
 

Huisvesting en overwinning van armoede : handelingen van
het symposium
Citation for published version (APA):
Thung, P. H., & Beekman, P. C. (editors) (1996). Huisvesting en overwinning van armoede : handelingen van
het symposium. (Bouwstenen; Vol. 40). Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1996

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/dc8dca26-0e72-4847-93d8-ce705b4ad1fb


23 

HUISVESTING EN 
OVERWINNING VAN ARMOEDE 

HANDELJNGEN VAN HET SYMPOSIUM 

dr.ir. P.H. Thung en dr,ir. P Beekman (red .I 

40 



HUISVESTING EN OVERWINNING VAN ARMOEDE 

Handelingen van het symposium 

dr.ir.P.H.THUNG en dr.ir.P.BEEKMAN (red.) 



© 1996 Technische Universiteit Eindhoven 

Faculteit Bouwkunde, 
Leerstoel Stedelijk Beheer 

CIP-GEGEVENS KONINKELIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG 

Huisvesting 

Huisvesting en overwinning van annoede : handelingen van 
het symposium /P.H. Thung en P. Beekman (red.) -
Eindhoven : Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit 
Bouwkunde. - III. - (Bouwstenen / Technische 
Universiteit Eindhoven, Faculteit Bouwkunde ; 40) 
Symposium gehouden op 28 oktober 1994 aan de TU Eindhoven. 
- Uitg. in samenw. met Ministerie van Buitenlandse Zaken, DGIS. 
ISBN 90-6814-540-1 
NUGI 655/661 
Trefw.: stedebouw / annoede ; steden. 



Voorwoord 

"Huisvesting en overwinning van armoede", is de titel van een symposium dat op 28 
oktober 1994 aan de TU Eindboven werd gehouden. 
De discussie over dit onderwerp vertrekt vanuit de wetenscbap (en ervaring) dat 
armoede door de armen zelf overwonnen zal moeten worden. Overbeden zullen door het 
opbeffen van achterstandsituaties, daarvoor de mogelijkheden moeten bieden. 
Deze opvatting sluit aan bij de bekende slogans van regeringen in veel 
geindustrialiseerde landen. 
De problematiek van de armoede culmineert in de steden, daar wordt de meest 
schrijnende armoede geleden. Tegelijkertijd zijn steden potentieel plaatsen waar mensen 
kunnen overleven. De steden zijn van ouds centra van productiviteit zowel op materieel 
als cultureel gebied en bieden een scala aan mogelijkheden om inkomen te verwerven. 
Deze "productieve" functie van de stad is in de evolutie van de huidige samenleving 
steeds meer op de achtergrond geraakt. De stad is geworden tot een plaats waar men 
"consumeert"; cultuur, materiele levensbehoeften, wonen. De stad is in de loop van 
deze eeuw steeds meer "woonstad" geworden, het "werken" is daaruit verdreven, wat 
resteert is een aan wonen gerelaterend werken (kantoorwerk). 

Een visie op de stad als de potentiele plaats waar een oplossing voor de armoede kan 
worden gecreeerd, is nauwelijks doorgedrongen tot de vakwereld van architecten en 
stedebouwkundigen. Ondanks het feit dat bet verschijnsel van de toenemende armoede in 
de steden, zoals werkeloosheid en uitsluiting, hoog op de agenda staat van 
gemeentebesturen, kan men daarop nauwelijks een reactie uit de vakwereld 'bespeuren. 
Gemeentebesturen scbijnen bun stedebouwkundige adviseurs ook niet te betrekken bij 
het aanpakken van deze problernatiek. Werkgelegenheid wordt in stedelijke plannen 
doorgaans vertaald in m2 kantoren en graag gewild bouwvolume. Het idee van de 
compacte stad, vertaalt als compacte bouwmassa. 
De stedebouwkundige motiveert zijn voorstellen op hoofdzakelijk esthetische 
uitgangspunten, hij spreekt een andere taal en kan daardoor slecbts een bijdrage leveren 
aan wat men kan noemen de "voorkant" van de stad. De problematiek in 
achterstandsgebieden wordt afgewenteld op maatschappelijke sectoren, waar men met 
steeds meer inspanning en inzet roeit met de riemen die men krijgt toegewezen. Als 
gevolg van het afbouwen van subsidies in sociale sectoren en de stadsvemieuwing hoeft 
men niet te verwachten dat deze situatie in de toekomst zal verbeteren. Tenzij men 
overgaat naar een andere aanpak van de problematiek door alien die "aan de stad 
werken" erbij te betrekken. 
Waar vroeger, in de jaren '20 en later in de jaren '50 en '70, architecten en 
stedebouwkundigen in de bres sprongen voor de stedelijke sociale problematiek, hult de 
huidige vakwereld zich in een stilzwijgen. Stedelijke armoede is voor hen een "non 
item", 66k in de opleiding, waar studenten veel Ieren over morfologie en vormgeving en 
weinig over de planning en inpassing van allerlei vormen van werkgelegenheid en 
initiatief. Het begrip "schaalniveau" wordt momenteel eerder esthetisch onderbouwd, 
dan dat het fungeert als een begrip dat gebruikt kan worden voor de aanduiding van het 
niveau waarop netwerken van belangen en initiatieven samenkomen. 
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De autonomie die de huidige stedebouwkundige plannen uitstralen, weerspiegelt zich in 
het schaalniveau dat de kordate wethouder en de beleggingsexpert zich dromen. Het 
heeft niets te maken met het schaalniveau waarop lokale initiatieven geco66rdineerd 
kunnen worden, of met de problemen die ieder gemeentebestuur bovenaan de agenda 
heeft staan. Of beter gezegd dringend moet aanpakken, want de toenemende sociale 
problematiek kost een gemeente ieder jaar meer handen vol geld. 
Deze situatie overziend wordt het een dringende noodzaak dat de vakwereld zich tot 
deelgenoot verklaart aan deze problematiek en instrumenten aanreikt om tot oplossingen 
te komen. Een grondige bezinning op de huidige werkwijze en criteria lijkt 
noodzakelijk. Ontwerpers zullen aan autonomie moeten inleveren; om meer ruimte te 
bieden voor participatie. Het is · hun opdracht om daaruit criteria voor ordening en 
keuzevrijheid te ontwikkelen. Kortom, men zal meer moeten spreken over het ontstaan 
van oplossingen dan over het (ontwerpen) poneren daarvan. 

In dit symposium is zowel gediscussieerd over zienswijzen met betrekking tot stedelijke 
annoede als over een mogelijke aanpak van dit probleem. Verschillende disciplines 
leverden een bijdrage voor ons als stedebouwkundigen was dit verhelderend. 
We zijn ervan overtuigd dat een bijdrage uit het vakgebied "van binnenuit" zal moeten 
ontstaan en begint bij een discussie met deskundigen uit maatschappelijke en bestuurlijke 
disciplines. Het is essentieel dat de stad niet !anger wordt gezien als een "object" of 
doe I, maar als een proces. 
Een proces waarbinnen mensen overleven en waar stedebouwkundigen een uiterst 
belangrijke bijdrage aan leveren. 

De direkte operationele intenties van deze conferentie zijn, dankzij voorzitter Prof. 
dr.C. de Wit van EUR en zijn wijze stuurmanskunst tot tevredenheid van alien tot stand 
gekomen. 
De soms geemotioneerde discussies, naar wij hopen bevordelijk om zich in de ideeen 
van anderen te verplaatsen, werden gehouden binnen de faciliteiten van de TUE. De 
discussies voor zover opgetekend door de audiorecorder zijn integraal 
weergegeven om de sfeer en bet verloop van de discussiedag (opnieuw) te laten beleven. 
Dank ook aan de sectie Stadsvernieuwing en Beheer, met name Prof.dr.H.Fassbinder. 
Mevr.P.Rooijakkers en ir.S.Beekman zijn wij erkentelijk voor de efficient verlopende 
ontvangst en registratie van de gasten. De audiotechnische registratie van de discussies 
werd vakkundig verzorgd door ir.M.Pott. 

Deze publikatie is mogelijk gemaakt door een financiele bijdrage van bet ministerie van 
Buitenlandse Zaken, DGIS. 

Eindhoven 1995 
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"') Tweeledige opgave van het symposium 

1. Bevorderen van een proces van deoken en handelen, waarin allerannsten relf hun 
sociaal-economische integratie mee kunnen bepalen. Uit ter tafel gebrachte 
ervarings- en gevalsstudies kan lering worden getrokken voor een operationering 
van deze integratie. 

2. Het doen ontstaan van een "begeleidersgroep" die zou kunnen helpen de 
presentatie van een gestructureerd (maar faciliterend) in uitvoering zijnd 
community-based project bij HABIT AT II te bevorderen. 

"') Evaluatie en vervolgintentie 

De deelnemers van het symposium hebben getuige kunnen zijn van een "Babylonische 
spraakverwarring" als het gaat om sociaal-economische integratieprocessen van 
all erannsten. 
Het valt op dat men de verschijnselen zeer goed kent, maar men is er zich volkomen 
van bewust niet goed raad te weten hoe daarmee om te gaan. 
Dagelijkse praktijk en standaard procedures t.a. v. asielzoekers in Nederland bijv. 
worden tegen de achtergrond van persoonlijke interpretaties moralistisch scherp 
veroordeeld. Wat dit betreft is men dus ook hier nog ver weg van BOTTOM-UP; er 
wordt nog lang niet uitgegaan van de visie, gevoelens en mogelijkheden van de 
mensen/actoren waar het om gaat. Men meet situaties steeds vanuit eigen denken en 
handelen (cultuur). 
In de bottom-up interactie moet ruimte gemaakt worden voor niet-voorzienbare 
mogelijkheden binnen het ordeningskader dat wij ons (formele actoren) aanmeten. 
Structurering van deze cultuurdimensies, waardoor het onderscheid van monetair sociaal 
economisch en non-monetair sociaal-economisch handelen duidelijk wordt, is een slap 
naar het beter begrijpen van menig effectiviteitsdilemma. 
Men kan wellicht constateren dat het proces van faciliterend denken met dit symposium 
is gestart. De deelnemers hebben dit goed begrepen. 

Voor de toepassing van deze verworven kennis wordt gedacht toch weer een project te 
starten met het materiaal dat is aangereikt, waarbij o.a. de gemeente Eindhoven, het 
Direktoraat Generaal Internationale Samenwerking van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken en het Ministerie van VROM onder voorbehoud graag aan meewerken. 
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1. AANLEIDING en CONVOCATIE 

In 1996 wordt in Istanbul, Turkije de HABIT AT II conferentie gehouden. Op deze 
conferentie zal het thema huisvesting en armoede, zowel voor de Derde Wereld als voor 
Europa van belang zijn. 
In het country report dat op de HABITAT II als basis moet dienen om het programma 
van Actie tot het jaar 2020 te kunnen ontwikkelen wordt om ervaring gevraagd met 
effectieve strategieen en projecten van huisvestings(productie) processen, zoals die per 
1995 in de respectievelijke landen zijn opgetekend. Van Nederland wordt duidelijk 
gevraagd om ervaring met en lering uit projecten in Nederland en desnoods in het 
buitenland opgedaan door de Nederlandse overheid resp. Nederlandse experts. 

