want we wa-

ren juist geintrigeerd ge-

raakt door de afwezige va-

der; wat mist een kind dan 

in z’n opvoeding? De cursus 

bandenplakken door buurt-

vaders kwam niet meer van 

de grond.  

Dat is de makke als je bui-

ten kaders werkt. Je hebt 

alle ruimte om nieuwe din-

gen te ontwikkelen, sommi-

ge worden door anderen 

overgenomen en andere 

landen niet in vruchtbare 

(beleids-)aarde. Je hebt er 

weinig invloed op. 
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Net aan de overkant van Metrostation 

Slinge ligt Zuidwijk. Qua bebouwing het 

zelfde als Pendrecht maar cultuurhisto-

risch een wereld van verschil. Een zelf-

bewuste wijk waar de bewoners het 

voortouw hebben genomen tot stedelij-

ke vernieuwing. Een woningbouwcorpo-

ratie  waarvan het personeel meer loya-

liteit met de wijk lijkt te hebben dan met 

het concern en een levendig vergadercir-

cuit op parlementaire leest. Voor de 

nieuwe bewoners  is het lastig om er tus-

sen te komen, ze worden weggekeken. 

Met argusogen wordt in Zuidwijk het 

publicitaire lawaai van Pendrecht be-

schouwd. Noodkreten over water dat 

aan de lippen staat levert wel subsidie 

op maar maakt de nieuw opgeleverde 

huizen slecht verkoopbaar, wie wil twee 

ton neerleggen om in een ghetto te wo-

nen? De gestaalde wijkkaders beklagen 

zich, als echte Rotterdammers, bij mij 

over het asociale woongedrag van hun 

nieuwe buren maar nemen het me kwa-

lijk dat ik hun zoveel aandacht geef.  

Zuidwijk 
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De voorzitter van de bewonersorganisa-

tie mocht aan de parlementaire enque-

tecommissie vertellen waar het mis ging 

in de multi-culti-samenleving en refe-

reerde naar mijn inzet: ‘als de Antilli-

aanse scooterjeugd het te bont maakte 

ging de opbouwwerker er op af, hij reed 

op een motor en had dus enig gezag’. Ik 

leerde de overlevingstactieken van de 

stadsnomaden waarderen, burenhulp 

stond hoog in het vaandel. Wellicht niet 

zo netjes als men in Zuidwijk gewend 

was maar wel effectief. Voor de deur 

een volledige revisie van een auto gaat 

misschien ook iets te ver.  

Een basketbalpaal leidt een zwervend 

bestaan door de wijk, overal waar deze 

speelaanleiding verschijnt laait een 

storm van bewonersprotest op ‘geen 

kinderoverlast voor mijn prachtige 

nieuwe voordeur’.  Het is een klein 

wonder dat een voetbalveldje midden 

tussen de huizen getolereerd wordt. Nu 

de buurt gesloopt wordt voor nieuw-

bouw is het zaak deze voorziening in 

stand te houden, vertrekkers en blijvers 

gaan er samen voor staan om er een le-

vendige én ordentelijke invulling aan te 

geven. Zo zullen nieuwkomers zich wel 

bedenken om te gaan klagen.  
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Het truukje van de alleenstaande moe-

ders die elkaar ondersteunen wordt 

herhaald. Alles gaat overal altijd an-

ders, met steun van de woningbouw-

corporatie kruipen we in een leeg-

staand winkeltje en kiezen de geuzen-

naam ‘vrouwen van de velden’ en gaan 

elkaar daarna aankijken wie de bood-

schappen doet, de wc schoonmaakt en 

dergelijke beslommeringen. Tijdens 

een weekend op de hei met moeders en 

kinderen worden knopen doorgehakt 

(ik ben geen moeder en doe dus de kin-

deropvang). Als er een auto beschik-

baar is doen we wel eens uitstapje naar 

de nabijgelegen Ikea. Voor één euro 

ontbijten met het rijke gevoel dat je zo 

de tent gaat leegkopen. We laten ons 

sponsoren met het incourante meubi-

lair en in een (clipan-)leunstoel horen 

de vrouwen in hun nieuwe winkeltje de 

aanbiedingen aan van taalaanbieders 

en reintegratiebureau’s . De basis-

school werkt niet naar hun zin en ze 

stappen in de medezeggenschapsraad, 

uiteindelijk besluiten ze de speeltuin 

over te nemen. Die hardwerkende 

speeltuin-opa snapt allang niet meer 

wie al die nieuwe kinderen zijn en kan-

kert alleen nog maar. Als hij vertrou-

wen heeft gekregen dat ‘zijn’ speeltuin 

in goede handen komt, draagt hij de 

tuin over. Jaren later krijgen de vrou-

wen van de velden een eigen glossy en 

een plekkie in het histories museum. Ik 

ben dan al een tijdje weg maar als een 

aap zo trots.  
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Wie legt er nou een speelplaatsje 