Doe! van de studiedag is: inzicht te verkrijgen in innovatieve en succesrijke 
projectinitiatieven toegepast resp. in voorbereiding in Nederland, die ook toepasbaar zijn 
in zogeheten Zuidelijke ontwikkelingslanden in Azie en Oost-Europa en hiermee een 
bijdrage te leveren aan de HABIT AT II conferentie in Istanbul. 
De taakstelling van die dag is: 
1. Bevorderen van een proces van denken en handelen, waarin allerarmsten zelf hun 

sociaal economische integratie mee kunnen bepalen. Uit ter tafel gebrachte 
ervarings- en gevalsstudies kan lering worden getrokken voor operationering van 
deze integratie. 

2. Een "begeleidersgroep" te doen ontstaan die zou kunnen helpen de presentatie 
van een getructureerde maar faciliterende, in uitvoering zijnde community-based 
projecten bij HABIT AT II te kunnen bevorderen. 

De opvang en de sociaal-economische integratie van migranten, die door de overheid 
welkom geacht worden, leidt in de Nederlandse context naar een verhoogde activiteit op 
buurtniveau, waar multi-cultureel Nederland de realiteit wordt. 

Het proces van migratie stelt een van de zichtbare vormen van denken en handelen naar 
zelfontwikkeling en integratie voor, die zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden 
plaats vindt. Het proces is cultureel waardenvrij; iedereen richt zich in het proces naar 
het verbeteren van eigen - in de eerste plaats materiele - omstandigheden en men 
toont, in de zin van denken en handelen, daarmee aan dat tussen Nederland en 
ontwikkelingslanden een cultuurovereenkomst bestaat. 
Vanuit dit handelingenperspectief kunnen ervarings- en gevalsstudies uit Nederland 
zowel als uit de Derde Wereld met elkaar vergeleken worden. 

De studiedag kan mede daarom bevorderen dat een proces van denken en handelen, 
waarin ook allerarmsten c.q. migranten zelf hun sociaal-economische integratie mee 
kunnen bepalen, geoperationeerd wordt. 

HVISVESTNG EN OVERWJNNJNG VAN ARMOEDE 7 



Dit kan o.a. door bij henzelf beschikbare middelen in en om hun woonomgeving onder
werp van aandacht te maken. Benadrukt wordt hier dat het niet gaat om een altematief, 
maar om een complementaire strategie, waarmee allerarrnsten en migranten in 
samenwerking met de traditionele participanten hun eigen doelen bereiken. 
Beoogd wordt een oplossingsgerichte analyse van knelpunten te maken binnen ons 
handelingenstelsel, zoals dit zou zijn bekeken door "bewoners". 
Dit vraagt om nadere uitleg. In het algemeen kan gezegd worden dat er in stedelijke 
probleemgebieden veel arbeid aanwezig is, maar dat deze arbeid in de monetaire 
economie niet (meer) bruikbaar is. 
Het dominante productieproces wordt gekenmerkt door verwoede pogingen om arbeid 
zoveel mogelijk buiten te sluiten. Banenpools, herscholingsprojecten enz. zijn in dit 
perspectief als water naar de zee dragen. In dit stelsel blijft arbeid overvloedig en van 
weinig waarde. 
Bekeken vanuit de leverancier van arbeid ziet de wereld er anders uit. Voor hem of haar 
is arbeid het enige middel bij alle transformaties. waarvan het voortbestaan athankelijk 
IS. 

Dus: arbeid moet, er is geen keuze! 
Daartegenover zijn wij (van de dominante cultuur) wel m de positie om de__ 
bruikbaarheid van arbeid te verruimen, desnoods moeten er onorthodoxe wegen 
bewandeld worden. 
In een proefschrift (Thung 1993) is hierop ingegaan en het onderzoek levert een ad-hoc 
conversiestelsel van arbeid op dat de basis kan blijken voor spontane ontwikkeling en 
integratie, bovendien instrumenteel is voor duurzame processen. 

De operationalisering van het ad-hoc conversiestelsel kan als volgt worden begonnen: 
uitgaande van de realiteit ter plaatse, nagaan waarom zij hun !even nog waard vinden 
om te !even en hoe zij dit realiseren. Wat moet er bij henzelf en bij anderen veranderen 
om dit !even te verbeteren? 
Hoe en waarmee worden deze interacties bij de actoren gewaardeerd? Essentieel in deze 
interactie is de discrepantie in de transactiemiddelen, die geconverteerd kunnen worden 
om bruikbaar te kunnen zijn bij de overwinning van armoede. 
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Op onderstaand sub-lokaal en micro-niveau wordt deze interrelatie van de actoren met 
afgebeeld dynamisch schema weergegeven (Thung 1993: 164). 

form eel 

' 
' 

J \,-----,, 
,,. - - ', NGO/SSM ' ~. Lo kale overheid/TD 

' I I 
; regela~ ' ,' regelaar 
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. : .. ~ ~ ~·~\ 
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Bovenstaand schema is een uitvergroting van het Ad-hoc Netwerk van de Conversie
coordinator (ibid.p.189). 
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Deze voorstelling van interactie heeft het voordeel aan te kunnen duiden wie nu aan zet 
is en hoe de samenhang der beleidsniveaus is voor maatregelen die moeten worden 
genomen om annoede overwinning op het laagst mogelijke niveau ook realiseerbaar te 
maken. 
Opvallend in de laagste sociaal-economische regionen is de discrepantie van de 
beschikbare en gebruikte transactiemiddelen. De lokale overheid heeft kwalitatief andere 
middelen te bieden dan de participanten uit de "grijze" sectoren. 
Deze discrepantie zou slechts overbrugd kunnen worden door eerder genoemd ad-hoc 
conversie netwerk. 
In bet boek is ook een kader ontwikkeld, waarmee effectiviteit en duurzaamheid van 
voorgenomen projecten van binnenuit te beoordelen zijn. 
Elders (Thung 1994: 150-56) is uiteengezet waarom formele NGO's, zoals zij zijn 
georganiseerd, niet zo geschikt zijn om mee te kunnen werken aan dit ad-hoc 
ontwikkelingsproces. 
In het boek wordt gepleit voor het scheppen van mogelijkheden voor het ontstaan van 
een non-institutioneel oplossinggericht ad-hoc netwerk op micro sub-lokaal niveau, met 
sociale en politieke relaties tot op het hoogst maatschappelijk niveau. 

Op deze studiedag wordt gehoopt op de invulling van dit institutioneel denkkader in een 
discussie met allerarmsten en hun vertegenwoordigers, die de sociale en ruimtelijke 
omstandigheden van gelijkwaardige competitie om het bestaan aan den lijve ondervinden 
en/of van nabij meemaken. Zij zouden dan de rol op zich kunnen nemen van de 
conversie-coordinator. 
Immers, de ervaring met stadsvemieuwing van de afgelopen decennia en de inkrimpende 
voorraad betaalbare woningen, de neerwaartse druk op budgetten in de sociale sectoren 
beloven voor de huisvesting van migranten niet veel goeds. De budgetten venninderen, 
terwijl de vraag naar woonruimte en andere voorzieningen juist explosief groeit. 
Deze trend, gecombineerd met decentralisatie en de vrije marktideologie stuurt aan op 
oplossingen in de sfeer van verzelfstandiging, zelf-hulp en deregulering. Dit leidt er ook 
toe dat de strijd om de ruimte zich vooral op sub-lokaal niveau nog meer zal verharden. 
Deze spanningen op lokaal niveau bieden betrokkenen in het huisvestingscircuit een 
goede voedingsbodem om zich te beraden en concreet "back-to-basics" na te streven. 
Buurtorganisaties en vertegenwoordigersgroepen uit Eindhoven, Tilburg, Belmond, Den 
Bosch, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn uitgenodigd om een bijdrage 
te leveren. 1 

Door de combinatie van lokale expertise met kennis en ervaring uit ontwikkelingslanden 
bij Nederlandse ontwikkelingsdeskundigen is een verrijkte expertise ontstaan, die 
relevant en voorbeeldstellend wordt voor de verlichting van stedelijke 
armoedeproblemen in Nederland en in het buitenland. 

1 
. .. maar onze stedelijke Community Based Organisations hebben de gelegenheid voorbij la ten gaan 

een inbreng te leveren. Op verzonden convocaties is nauwelijks gereageerd, misschien spreekt hen de 
problematiek onvoldoende aan. 
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2. RAAMWERK TEN BEHOEVE VAN DE DISCUSSIE 
de positie van de inleidingen en van de papers 

Lange tijd hebben we gedacht iets aan de migratiestromen te kunnen doen door Derde 
Wereld ontwikkeling, plattelandsontwikkeling en door bevordering van onderwijs en 
lokale medische hulp. 
Met integratie worden wij nu, mede als gevolg van het falend migratiebeleid, dagelijks 
geconfronteerd via de behoefte van beleidmakers om geld te vinden voor begeleiding, 
levensonderhoud en ruimteverschaffing voor opvang. 
De bevolking wordt gevraagd in te schikken en in de lasten van de overheid te delen. 
Dit uit zich in belastingverhoging, verhoging van gemeentelijke belastingen, legeskosten 
en rechten. 
Om deze ongemakken - onder druk van de toenemende stroom van nieuwkomers -
binnen redelijke proporties te houden staan ons, als zittende betrokkenen, twee wegen 
open: 
1. ervoor zorgen dat begeleidings- en verblijfskosten via onorthodoxe aanpak 

verminderen, naar gelang participatie van belanghebbenden toeneemt; 
2. zorgen dat verblijfsruimten efficient en effectief gebruikt worden. 

Bovenstaand perspectief geldt evengoed voor autochtone Nederlanders die naar de stad 
trekken. Bij lezing van de papers lijkt het mij dan ook nuttig de uitwisselbaarheid van 
deze actoren te benadrukken. Zo hebben geografische onvergelijkbaarheden nauwelijks 
vat op dit antroposofisch en cultureel proces. 

Bij het centraal stellen van de positie van de (allerarmste) migrant, weliswaar een 
buitenstaander, maar toch dee! uitmakend van het grote geheel blijken "onbemiddelden" 
lijdend voorwerp, waar de eigen bijdrage met geen mogelijkheid in bet integratieproces 
ingezet kan worden. 
Strategieen en instrumenten zijn gebaseerd en toegesneden op het dominant en modem 
sociaai-economisch handelen. In deze context is het vanzelfsprekend dat allerarmsten: 
1. minder of niet bekwaam (geacht) worden in het hanteren van (onze) sociaal

economische spelregels; 
2. in onze ogen niet voldoen aan normen en standaarden van welvaart; 
3. onderling zijn onderworpen aan soms archa'ische en niet direct voor ons te 

begrijpen beheersvormen; 
4. werken en wonen in probleem/achterstandgebieden i.e. in arme ontwikkelings-

landen en dat zij voortgaan met het realiseren van spontane nederzettingen. 
Met deze bagage in het acbterhoofd worden allerarmsten begeleid en opgeleid om in ons 
handelingsstelsel te passen, daar zij anders niet binnen het gezichtsveld van 
instrumenten, noch faciliteiten komen. 
Bij de maatschappelijke realisering van dit integratieproces staan de beschikbare 
middelen en het vertrouwde leefmilieu van gevestigde buurtbewoners echter steeds meer 
onder druk. 
Een totale chaos lijkt onafwendbaar tenzij .. .. .. begonnen wordt met een herijking van 
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het integratieproces "van binnenuit" door en vanuit de betrokkenen zelf, dus ook vanuit 
de buitenstaander en de allerarmste. 
Dit aldus gefundeerd complementair integratieproces kan naast reeds effectieve praktij
ken \VOrden gehanteerd. 

Om te beginnen kunnen voor- en nadelen van integratieprocessen m de resp. lokatie 
scenario's schematisch \Vorden \Veergegeven: 

Stadsbuurt (vertegen\Voordigersmodel) 

Voordelen 

gei'ntegreerde aanpak; 
standaardvoorzieningen; 
snelle integratie; 
bestaande infrastructuur; 
conventionele technologie. 

Woonpark (kolonisatiemodel) 

Voordelen 
\Verk, eigen voedselvoorziening; 
ge'isoleerd, behoud van eigen cultuur; 

projectmatige aanpak; 
Speciale voorzieningen en regelingen 
geen spanningen 
beheer voormalige landb. gebieden 

Stadsrand (conversiemodel) 

Voordelen 
\Verk in relatie tot eigen voedsel, 
tot markt en omgeving; 

vrije keuze = proces van Enculturatie; 

Nadel en 
geen \Verk, zelf.verkzaamheid ontmoedigend; 
confrontatie van culturen; veel \Veerstand; 
strijd om voorzieningen; 
economie van de dominante omgeving; 
overaanbod gedisk\Val i ficeerde arbeid; blijvend 
als planningsobjecten; afbankelijk van blijven
de intensieve exteme begeleiding; 
Proces van Acculturatie; consumptie van ruim
te; kosten opvang 1993 f.950 miljoen 
(factsheet WVC 1993) 

Nadelen 
zelf.verkzaamheid als substitutie voor kapitaal; 
"homogene groep"; geen onderlinge 
\Veerstand; 

aparte standaarden en k\Valificaties; 
geen integratie, "getto "vorming; 
mogelijk "no-go" area voor buitenstaanders. 
kans op mislukking na project periode niet 
denkbeeldig; \Veggegooide middelen. 

Nadel en 
herstructureren van dominante cultuur, \Vaarbij 
de mogelijkheden van samen\Verken en 
uit\Visseling van onorthodoxe middelen voorop 
staat; 
zichtbaar apart; "Free Trade Zone" achtige 
enclave. 
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basis voor duurzame ontwikkeling; 

beheerbaar; zelf voorziening; zelfbeheer; 
voordelige eigen economie; 
aflopende exteme begeleiding, 
passend bij bezuinigend beleid. 
Geen ruimte consumptie, lokatie en 
accommodatie blijvend beschikbaar 
voor doorstromers(duurzaam). 

suggestie van "uitbuiting" door goedkope 
arbeidspool; 

geen aantrekkelijk perspectief?; de handen 
moetren uit de mouwen warden gestoken! 

Vanuit dit integratieproces bekeken valt op dat de intensiteit van weerstanden zich 
globaal in 3 typen lokaties laat indelen: 
1. Het stadsbuurt type dat werkt bij de gratie van de patronage van de 

buurtvoorhoede en de eigen voorhoede.(een vertegenwoordigers model); 
2. Tegenover de stadsbuurt is voorstelbaar dat verlaten agrarische gebieden tot 

woonparken ontwikkeld worden.(een kolonisatie model); 
3. Daamaast is een stadsrand scenario mogelijk dat aansluit op de praktijk van 

kazemeachtige opvangcentra, in het overgangsgebied tussen stad en platteland 
(een conversie model). Dit model kan eventueel ook in bestaande wijken in de 
stad gelocaliseerd en georganiseerd gedacht warden. 

Het bovenstaand overziende is het uit oogpunt van duurzaamheid, betaalbaarheid, ruimte 
gebruik en beheer(s)baarheid efficient om op het symposium het conversiemodel als een 
suggestie voor een duurzame oplossing nader te bespreken. 

Desondanks is er een niet makkelijk te veralgemeniseren complex van weerstanden, dat 
eigen is aan integratieprocessen. Niettemin kan aan de hand van vorengenoemde 3-tal 
basistypen van nederzettingen voor migranten met een (zeer) laag inkomen het proces 
warden gestructureerd. Het gaat dan om low-budget nederzettingen, waarbij het de 
bedoeling is voor-en nadelen bij het proces van integratie thematisch op te sporen door 
de nadruk te leggen op en specifiek rekening te houden met de aspecten van ieders 
(resp. actoren) eigen: 
A. sociale cultuur; 
B. sociale economie; 
C. regelgeving en beheer; 
D. ruimtelijke technologie. 

lnterrelatie van de thema's en de positie van de inleidingen 

De bedoeling is om in deze complexe materie het overzicht en de eenvoud te behouden 
door de discussie in thema's op te delen. 

De visies en perspectieven vanuit andere thema's spelen mede een rol bij het doen 
functioneren van het proces van armoedeoverwinning. Deze verwovenheid wordt als 
volgt voorgesteld: 
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AJ\ ->B 

J'X: 
'-Y· -J' 
C - • D 

Hieronder wordt per thema eerst de problematiek weergegeven, zoals deze m de 
convocatie is vermeld, gevolgd door de positie van de inleiding 

THEMA A - BCD (sociale cultuur) 

Ook in de bouw stoot de modeme productiewijze menselijke arbeid af. Wei is 
werkgelegenheid zonder geld denkbaar, bestaande uit bijv. traditionele netwerken en 
vrijwillige produktieve verbanden, bijv. om huur, electra, etc. te verrekenen of om bij 
te verdienen. 
Er is dus een uitweg uit de armoedefuik, wanneer de aldus vrijkomende middelen 
beschikbaar komen en bruikbaar blijken voor andere actoren zoals lokale overheidsdien
sten, NGO's etc. 
Wat moet er gebeuren bij de allerarmsten, maar vooral in de modeme sector om 
traditionele verbanden aantrekkelijk te houden en bruikbaar te doen zijn voor de sociaal
economische groei van de huishoudens? 

Ruud van Wezel houdt over dit thema een inleiding; hij heeft ook een toelichtend 
paper nagestuurd (zie bijlage) waarin hij dieper ingaat op de maatschappelijke 
tweedeling. 
Hij legt de nadruk op kapitaalvorming door arbeid binnen de dominante modeme 
sociaal-economische instituties, m.a. w. alleen bekeken binnen de mogelijkheden van de 
monetaire economie. Hij heeft het hier weliswaar ook over de informele economie, 
maar hij blijft gefixeerd op de dominante sociaal-economische instrumentaria. Hierdoor 
komt hij tot een terechte veroordeling van deze insrumentaria: "de informele (economie) 
is juist het probleem van arrnoede en niet haar oplossing". 

THEMA B - CDA (sociale economie) 

Wat zijn de consequenties van een maatschappelijke tweedeling in de monetaire setting 
van handelingskaders? Moet er worden verdeeld of wordt er van de actoren meer 
inventiviteit verwacht? Wat kunnen NGO's resp. lokale diensten doen binnen hun eigen 
organisatie? Welke "monetaire" arrangementen zijn relevant, gegeven de niet-courante, 
maar beschikbare middelen voor beleid en infrastructuur? Hoe onderscheiden zich die 
handelingskaders van elkaar in de formele en non-formele economische sectoren. 

Raf Janssen geeft hier zijn visie over: keer het denken en de begripsvorming om: 
top-down naar bottom-up, je zult dan zien dat alles weer op zijn pootjes terecht komt. 
Vervreemding, milieuverval, armoede lossen zich vanzelf op. Praktische handen en 
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voeten kan hij er echter nog niet aan geven. Intussen onderkent hij wellicht te weinig dat 
deze vicieuze denkcirkel uitsluitend betrekking heeft op de dominante cultuurwereld. 

THEMA C +-+- DAB (regelgeving en beheer) 

Sociale vernieuwing, wie is er aan zet? Procesbevorderende ingredienten versus 
mogelijkheden scheppende infrastructuur op het niveau van de buurt resp. de wijk. 
Te denken valt aan aan- en ontmoedigingen, aan schadebeheersing via het adagium: bij 
meer schade veroorzakende activiteiten meer controle. Wat kan de lokale overheid 
intern doen, extern overlaten aan en/of juist doorschakelen naar de centrale 
overheid/donoren. Welke maatregelen kunnen nationale overheden resp. donororganisa
ties intern nemen om complementaire processen mogelijk te maken. Hoe moet beleid 
gestructureerd worden? Consequente differentiatie en coordinatie van diensten ten 
gevolge van kwaliteit van de resources. Welke verrekeningsroutes en arrangementen m 
de sfeer van management zijn te bedenken en uit te voeren? 

Simon van Driel bekijkt dit thema zoals de lokale overheid het beziet: 
Het interessante van zijn lezing is dat hij de samenleving de praktische mogelijkheden en 
onmogelijkheden van de huidige regelgeving en beheer laat zien. In het kader van de 
opzet van het symposium zou het interessant zijn als er in zijn lezing zou zijn ingegaan 
op de mogelijkheden van aanpak van beheer m. b. t. een reeds bestaande duale economie 
binnen de Diensten zelf. 
Zou er geen matrix-organisatie zijn op te bouwen om conversie van non-monetaire 
middelen in monetaire of marktvaardige diensten mogelijk te maken, waardoor ook de 
fiscus en de Sociale Diensten hun dee! kunnen opeisen? 

THEMA D +-+- ABC (technologie) 

Technische ingredienten manipulatie, "beyond landsharing and towards sustainability". 
Niet alleen verkavelingsstudies, maar ook mogelijkheden en relaties van grond als 
onderdeel van het armoede-overwinnings produktieproces onderzoeken. 
Besparingen bij ontwerp en uitvoering van (service)infrastructuur. menskracht als 
produktiefactor en transactiemiddel. Lokatie opzet en technische instrumentaria waarbij 
sociaal-economische ontwikkeling, gedragen door mensen (naast kapitaal) mogelijk 
blijft. 
Verreken- en beheersystemen waarbij geld, menskracht en institutie met elkaar uitgewis
seld kunnen worden in een conversie arrangement. 

Aan dit thema voelen - merkwaardig genoeg - de aangezochte deskundigen zich 
niet in voldoende mate verwant om er een inleiding over te houden. Men wu haast 
concluderen dat deze materie in de praktijk een slecht geexploreerd gebied is. 
Onder dit thema D. zijn 2 cases bijgevoegd, die kunnen helpen om af te dwalen van 
betreden paden: "werken voor LETS of voor noppes" en "the urban shelterless" 
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Positie van de papers 

De paperschrijvers hebben de uitdaging om over de duale werkelijkheid van alledag na 
te denken niet opgepakt, in ieder geval schrijvend (handelend) niet kenbaar gemaakt dat 
de boodschap is overgekomen. 
Over het algemeen blijkt uit de papers dat men aanneemt dat meer en betere input de 
effectiviteit bevordert en daarmee de allerarmsten bereikt. 
Dit is in een top-down situatie tot op zekere hoogte waar, o.a. via voorlichting, 
onderwijs, begeleiding, kredieten enz. 
Bij overwinning van armoede, een bottom-up benadering bij uitstek, houdt men meer 
rekening met bestaande handicaps en barrieres. Men is praktischer en realistischer en 
men mobiliseert beschikbare capaciteit en maakt gebruik van gelegenheidsverbanden en 
bondgenoten, zonder formele, vaste organisaties. 
De interactie van deze twee werelden is in de papers niet terug te vinden. Wei is er 
sprake van informele, sociaal-economische activiteiten die verondersteld worden te 
functioneren zoals in de "formele" wereld. De tweedeling wordt opgevat als een deling 
op inkomensniveau, boven of beneden een bepaalde inkomensgrens. 
De maatschappelijke tweedeling echter is meer omvattend: het behelst ook een 
onderscheid in de instrumentaria van het sociaal-economisch handelen en in de structuur 
van instituties en instellingen. 