aan tegen een 55-plus flat? En dan 

ook nog een schommel die als goal 

gebruikt kan worden met oma’s 

muur als ballenvanger. Ze wordt er 

gek van maar door die watervlugge 

gastjes wordt ze alleen maar uitge-

lachen. In het winkeltje gaan de 

oma’s samen met TOS eens uitzoe-

ken wie de grootste belhamels zijn 

om een ‘netje’ om hen heen te span-

nen. Kunst is heilig en zeker als je 

het zelf gemaakt hebt en daarom 

besluiten we, in samenwerking met 

een kunstenaar, met z’n allen een 

gigantiese schildering te maken op 

de blinde muur. De schommel 

wordt een halve slag gedraaid en bij 

de oma’s kun je sindsdien terecht 

voor een snoepje en een pleister als 

je op je knie gevallen bent.  
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Gedoe in hogere echelons leidt er toe dat ‘mensen 

maken de stad’ uit de organisatie wordt getrokken 

en ons team blijft eenzaam achter. Mijn werkgever 

heeft in gloriedagen een sterrenteam van opbouw-

werkers bij elkaar gekocht. Allemaal professionals 

die elders in de stad hun sporen hadden verdiend 

(dat ik daar bij hoor?) Als gewezen jongerenwerker 

voelde ik me teamspeler en volg hier een harde 

leerschool; opbouwwerkers zijn loners en kiezen 

zelf met wie ze zich verbinden. Elke teamvergade-

ring een debat tussen doven, iedereen heeft een ei-

gen loyaliteit; aan de eigen wijk, aan de eigen be-

wonersorganisatie en aan het eigen project. Aan-

sturing en coördinatie verlopen via wonderlijke we-

gen. Deelgemeente en welzijnsorganisatie kantelen 

voortdurend maar zijn nooit in lijn; dan staat het 

gebied weer centraal en even later is de organisatie 

aangestuurd op inhoud. Onze baas doet inhoude-

lijk zaken met de beleidsafdeling van de deelge-

meente terwijl wij in de dagelijkse praktijk te dea-

len hebben met de wijkafdeling. Als de linkerhand 

niet weet wat de rechter doet, stumper je in het 

duister en kom je elkaar slechts bij toeval tegen.  

Ik begon een beetje van Zuidwijk te balen, discri-

minatie is er zo ingebakken dat zelfs ik ermee be-

smet dreig te raken. 
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Cijfers doen hun intrede bij het sociaal 

werk, wij moeten voortaan elke week onze 

gewerkte uren invullen op de computer. 

Dat is schrikken, al die avondjes vergade-

ren aan het slot van een gewone werkdag 

tellen behoorlijk op. Onder leiding van 

professor plagiaat, Rene Diekstra, heeft 

opzoomeren een kwantificeerbare metho-

diek ontwikkeld. Ze noemen het ‘mensen 

maken de stad’ (opbouwwerkers en bouw-

vakkers). Het idee is dat huis-aan-huis ge-

sprekken in één straat getalletjes opleve-

ren over conflicten en burencontacten. 

Vermenigvuldigen en delen levert een ge-

tal dat correspondeert met een trede op de 

participatieladder. En als 33,3% van de 

bewoners instemt met zelfgekozen leefre-

gels hebben we straatafspraken (en een 

bord voor de deur met steevast als eerste 

regel ‘wij groeten elkaar’). Ons vergrijzend 

opbouwwerkersteam wordt uitgebreid met 

7 jonge honden die het project komen uit-

voeren, heel verfrissend. Ik heb scepsis 

over de straataanpak, een buurtje van een 

paar straten lijkt me het kleinst zinvolle 

werkgebied maar doe mee met volle inzet. 

Tijdelijk heb ik collega’s met wie ik echt 

samenwerk. Aan mijn fundamentalistiese 

Moslim collega, die nooit vrouwen de 

hand schudt maar van wie niemand dat 

ooit merkt, bewaar ik goede herinnerin-

gen. De ethiek van sociaal interveniëren is 

met hem plotseling discussieonderwerp 

geworden. Die cijfertjes worden een steeds 

groter probleem maar daarover later.  