De paperschrijvers hebben de rubricering naar de thema's A, B. C, D, van het 
raamwerk in de convocatie zoveel mogelijk gevolgd, maar zijn er niet in geslaagd de 
maatschappelijke tweedeling van repliek te dienen. Doordat zij de mogelijkheden van 
transformatie op objectivistische wijze hebben aangepakt zijn zij er niet in geslaagd van 
de dominante cultuur los te komen. 
Opvallend zijn de mono-dimensionale, technologische en sociaal economische bijdragen 
aan het symposium. Zo reflecteert menig paper - ondanks de hoge kwaliteit - een 
objectivistisch, hooguit retlexief produktdenken vanuit de dominante (zo men wil 
westerse) modeme cultuur alleen. Bijv. aan het bottom-up is tegemoetgekomen door 
ornkering van de normale voorstelling van zaken. Het doorleefde standpunt van het 
object van bemoeienis komt te weinig naar voren. 

Borgman en Wegelin: toekomstgerichte en normatieve aanbevelingen, bedoeld voor de 
lokale overheid. 
Op zich kunnen lokale overheden hier ideeen uit putten om de bestaande situatie te 
verbeteren en uit te bouwen. Vanuit het oogpunt van UN Habitat is dit een nuttig paper; 
hierin worden bestaande ideeen en praktijken van armoedebestrijdingsaspecten van 
elders bij elkaar genomen. De lokale overheden zijn op deze manier verzekerd van de 
medewerking van de Wereldbank. 

Beekman: technisch, sociaal-economisch en evolutionistisch: Gedaref is arm, deels door 
eigen schuld, slordige administratie, slechte registratie en controle; er kan veel meer 
(rechtmatig) ink omen worden verworven als men meer legaliseert, bijv. marktplaatsen, 
winkels, wonen etc. "Mensen zijn de motoren van de stadsontwikkeling. De arme 
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bevolkingsgroep moet daarom plaats en aandeel krijgen in de stadsontwikkeling. Dat 
vraagt om een bijste\ling van de huidige stedebouwkunde, die teveel gericht is op imago 
en beeld, terwijl het eerder een instrument zou moeten zijn voor alle bevolkingsgroepen 
om in de ontwikkeling te participeren door aan het werk te gaan". 
De vraag is hoe? 

Erkelens: heeft het accent gelegd op technologie en techniek, gesponsord door NGO's. 
Het paper geeft een relaas weer van het substitueren van Kapitaal door Arbeid, 
gecoordineerd door een lokale NGO, met vooral materiele (geld) hulp van exteme 
NGO's. Een inrniddels zeer gangbaar proces bij NGO's, maar met een beperkte 
replicatiepotentie, omdat het zich nog van een monodimensionaal, c.q. 1 op l 
ruilmechanisme bedient. Kapitaal en Arbeid worden slechts in een verengde vorm 
toegepast. 

Bij van het Erve gaat het over een verfijning en precisering van een strategie voor een 
procesverandering van "delivery" naar een "demand-driven" proces. Bottom-up 
weergegeven als omkering van het organogram is als voorstelling correct, sociaal
politisch bevredigend en als een begin van inzicht voor verandering bemoedigend. De 
kracht van bottom-up moet worden geput uit de beschikbaarheid en aanvaarding van een 
plurifonn bestaan van Arbeid en een differentiatie van beschikbare instrumentaria en 
instellingen. Standpuntverplaatsingen van de diverse roldragers als basis voor 
innovatieve projecten horen eveneens hierbij. Als basis voor innovatieve projecten is dit 
paper een uitstekende case-study. 

Kolstee: institutionele regelgeving en beheer. "Iedereen wit graag coordineren, maar 
bijna niemand wil graag geco6rdineerd worden". En er valt heel wat op vele 
niveaus - te coordineren! Binnen de ontvangende landen is er op veldniveau behoefte 
aan coordinatie, in het bijzonder als gevolg van een verwarringzaaiende beleidsinhoud 
van de verschillende donoren. 
Ook op projectniveau gebeurt het een en ander. Hier tegenover staat de achterdocht van 
de ontvangende landen, wat men in deze kringen als "donor ganging-up" bestempelt, die 
men dan probeert te ondervangen met meer infonnalisering van de coordinatie. Met de 
di fferentiaie van het coordineren is het ook van belang om onderscheid te maken en te 
beseffen dat op de verschillende niveaus van interactie ook andere instrumentaria, 
inclusief opzet van overheids infrastructuur, toegepast moet worden. 
Hoe dan ook, dit zijn allemaal inspanningen t. b. v. de allerarmsten. 

Schmid: Veelzijdige werk- en reiservaring is verwerkt in dit concept voor een efficiente 
zelf-hulp "oase" in 7 stappen. Zeer praktisch en in deze presentatie niet theoretisch in te 
kaderen. 

Thung: geeft een aanzet weer van een project in ontwikkeling, waarbij serieus van de 
complementariteit van de 2 cultuurwerelden is uitgegaan. 
Hieruit worden de consequenties voor de implementatie getrokken. Er wordt een 
ontwikkeling in 2 snelheden voorzien, met 2 complementaire, institutionele 

HUISVESTNG EN OVERWINNING VAN ARMOEDE 17 



infrastructuren. De overvloedig beschikbare menskracht en de precaire milieufactoren 
ter plaatse zijn uitgangsbases en hoofdbelanghebbenden tegelijk . Bij de verdere 
ontwikkeling van dit project wordt handen en voeten gegeven aan duurzame 
armoedeoverwinning met behulp van conversie van een non-monetaire naar een 
monetaire economie en v. v. 

3. DISCUSSIE GEANAL YSEERD 

Bevorderen van een proces van denken en handelen, waarin allerannsten 
zelf hun sociaal economische integratie mee kunnen bepalen. Uit ter tafel 
gebrachte ervarings- en gevalstudies kan lering getrokken warden voor een 
operationering van deze integratie. 

De discussiezitting heeft tot doe! de problematiek van vrijwillige integratie vanuit een 
grotere diversiteit van invalshoeken te bekijken. 
De discussies ver!open binnen een structuur die wordt bepaald door de thema's: sociale 
cultuur, sociale economie, regelgeving en beheer, en technologie zonder dat de 
aspecten: 

- betaalbaarheid , ook voor de lokale overheid; 
- duurzaamheid, bijv. voor de volgende generaties armen; 
- rationeel ruimtegebruik, als basis voor economische activiteiten; 
- beheersbaarheid, grenzen van beheer en zelfbeheer, 

geprononceerd aan bod komen. Evenmin kwam men door de mono-dimensionale 
behandeling van cultuur tot een transpersoonlijke standspuntsbepaling die het mogelijk 
moet maken ontwikkeling van onderop te laten beginnen. 

Het verloop van de discussiemiddag is sterk ver!evendigd door de bijdrage van de heer 
Theo van Halewijn. 
In feite maakt hij zich sterk voor de integratie van migranten vanuit de gedachte van het 
conversie-model. Dat de emoties hoog oplopen komt door de vooronderstellingen van de 
verontwaardigde aanwezigen en niet zozeer door de doelstellingen. Zijn doelstelling is 
huisvesting (verblijfsfaciliteiten) verschaffen voor migranten op een sociaal-economische 
en ruimtelijk-efficiente manier, zonder nadelige effecten voor schaarse openbare ruimte 
en middelen. Het voorstel van de heer Van Halewijn is het overdenken waard. Hij 
bepleit om tijdelijke onderkomens, voorzien van adequate technische uitrusting te 
verschaffen bij de eerste stappen naar maatschappelijke integratie. 
Het interessante in zijn voorstel is de gunstige verhouding van de kosten van geleverde 
prestaties en de vele zelfontplooiingsmogelijkheden van de bewoners in en rondom de 
bebouwing. 
Eerder die ochtend heeft de heer N. v .d.Spek gewezen op de implicaties van het 
ogenschijnlijk poetisch woordgebruik van armoede overwinning in plaats van 
armoedebestrijding . Het is hem en andere deelnemers aan de discussie niet ontgaan dat 
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bottom-up strategieen ten behoeve van allerarmsten misschien juist we! overwinning van 
armoede in de weg staan. 
De tegenstrijdigheden komen voort uit het ontbreken van een kader van den.ken en 
handelen, waarin voor discrepanties juist een plaats is ingeruimd. Er moet o. m. erkend 
worden dat ook in Nederland ontwikkeling bestaat met 2 snelheden met de daarbij 
horende handelingenstelsels ten behoeve van de interactie. 
In de sociale politiek wordt in Nederland en elders deze maatschappelijke tweedeling 
ontkend of terzijde geschoven als irrelevant, want deze beschouwingswijze: 

1. bemoeilijkt de handelingencontext, het kan wel eens een verdubbeling van 
onze institutionele infrastructuur noodzaken; 
2. houdt een erkenning in van falend beleid, dat inuners gericbt is op 
gelijkmatige verdeling van schaarse goederen en uniformering van 
beleidsinstrumentaria. Van der Spek constateert dan ook: "Als werk voor noppes 
een heel boeiend ruilsysteem is, kun je je ook afvragen of dat nu de absolute 
bevestiging is van een tweedeling". 

De geanimeerde discussies monden uit in verfijning van eerder naar voren gebrachte 
ervaring en kennis. 

In bet begin van de middag heeft de heer Wegelin als coordinator van het Urban 
Management Progranuna een toelichting gegeven over de plaats van dit symposium in 
de context van de UNHabitat II conferentie in Istanbul in 1996. Bij deze toelichting is 
vanuit de zaal de vraag gesteld over de relevantie van ervaringen in Nederland vs. 
Derde Wereldlanden en welke maatregelen men dan moet nemen om te voorkomen dat 
typisch Nederlandse verworvenheden overgeplant worden naar elders. 
In de overdenkingen van Van der Spek is gememoreerd over in de praktijk 
uitwisselbaarheid van ervaring en kennis, onafhankelijk van plaats, voor zover men 
opereert binnen het dominante handelingenstelsel. Door opleiding, door uitwisselingen 
van ervaring en training komt men overal tot dezelfde conclusies en bedenkt men overal 
soortgelijke oplossingen. 
Wat op sub-gemeentelijk niveau realiteit is, is op hoger niveau, voor zover het de 
dominante cultuur betreft, eveneens de praktijk. 
Zonder deze vooronderstellingen en realiteit zou de UNHabitat commissie niet kunnen 
werken; landenleden moeten we! dezelfde taal spreken, zodat tot nu toe diagnoses en 
recepten voor ontwikkeling van buisvesting, economie enz. universeel toegepast worden, 
vooral tot schrik van (eveneens deskundige) toeschouwers/non-participanten. 

Verder zijn thematisch de sociale cultuur, sociale economie en de regelgeving en beheer 
aan bod gekomen. 

Sociale cultuur 
Door de multi-disciplinaire samenstelling op deze middag veroorzaakt het begrip cultuur 
enige onduidelijkheid. Het is slechts impliciet uitgelegd dat met cultuur hier slechts de 
handelingen worden verstaan, dus in de zin van de technologie van cultuur. Sociale 
cultuur omvat dus de handelingen, de kennis van de infrastructuur en van het 
functioneren van de maatschappij. 
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Regelgeving en beheer is een concretisering van een facet van de sociale cultuur die is 
toegespitst op het beheer van de dagelijkse gang van zaken. 
In de discussie is ingegaan op het begrip arbeid (Janssen). Je kunt denken aan 
arbeidverdringing en subsidie (Van Driel), maar je kunt het ook hebben over 
kapitalisering van arbeid, (mevr. Feninga en Van Wezel). Hier wordt arbeid gezien als 
vervanging van kapitaal bij buurtbeheer en woningonderhoud. Beekman denkt aan 
cultuur in verband met onderwijs en stedebouw; hij wijst op het primaat van 
werkgelegenheid boven huisvesting in de stedebouw. Dit kan we! waar zijn, maar waar 
blijven de bewoners dan? 
Spreekmeester bepleit een cultuur van winstneming, een boekhouding van alle 
productiehandelingen per buurt, integraal aangepakt, wonen, werken en welzijn, 
waardoor inzichtelijk wordt waar ingegrepen kan worden. 
Dit alles moet uitmonden in een integrate monitor en beheer van de omgeving, 
opgedeeld in buurten. 
Van bottom-up ontwikkeling kan hier nog geen sprake zijn! Het in kaart brengen van de 
plussen en minnen biedt we! mogelijkheden om van mening verschillende partijen 
cijfennateriaal te tonen en verantwoordelijkheden te laten nemen. 
Maar wie bepaalt wat moet? In een volwassen democratie willen we toch juist van deze 
regelgeving af? 
Als uitgangskader voor een conversie netwerk biedt dat onderzoek, in samenwerking 
met TUDelft, waar Spreekmeester het over heeft, zeker we! perspectieven. 
Natuurlijk weten de participanten ook (Kolstee) dat coordinatie moet, evenals dat 
decentralisatie en zelfbeschikkingsmacht noodzakelijk zijn. Wat echter niet zo duidelijk 
is, zijn de handelingenstelsels zodanig te structureren dat problemen en oplossingen 
toegesneden worden op de juiste niveaus, m.a.w. dat bevoegdheden zodanig 
gestructureerd worden dat belangenconflicten steeds op gelijkwaardige niveaus kunnen 
worden opgelost. Zo'n faciliterende infrastructuur moet in het kader van de 
inspanningen voor allerannsten en migranten doorgetrokken worden tot op sub-lokaal 
niveau. 
De heer Van het Erve merkt op dat men in de Kruidenbuurt en Woensel-West begonnen 
is aan integraal buurtbeheer met een soort bottom-up, die vooralsnog uitgaat van de 
participatie van buurtorganisaties, maar nog niet van bewonersdeelname. 
De participatie van bewoners zelf blijft een moeilijke aangelegenheid, vindt ook 
Waalrecht, die bezig is als NGO-begeleider om de bewoners van de Bennekel te 
mobiliseren. De integrale aanpak, voorzover het gaat om de samenwerking van 
organisaties die zich met de problematiek van de buurt bezighouden, kan als voorbeeld 
dienen en zal basisuitgangspunt zijn voor de verdere completering, in de vonn van een 
vervolgproject in Eindhoven. 

Sociale economie 
De introductie van een project voor de opvang van migranten door de heer Halewijn 
brengt nogal wat commotie te weeg onder de aanwezigen. Na enige beschouwing 
kunnen hier loch we! positieve argumenten uitgehaald worden (Van Driel). De druk op 
de schaarse ruimte is onmiskenbaar. De toeloop van de te huisvesten mensen is een 
gegeven, goedkopere altematieven van (tijdelijke) opvang moeten serieus worden 
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genomen. 
Van Driel's ervaringen in Den Haag met decentralisatie in de vorm van aanbesteding 
van taken in de buurt aan de buurt sluiten aan op het interessegebied van Spreekmeester, 
nl. monitoring en beheer, het doorzichtig maken van de kosten en baten voor alle 
partijen. 
De implementatie van dit mechanisme, door een toeslag aan uitkeringsgerechtigden te 
geven, doet teveel denken aan een maatschappij waar Raf Janssen juist vanaf wil. 
Mevr. Van der Hoek ziet het niet zo zitten omdat hier sprake kan zijn van verdringing 
van reguliere arbeidsplaatsen en dat oneigenlijke concurrentie geinstitutionaliseerd 
wordt. Men is bevreesd voor het broekzak-vestzak effect. 

Regelgeving en beheer 
Binnen dit thema wordt uitvoerig gesproken over lotsverbondenheid (Kolstee) en 
saamhorigheid (Tenhaeff) van bewoners in een buurtschap. In de derde wereld resulteert 
dit basiskenmerkt in succesvolle ontwikkelingsprojecten, die evolueren tot touristische 
attracties en in Nederland de samenwerking en inzet mogelijk maken van vrijwilligers 
met beroepskrachten. Lotsverbondenheid en saamhorigheid alleen houden op den duur 
geen stand . 
Exteme input blijft onontbeerlijk. Vrijwilligerswerk kan alleen gedijen waar geen 
armoede bestaat, m.a.w. de vrijwilligers zijn nooit de doelen van de inspanning. 
Natuurlijk bestaat op elk niveau van ordelijke interactie regelgeving en beheer. Het 
probleem is helder verwoord door Raf Janssen; hij vraagt hier feitelijk om in ieder geval 
overwinning van armoede aan te pakken vanuit de realiteit ter plaatse en van zo laag 
mogelijk interactie niveau: 
"Die regelgeving wordt al noodgedwongen terzijde gelegd, overstegen juist door heel 
veel armen ook in de Derde Wereld en ik denk dat belangrijk is om de positieve 
aspecten en ook de negatieve aspecten, maar de positieve aspecten van dit soort 
noodgedwongen ontwikkelingswerk om die juist naar voren te halen en dat wij heel vaak 
zeggen van wij moeten dit doen, wij moeten dat doen .. .. .. dat sluit gewoon niet aan bij 
de leefwereld van de mensen en waar het om gaat, denk ik is van onderop, dit soort 
initiatieven door het !even afgedwongen initiatieven om die te verbinden met een 
veranderingsconcept en tot nu toe hebben wij andersom gedaan. Wij hebben een 
veranderingsconcept gedicteerd voor de hele wereld en zeggen: je loopt en woont zoals 
wij en daar hebben wij prachtige termen voor bedacht. Dat is in de inleiding die ik ook 
hield van: wij blijven altijd aan die armen sleutelen, het wordt eens tijd om misschien 
meer daarbij aan te sluiten en de spiegel die ze eigenlijk ons voorhouden om daar eens 
in te kijken" . 

C.de Wit wijst erop dat inderdaad de Gemeente Eindhoven de uitdaging heeft aanvaard 
en er consequenties aan verbindt door proberenderwijs deregulering in praktijk om te 
zetten. 

De discussie van deze middag is, voorzover op de band is opgenomen, ongecensureerd 
weergegeven in de bijlage achterin dit boek. 
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4. TAAKSTELLING 

Doen ontstaan van een "begeleidersgroep" die zau kunnen helpen de 
presentatie van een gestructureerde maar faciliterende, in uitvoering zijnd 
community-based project bij HABITAT II te bevorderen. 

Projecten te vinden, die integratie van migranten kunnen bevorderen tegen minder geld 
en ruimte van de ontvangende gemeenschap. Tegelijkertijd van de nieuwkomers meer 
"vrijwillige" participatie resp. "vrijwillige" bijdrage te verlangen voor hun inburgering 
met medewerking van autochtonen en (reeds) gevestigden. Dergelijke projecten beogen 
bij te dragen aan de Nederlandse inbreng in Istanbul. Neemt Eindhoven het voortouw? 

De vragen die gesteld kunnen worden bij het zoeken naar en formuleren van 
faciliterende projecten zijn: 
1. wat kunnen wij zelf doen/bewerkstelligen opdat ooze infrastructuur toegankelijk 
wordt en blijft voor specifieke middelen en capaciteiten van migranten op w'n 
manier dat wij er slechts beperkte offers voor moeten brengen? 
2. waar kunnen experimentele projecten complementair uitgevoerd worden? 

De studiedag presenteert enige voorwaarden en criteria die van belang zijn voor 
integratie en ontwikkeling van onderop, i.e. overwinning van armoede. 
Van belang zijn uitgangspunten die tegemoet komen aan bestaande sociaal-economische 
en financiele restricties; zo moeten de geboden zorginstituties de assimilatie van 
migranten en uitgeslotenen mogelijk maken met een minimum aan voorzieningen en 
input van buitenstaanders. De eerste voorzieningen zoals huisvesting kunnen worden 
beschouwd als voorschot en investering voor de gebruikers. Dit moeten zij economisch 
ten nutte maken door deze te gebruiken als basis voor: 
-semi-illegale ateliers; 
-micro milieu dienst; 
-wijkbeheer ; ~ 

-onderhoudsdienst; 
-huisnijverheid, voedselproduktie; 
-eigen orde en beheer dienst; 

Verder moet de opvang zoveel mogelijk kosten-neutraal plaatshebben, opdat: 
- er weinig weerstand onder belastingbetalende autochtonen gewekt wordt ; 
- er inderdaad wederzijdse verrijking optreedt; 
- assimilatie daadwerkelijk een kans heeft. 

Irritatie bij zittende bewoners wordt veroorzaakt door uit de hand lopende sociaal 
economische maatregelen op macro zowel als op microniveau: 

tegenvallers m overheidsbegroting worden gecompenseerd door 
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belastingverhoging en bezuinigingen bij alle sectoren van de samenleving; 
schaarser wordende betaalbare huisvestingsmogelijkheden enerzijds tengevolge 
van verminderde koopkracht aan de onderkant van de markt, anderzijds 
tengevolge van irrationeel ruimtegebruik t. b. v. migranten, die bijv. in reguliere 
wonigbouwcontigenten worden ondergebracht in plaats van in transitorische 
conversielokaties 2

); 

culturele verzuilingstendensen die assimilatie tegenwerken of zelfs ongedaan 
maken, deze desondanks loch door de overheid in haar categoraal beleid 
aangemoedigd worden. Subsidie voor aparte Turkse, Marok.kaanse, Surinaamse 
en Nederlandse moskeeen. 

Om wederzijdse verrijking van culuur een kans te geven zal er iets ondemomen moeten 
worden tegen deze weerstanden en irritaties: · 

Er zal het nodige veranderd moeten worden m de houding van 
begeleiders/actoren van het integratieproces. Top-down zal snel in evenwicht 
gebracht moeten worden door bottom-up. Er moet meer en veel gevraagd 
worden van de inbreng van de begeleiders zelf. Nieuwkomers zijn niet homogeen 
van opleiding noch van achtergrond. Allicht zijn er loodgieters, agrariers, 
administrateurs, etc. onder, waarmee een "geordende" productieve maar 
tijdelijke werkgemeenschap te realiseren is. Beheerders dienen dan zodanig 
flexibel te zijn dat voor individuen de vrijheid bestaat uit eigener beweging zich 
in het groter geheel te laten integreren en assimileren. 

Het moet mogelijk zijn hun speciale vaardigheden in de regulaire economie te benutten 
en daarvoor reguliere vergoedingen te geven om bijv. accommodatielasten te vereffenen. 
Dit kan bijv. ook door belasting op overwaarde. Deze overwaarde ontstaat doordat de 
verdiener vanuit een low-cost, dus zwaar gesubsidieerde of minder gekwalificeerde 
omgeving in een normale omgeving het daar geldende loon ontvangt. Dit surplus zal 
worden afgeroomd door de "werkgemeenschap" beheerder uit hun midden. Deze 
beheerder beeft o.a. tot taak: 
1. om faciliteiten zich zelf te laten betalen bijv. het geinvesteerde geld moet terug 

naar de investeerders (gemeente, vluchtelingenwerk, particulieren?); 
2. de gewiekste te ontmoedigen om in een voor hem te goedkope accommodatie te 

blijven zitten en aldus voor nieuwe instromers een onderkomen te bezetten; zo 
blijven de "enclaves" doorlopend beschikbaar voor aanstormende nieuwkomers. 

2 zie: conversie-model, da1 ook in bes1aande wijken in de slad gelokaliseerd en georganiseerd kan 
warden. 
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* gesignaleerde projecten 

Enige door deelnemers gesuggereerde projecten in Nederland zijn: 
I. Eindhoven: Integraal buurtbeheer 
2. Den Haag: Kleinschalig buurtbeheer 
3. Rotterdam: stelt armoede-argument centraal in de projecten met Kredietbank, Sociale 

Bewonersorganisatie 
4. Amsterdam: graansilo's omvormen tot bewoonbare elementen door krakersbeweging 

Medewerking is toegezegd door o.a. de heren Van Driel, Kolstee (DGIS), 
Spreekmeester (VROM); Wethouder N.v.d.Spek heeft blijk gegeven van ZIJn 
medewerking voor het vervolg van het proces. 
Resumerend luidt bet criterum voor te ontwikkelen armoede-oveiwinningsprojecten: 
uitgaan van relevante noodzakelijkheden om het levenspeil te verhogen, d .w.z. 
mogelijkheden scheppen die werkkracht en arbeid bruikbaar en rnaatschappelijk 
inwisselbaar maken. Daartoe zijn modeme sectoren zoals: werkgelegenheid, 
vrijetijdsbesteding, consumptie, overheidsdiensten en belastingheffingen niet bij voorbaat 
uitgesloten. 
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OPENINGSREDE 
Wethouder Van der Spek van de Gemeente Eindhoven 

Dames en heren, 
Om een beetje in termen van karikatuur een politiek debat te kenschetsen is als een 
debat, waarin zekerheden warden uitgewisseld en een wetenschappelijk debat wordt 
gekenmerkt als een debat, waarin onzekerheden warden uitgewisseld, onzekerheden en 
twijfels, clan moet ik zeggen dat ik het best vind, om midden in een 
begrotingsbehandeling aan een min of meer wetenschappelijk debat dee! te nemen. 
En het therna boeit niet alleen, maar raakt ook omdat naar mijn gevoel in Eindhoven, 
maar ook in heel Nederland er geweldig veel discussies !open op dit moment, die 
allemaal raakvlakken hebben met de onderwerpen die bijvoorbeeld in de papers aan de 
orde worden gesteld. 
Heel raak is het hanteren van het begrip overwinnen in plaats van het begrip bestrijden. 
Maar dit betekent ook dat in dat licht de hele discussie over de herijking van de 
Bijstandswet wellicht een discussie is over de vraag, of de Bijstandswet zich bezighoudt 
met bestrijding en niet met overwinnen. 
En dat de hele discussie over de opzet van de verzorgingsstaat dezelfde discussie is. 
Willen wij dat de verzorgingsstaat bestrijdt, de mensen behoedt voor 
bestaansonzekerheden of willen wij de verzorgingsstaat die mensen helpt hun 
bestaansonzekerheden te overwinnen? Dat is een hele fundamentele discussie! 
Ats we zien dat allerlei gemeenten bezig zijn met een minimabeleid, dan is lezing in de 
papers de vraag of, alhoewel ontwikkeld vanuit ook door bestuurders de 
lotsverbondenheid met mensen aan de onderkant, allerlei vormen van minimabeleid niet 
een soort charitatieve contra-productieve programma's behelst. 
Als ik lees dat in termen van huisvesting, je bijv. bij migranten zou kunnen kiezen voor 
het vertegenwoordigersmodel of een kolonisatiemodel of een conversiemodel, clan denk 
ik: wat hebben wij eigenlijk geleerd van de woonwagenkampen en van het beleid wat 
we de afgelopen jaren gedaan hebben om mogelijkerwijze een vertegenwoordigersmodel 
om te zetten naar een kolonisatiemodel. Of waren de oude kampen eigenlijk niet een 
voorbeeld van een conversiemodel? 
Zo kom je al heel vaak dingen tegen waarvan het eindresultaat is dat je met meer vragen 
komt als antwoorden. 
Ats je door gaat denken over een conversiemodel en je koppelt dat aan allerlei discussies 
die op dit moment gaande zijn in Eindhoven en elders in het land over het benutten van 
uitkeringen om werk te scheppen en wij eigenlijk op dit moment praten, ook in de 
gemeenteraad van Eindhoven over: wanneer is een arbeidsplaats rendabel? 
Een arbeidsplaats is rendabel wanneer het verschil tussen de uitkering en het 
minimumloon kan warden verdiend en als je nou naar zoiets gaat kijken, is er niet een 
heleboel meer mogelijk, dan is dat op dit moment de gedachte waar groot enthousiasme 
voor 1s. 
Tegelijkertijd lees ik dan bij Raf Janssen dat nog maar de vraag is of je dat moet willen. 
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Want de vraag is of je dan daarmee het ideaal van de werkende arme aan het nastreven 
bent. 
Men praat we[ over minimumlonen en dan staat er weer tegenover de discussie of je dan 
in elk geval wel op die manier wel vrije armen hebt en mensen met een uitkering zijn 
dan onvrije armen en hoe wil je dat nu afwegen? 
Het is boeiend op dit moment dat je in de gemeenteraad bezig bent met de economische 
politiek en hoe je de nadelen van een econ. politiek zoveel mogelijk wil ondervangen, is 
de stelling. De enige manier om het probleem op te lossen is een soort markt en geld, 
ook de economie blaast zichzelf op door zich zo snel mogelijk te laten ontwikkelen en 
zich niet door tegenkrachten te laten ontwikkelen. 
Dit zijn dan hele inspirerende stellingen. Alleen het probleem van een bestuurder is dat 
die dan dadelijk terug moet en het concreet moet gaan doen. 
Het probleem van de bestuurder is vaak dat die vanuit de soc. bewogenheid morgen 
zoiets moet doen, dat die dan morgen maar datgene doet, wat die op dat moment kan 
bedenken. 
Want je wilt iets doen en als je niks beters weet, doe je maar wat en veelal is dat 
contra-productief. Als je ziet dat in Bandung, pratend over revitaliseringsprojecten de 
stelling wordt gehanteerd dat alle betrokkenen, inclusief de staat, zelf er voordeel bij 
moeten hebben en ik bad dan toevallig werk van de week rond een grootscbalig 
revitaliseringsproject hier in Eindhoven, de Westcorridor, 300 burgers allemaal 
begonnen te lachen toen we eenzelfde doelstelling wilden leggen. 
Dus het geloof dat grootschalige revitaliserings regeringsprojecten waar iedereen wat 
aan kan hebben, dat begint als ambitie bij bestuurders door te dringen, maar als geloof 
bij bewoners uberhaupt nog niet geloofd wordt. 

Boeiend bij dit soort discussies is ook de vraag: wat is er ook voor lol aan besturen 
zelf? Enerzijds praten we in dit land over de afstand tussen het bestuur en de burgers, 
die kleiner moet worden en dat bet bestuur midden tussen de mensen moet staan, en 
anderzijds als je een aantal portefeuilles hebt gehad dat er soms aardige paralellen zijn te 
trekken. 
Als we bezig zijn met rampenbestrijding en laten we armoede als een ramp beschouwen, 
dan wordt ons geleerd dat het laatste wat de bestuurders moeten doen is zich op de plek 
van de ramp tussen de slachtoffers bevinden, want op het moment dat hij dat doet is hij 
absoluut niet meer in staat om de juiste beslissingen te nemen. 
Nou de vraag wat er daar te leren valt als gemeenteraad; we gaan nu met groot 
enthousiasme een nieuwe norm formuleren, althans wij noemen dat nieuwe sociale norm 
en we gaan ervan uit dat volledige werkgelegenheid binnen afzienbare termijn niet kan. 
Laten we eerlijk zijn, laten we dan tegen de burger zeggen: iedereen moet er maar op 
rekenen dat die af en toe maar werkloos is en zullen we normen formuleren dat je niet 
accepteert dat iemand permanent werkloos is. 

Is dat nou een goede norm of is dat alleen maar het verder versterken van 
ui tsl ui tingsprocessen? 
Als in Gedaref gezegd wordt: stadsontwikkeling is volstrekt onmogelijk op het moment 
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dat de armste groepen niet deel uitmaken van stadsontwikkeling en wij hier in zo'n stad 
discussieren over stadsontwikkeling en zeggen: we willen dat in dialoog met iedereen 
doen en je eigenlijk vaak constateert dat de armste groepen op het moment dat ze het op 
onze manier moeten doen in elk geval ons tempo niet kunnen bijhouden, dan concludeer 
je bijna bij voorbaat dat al onze manieren om aan stadsontwikkeling te doen per definitie 
verkeerd zijn. 
Dan is eventjes de vraag of het tempo wat op grond van econ. ontwikkeling 
noodzakelijk is en het tempo wat vanuit stadsontwikkeling met de armste groepen erbij 
noodzakelijk is of de twee tempo's zich met elkaar verdragen. 
En in abstracto is die vraag te stellen; in concreto zijn wij naar aanleiding van het DAF
debacle heel blij met de honderden miljoenen die we krijgen uit Brussel om wat aan de 
werkgelegenheid te doen en vervolgens zegt Brussel we!: die gelden moeten wij binnen 
4 jaar besteed hebben en zeggen wij nou tegen Brussel: hou die gelden maar, want wij 
willen bet ontwikkelen met de armste groepen en wij kunnen uw tempo niet bijhouden. 
En ik zie mij nog niet naar de Raad en naar de burgerij gaan en zeggen: weliswaar 
kunnen wij een paar honderd miljoen krijgen, maar wij willen ze niet hebben. lk zie me 
dat wel doen, maar dat is dan ook de laatste boodschap die ik heb aan de Raad. 
A1s uit een aantal stukken blijkt dat het veilig stellen van de rechten van de armste 
groepen alleen maar kan bij geplande ontwikkeling, dan staat daar impliciet, kijkend 
naar Nederland , dat de hele ideologie van de terugtredende overheid per omgaande moet 
worden afgeschaft, want bij een geplande ontwikkeling (ook al ga je in de wijze waarop 
je het stuurt, zoek je naar andere verhoudingen) geplande ontwikkeling vraagt een 
vergaande, in elk geva[ offensieve en duidelijke rol van de overheid. 
Als bij Undugu blijkt dat een van de meest centrale elementen bij het oveiwinnen van 
armoede is, hoe je mensen weer opnieuw zelfvertrouwen geeft en we zien op dit 
moment nog (of je het nou hebt over de overheid of we[ of hoe dan ook) dat we 
allemaal praten over producten en contracten en taakstellingen en intussen hebben we 
we] 20 van dat soort woorden, als het belangrijkste is: zelfvertrouwen, dan is ons hele 
sturingsinstrumentarium, wat we met z'n allen ontwikkelen en waar ieder op zijn hardst 
roept of hij anders en doelmatiger moet gaan werken, uberhaupt niet gericht op het 
geven van zelfvertrouwen aan mensen. 
Als in de contacten, die ik daar heb in het kader van het programma Quartiere en Crise 
blijkt dat wij een volstrekt blinde vlek hebben hier in het Westen, als het gaat over het 
vertalen van de sociaal-culturele component in de organisatiestructuren en werkwijzen en 
als uit een aantal intemationale voorbeelden blijkt dat dat nou juist heel belangrijk is, 
dan denk ik: waar zijn wij mee bezig? 
Heel concreet: toen wij begonnen met integraal buurtbeheer hier in Eindhoven in 5 
buurten, toen zeiden wij: wij gaan niet voorschrijven hoe die buurten zich moeten 
organiseren, dat moeten zij zelf weten. 
Welaan! en vervolgens organiseren zij zich op dezelfde manier, volstrekt verschillende 
buurten, exact op dezelfde manier. 
Wij zeiden: wij willen een ontwikkelingsplan en Jangzamerhand komen exact dezelfde 
ontwikkelingsplannen. Er is niemand die zegt: wij komen u volgende week een paar 
flappen overbrengen en van die flauwekul, dat er een boek moet zijn met een nietje 
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erdoor heen, een kaftje, inhoudsopgave enz. Ze moeten maar eens opbouden. Dus wij 
hebben in het Westen en dat is kennelijk al heel diep verankerd, allerlei patronen 
waardoor wij sociaal-culturele verschillen uberhaupt niet meer weten te vertalen. 
Als in de oase-strategie van Prof. Schmidt gezegd wordt: ja je moet mensen een 
woonsituatie bieden waar ze samen iets mee kunnen, dan denk je: het is uiterst boeiend, 
is het nou een wetenschappelijke true om het begrip oase te gebruiken en niet het begrip 
ghetto? 
Zou het dan toch de moeite waard zijn om het uitgangspunt, dat iedereen overal in de 
stad moet wonen, te vervangen door een uitgangspunt: laat mensen die iets kunnen ook 
bij elkaar wonen en moet je dan op een hele andere manier woningtoewijzing gaan 
doen, dat soort vraagstukken wordt opgeroepen. 
Als in Java in het schemergebied van ratio, emoties, formaliteiten en improvisaties 
gekeken wordt, hoe je iets productief kunt maken, dan zullen we ons af moeten vragen, 
hoe wij in ooze westerse tradities met die zaken om moeten gaan. 
Als werk voor noppes een heel boeiend ruilsysteem is, kan je je ook afvragen of dat nou 
de absolute bevestiging is van een tweedeling. 
Dat soort dingen lezend, al dat soort vragen die boven komen en op de laatste pagina 
van het boek nog lezend dat de Eindhovense sociale dienst het werken voor noppes 
verbiedt, is al de eerste reactie: ik kan morgenochtend uberhaupt niet verschijnen. 

Uiteindelijk denk ik: als wetenschap af en toe, zonder meteen te kiezen voor de 
positivistische wetenschap, als wetenscbap af en toe ook het bestuur van twijfels af kan 
helpen, dan hen ik eigenlijk geneigd om u geen vruchtbare dag toe te wensen, maar om 
u het liefst een dusdanig vrucbtbare dag af te dwingen, dat mijn twijfels slechts 24 uur 
duren. Dit lijkt mij, voorzitter, een aardige bijdrage vandaag. 
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a 
Dr. Ruud H.J. van Wezel 

Traditionele en moderne netwerken 
een bruikbaar te maken kapitaal? 

Samenvatting 
De bouw van een huis in een illegale wijk van Lissabon Portugal is op zichzelf een 
overwinning van de annoedige omstandigheden van migranten. De persoonlijke 
overwinning dient echter begrepen te worden in (inter)nationaal perspectief van de 
kapitalistische produktiewijze. De informele economische activiteiten die de zeljbouwer 
onderneemt geven een beeld van die persoonlijke overwinning. De kenmerken van de 
informele economie zijn door mij gecategoriseerd naar de sociaal-culturele netwerken: 
verwantschap en moderne netwerken. Jn deze bijdrage wordt de transplantatie van 
overwinningsstrategieen van Portugal naar Nederland onderzocht en de waarde ervan 
betwijfeld. De afsluiting van deze bijdrage bestaat uit een reflexie op de taakstelling 
zoals verwoord in de inleiding van de symposium bundel. De conclusie luidt dat het 
consumptieniveau mondiaal en regionaal ongelijk verdeeld is en dat die ongelijkheid niet 
alleen via verdeling van arbeid en werk maar ook door democratische controle over 
verdeling van kapitaal aan de armoede overwinning bijdraagt. 

Case studie en taakstelling 
Mijn bijdrage op het symposium was er een van visuele aard: dia's van het bouwproces 
in een illegale wijk aan de rand van Lissabon Portugal. lk ging in op de vele manieren 
van eigenmaken van de ruimte in de wijk en de fysieke mogelijkheden die de zelfbou
wers inbouwden voor economische activiteiten van welke soort dan ook: cafe, winkel, 
kapperszaak, opslagplaats, recyclingshop, kJedingherstelbedrijfje, bouwmaterialenhandel 
etc .. 
In deze schriftelijke bijdrage wil ik meer aansluiten op de taakstelling zoals geformu
leerd door de symposiumcommissie. 

Debat fonnele-informele economische sector 
Mijn aandacht zal vooral uitgaan naar de relatie van de taakstelling met de overle
vingsproblematiek van migranten, hetzij migranten van het platteland naar de stad, hetzij 
migranten van elders naar Noord West Europa. Ik zoek die relatie vooral in economi
sche activiteiten die de migranten zelf (gedwongen) ondememen, wat mij direct 
noodzaakt een positie in te nemen in het debat over de verhouding tussen de formele en 
informele sector. Bryan Roberts' (1994) 1 overzicht van recente Iiteratuur in het debat is 
voor mij een leidraad. 

Reflexie 
Ter afsluiting zal ik dan een reflexie m het Iicht van het voorgaande geven op de 
taakstelling. 



Case studie en taakstelling 
De ontwikkeling van de illegale wijk "Fratemidade" in Lissabon doorloopt de stadia 
zoals die verwoord zijn in de taakstelling: kolonisatie-, conversie- en vertegenwoordiger
smodel. Voor de portugese praktijk betekent dit dat landbouwgrond aan de rand van de 
stad 'spontaan' verkaveld wordt zonder rekening te houden met de toekomstige 
infrastructuur i.e. wegen, riolering, elektra- en waterleidingen, noch scholen en andere 
openbare voorzieningen. 
Door de groei van de centrale stad en de ontwikkelingen in bet direct omliggende 
platteland komen de wijken aan de rand van de stad te liggen. Voorzieningen worden 
mondjesmaat aangelegd vaak in self-help projecten. Dit is ook de fase dat grote 
speculanten de wijk binnen komen om nog te profiteren van de onwettige masterplannen 
voor de wijkuitbreiding. 
Bij een redelijke omvang van de bevolking van een zichzelf benoemde wijk (2.000 
mensen) worden er initiatieven door enkele bewoners genomen om tot een wetteLijk 
erkende wijkraad te komen die onderhandelingsbevoegd wordt. De vertegenwoordigers 
van de wijk gaan met de lokale overheid in de slag voor uitbreiding van de infrastruc
tuur en legalisering van het illegaal gebouwde. Sancties op bouwactiviteiten buiten het 
bestemmingsplan voor de wijk zijn door de wijkraad niet en door de gemeente moeilijk 
af te dwingen. Sloop van het gebouwde is de enige afdoende remedie, die door corruptie 
in de bureaucratie tegengewerkt wordt. Nota bene kan corruptie opgevat worden als een 
overleving van relatieve annoede van relatief onderbetaalde ambtenaren. Een andere 
opmerking die ik hier wil maken is dat onderzoekers2 in annoede situaties het handelen 
van de individuen proberen te duiden in de sociale context (verwanschapsrelaties, 
etniciteit en dergelijke) en in een economische context (verhouding van de formele
informele sector). lk wit met behulp van Roberts' definitie van de informele sector over 
de beide contexten iets zeggen. 

Debar formele-informele economische sector 
"The most generally acepted defintion of the informal economy is income-earning 
activities unregulated by the state in contexts where similar activities are so regulated . 
... Family srrategies are rhose implicit principles that guide family members when seeking 
the family good, whether of survival or social mobility ... " (Roberts, 1994:6) 
Naar mijn mening moeten we blijven kijken of activiteiten legaal of niet legaal bijdrage 
aan de vorming van gebruikswaarde en ruilwaarde hetzij onmiddellijk hetzij op termijn, 
als we willen spreken van economische activiteiten. Vele activiteiten in de zogenaamde 
sociale vernieuwing zijn op werk gericht en niet op de vonning van meerwaarde in de 
economische zin, wat hen direct uiterst zwak maakt voor overleving. Woningbeheer 
bijvoorbeeld levert voor ondememende mensen vele economische mogelijkheden om van 
een informeel (zwart) bedrijf via grijs tot een (wit) formeel bedrijf te worden. Denk 
bijvoorbeeld aan kapitaal extensieve en arbeidsintensieve bedrijfjes die afsplitsingen of 
verbijzonderingen van het tradtionele aannemersbedrijf zijn: metselwerkherstellers, 
schoonmakers, schilders, steigerbouwers, bouwafva!verwerkers etc. Vergelijkingen met 
de zogenaamde Derde Wereld zie Van Dijk (1980)3 en Deel II hoofdstuk 4 van Po Hin 
Thung (1993)4, waarin hij de theorie en praktijk van huisvestingsstrategieen onder de 
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loep neemt. 
Het belangrijkste onderscheid tussen de formele en de informele economie is dat de 
eerste uiteindelijk op een of andere vorm van staatsregulering terug gaat, terwijl de 
laatste territorium (buurt) gebonden is en gekenmerkt wordt door persoonlijke relaties op 
bijvoorbeeld verwantschap, vriendschap en etniciteit. Ze staan in een bepaalde gestructu
reerde verhouding tot elkaar die drie componenten kent: 
1. produktie kenmerken van de informele sector, 2. relatie van die informele sector met 
de staat en 3. de relatie tot de arbeidsmarkt. Ik bespreek ze achtereenvolgens. 

De infonnele sector volgt het markt denken net zo als de formele sector dat doet. De 
activiteiten zijn niet per definitie traditioneel noch zijn dat haar produkten en diensten 
hoewel ze ondergekapitaliseerd zijn. Het grote voordeel van de informele sector is haar 
flexibiliteit het zich snel kunnen aanpassen aan veranderende marktomstandigheden door 
gebruik te maken van meer of minder arbeid, andere produkten en diensten aan te 
bieden. Dat kan door onuitgesproken impliciet begrip dat ondernemers in die sector 
hebben met hun medewerkers. Begrip dat voornamelijk gebaseerd is op vertrouwen en 
dat is weer het best gegeneerd door verwantschap en buurtgebondenheid terwijl. bij de 
formele sector dat begrip hoofdzakelijk bewaakt wordt door formele schriftelijke wetten 
en regels. Weinig (formeel) kapitaal maar een goed sociaal, familiaal, etnisch netwerk is 
bet sleutelwoord voor informele activiteiten. 
Voor de zogenaamde Derde Wereldlanden en ook voor zuid europa geldt dat de staats 
bureaucratie gedomineerd wordt door elites. Voegen we dat bij de gegevens dat in die 
landen de ondememingen gedomineerd worden door multinationale corporaties clan 
doemt een beeld op van de l 9de eeuwse toestanden voor de werkers in de West 
Europesche steden. Tegenwoordig lijkt er juist een mogelijkheid te liggen voor informe
le economische activiteiten omdat wetten en regels maken dat de formele economie zo 
moeilijk (lees minder winstgevend) kan produceren. Door gebruik te maken van 
supcontracting aan de informele sector 'produceren' de formele economieen toch 
goedkoop. Denk in dit verband aan bijvoorbeeld de - trouwens niet 100 % zeker 
bewezen - relatie tussen C&A en de illegale naaiateliers van legate en illegale migranten 
(Smit en Jongejans, 1989)5

• Portugal geeft een voorbeeld van geen regels is uitbuiting 
van mens en milieu, waaruit de conclusie te trekken valt dat de informele juist het 
probleem van armoede en niet haar oplossing is. Een conclusie die Breman de minister 
van Ontwikkelingssamenwerking Pronk ook voorhoudt: 
"De toelichting op de begroting 1995 van het ministerie van ontwikkelingssamenwerking 
is onvoorstelbaar nai'ef Jn deze toelichting wordt de informele sector economie in 
ontwikkelingslanden niet /anger als een probleem - maar juist als de oplossing gezien. 
Vo/gens die wijsheid gaat het om een sector die kanslozen uit hun drang tot over/even 
voor zichzelf hebben gecreeerd." (Breman, Volkskrant, 29.10.'94) 
Ik zou willen zeggen, natuurlijk hebben kanslozen zichzelf een kans gecreeerd maar de 
overleving is vreselijk. Was het niet Canetti die zei: "Ik vrees het overleven" . 
Voorts moet hier worden opgemerkt dat de sancties op overtreding van de formele 
regels de staat geld oplevert. Evenals het innen van belastingen van de formele sector 
die gelden maakt het de staat mogelijk een verzorgingsstaat op te bouwen. Maar daar is 
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wel een eeuw van arbeidersstrijd aan voorafgegaan en is maar gerealiseerd in een heel 
klein deel van de wereld. Minder regels, minder handhaving van regels van veilige en 
gecontroleerde arbeidsomstandigheden en -voorwaarden maakt een flexiblisering van de 
produktie mogelijk en tegelijkertijd een onbetrouwbare verzorgingsstaat. Een dergelijke 
ontwikkeling creeert amerikaanse toestanden: ik z.ag er Jamaicaanse appelplukkers met 
hun schamele bezittingen in een kartonnen doos op het hoofd van boer naar boer gaan 
voor de appeloogst in Noor Oost USA. Die beelden komen dichtbij. Na een bezoek aan 
een naaiatelier in de Amsterdamse binnenstad een paar huizen ver dan mijn huis en mijn 
ervaringen van woon en werkomstandigheden in West Afrika en Portugal ben ik niet 
meer somber maar kwaad. Luister naar de verhalen die de onvolprezen Studs Terkel 
(1974)6 optekende uit de monden van vele Amerikanen. Zie ook de prachtige studie 
waarin amerikaanse toestanden beschreven worden van stijgende spanning om de 
weinige baantjes - junk jobs - van Lilian Rubin ( 1994)7. 
De informele sector is in staat - door haar specifieke kenmerken - snel (on)geschoolde 
arbeid op te nemen tegen lage lonen, zelfs onbetaalde arbeid van kinderen en vrouwen 
'die even bijspringen' is niet ongewoon voor deze sector. Dat liet ook de portugese case 
zien. Toch vaart ook de armz.alige consument wel bij het bestaan van deze sector. Zij 
krijgt bijvoorbeeld heerlijk eten vanuit alle hoeken van de wereldgastronomie, gemaakt 
door slovende moeders in de flats van de Bijlmermeer. Zij kan naar de gezellige 
huiskapper in de keuken van de buurvrouw, laat haar baby verzorgen door een meisje 
uit de Filipijnen: iedereen blij, de een heeft een baantje dan een goedkoop produkt of 
dienst. Een mensenleven is te kort voor het lange termijn perspectief. Zelfs de overhe
den lijken dit nu te geloven. 
Als tegenwicht tegen deze neo-historisch materialistische visie wil ik iets zeggen over de 
culturele component van het formeel-informele sector debat. De redenering gaat als 
volgt: om een redelijk, dat is middle class, leven te kunnen leiden is het voor de 
meerderheid van de mensen niet meer mogelijk met een inkomen per gezin te volstaan. 
Meerdere gezinsleden zijn 'gedwongen' hun arbeidskracht op de markt te brengen. Maar 
waarvoor? Middle class [even van de jaren 50 , waar een inkomen nog voldoende was, 
had een ander consumptieniveau, levensstandaard als u wilt. Het was gericht op trouw 
en spaarzaamheid. De economisch gezien winstgevende individualisering houdt ook in 
speelt juist op een hedonistisch consumptie patroon waarin waarden gelden die meer 
kosten: meer en onmiddellijke behoeftebevrediging in materiele en immateriele zin. 
Vergelijk in dit verband de prikkelende studies van Christopher Lasch (1991)8 over 
verloren (gewaande) waarden, en Hans Jonas (1987)9 over verantwoordelijkheid als een 
belangrijk sociaal handelende waarde. Zij maken zich op hun eigen wijze sterk voor een 
herwaardering van wat vervlogen lijkt; een soort nieuwe burgelijke moraal 10 die doet 
denken aan CDA s' zorgzame samenleving of de PVDA s' betrokken burgerschap. 
Zijn we meer gelukkiger nu dan toen of hier dan daar? Daar spreek ik me niet over uit. 
Geluk en economie is echt iets voor Rotterdam: zie de serieuze studie van de Erasmus 
universiteit naar Happiness in Nations (1994)" . 

Reflexie 
De traditionele sociale netwerken, dat wil zeggen verwantschapsrelaties, en de modeme 
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sociale netwerken die meer op vriendschapsrelaties gebaseerd zijn, en de relaties tussen 
mensen met een gemeenschappelijke etnische afkomst zijn te duiden in hun economische 
context. Kenmerkend voor de drie netwerken is de reciproke ruilrelaties tussen de !eden 
met name in crisissen van sociale en of economische aard dan zijn ze te vergelijken met 
de 'vanzelfsprekende' zorg voor familieleden. Het is aantrekkelijk de relaties in een 
informele economie op te vatten in termen van Habermas die het over de leefwereld 
heeft waarmee hij een domein aanduidt waarin het handelen gericht is op wederzijds 
begrip. We zagen dat in de informele sector de deelnemers aan elkaar gebonden waren 
door het begrip dat ze deelden over de (vaak hachelijke economische) situatie. Het 
tweede maatschappelijke domein waar Habermas het over heeft is het systeem waarin 
actoren tegenover elkaar staan als waren zij op de markt, wetten en regels houden hun 
handelen in toom, zij zijn per definitie niet uit op onderling begrip. 
Mijn voorstelling van zaken is dat voor de overwinning van armoede een domein uit 
getekend moet worden waarin leefWereld en systeem interfereren: onveilige en uitbuite
rige produktieverhoudingen in de informele sector zouden getoomd dienen te worden 
zonder het onderling vertrouwen te verliezen in elkaars positie zoals dat in de formele 
economie het geval is waar werkers geen hart meer hebben voor de zaak. 
Ik beantwoord de centrale vraag in de taakstelling van het symposium : Wat kunnen wij 
doen opdat onze infrastructuur toegankelijk wordt en blijft voor specifieke middelen en 
capaciteiten van migranten op zo 'n manier dat wij er slechts beperkte offers voor moeten 
brengen? (p.2) dan ook negatief. Wij - i.e. de rijken in het westen - zullen ons veel 
grotere offers dan de beperkte moeten getroosten willen de armen en migranten er beter 
van worden als het gaat om werkgelegenheid. Bovendien pleit ik voor een krachtige 
staat in plaats van voor een terugtredende overheid, een krachtige staat die op demo
cratische wijze de kapitaalstromen beteugeld. 
Migranten warden vaak door regelgeving (verblijfsrecht, arbeidsrecht en huwelijksrecht) 
gedwongen in de informele sector hun overleving te creeren. lets dat in het portugese 
geval 12 duidelijk werd . Daar in kan de illegale bouw kapitaal voor de bewoner opleve
ren. Hij/zij heeft van het huis niet alleen een thuis gemaakt maar ook ruimte gecreeerd 
voor eventuele bedrijfsacitiviteiten, verhuur en of speculatieve verkoop. Er is sprake van 
een produktie voor gebruiks- en ruilwaarde. 
Bovendien levert een illegale wijk ook een kapitaal aan de staat: zelfWerkzaamheid bij 
de aanleg van riolering en waterleiding zijn daar voorbeelden van. De woningen en de 
wijk hebben zodoende specifieke kenmerken. Ook de bewoners hebben specifieke 
kenmerken, niet iedereen kan het risico nemen illegaal te bouwen, een bepaalde mate 
van inkomenszekerheid biedt een noodzakelijke basis voor de ondernemend ingestelde 
eigenaar-bewoners. De echt armen komen in de bidon-villes en slums terecht. 
Voor een Nederlandse situatie komen migranten terecht in huurwoningen van particulie
re verhuurders of van woningbouwcorporaties. De laatsten hopen bewoners in te scha
kelen in het beheer van de woningen, de betrokkenheid te verhogen en kosten te 
besparen. Woningen in de sociale sector warden wet degelijk door bewoners beheerd 
met behulp van sociale netwerken wordt er wat afgeklust. Het kenmerk van bewoners
zelfbeheer is echter dat het zich afspeelt in het domein van de leefWereld, waar 
emotionele en sociaal psychologisch welbevinden wordt verwezenlijkt door betekenisver-
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lening aan dingen (in dit geval van een huis een thuis maken). Maar bewoners hebben 
nauwelijks ruimte in en om de woning om die te kapitaliseren, het doe-het-zelven levert 
alleen gebruikswaarde op. 
Bovendien is de infrastructuur allang aan de bewoners onttrokken door nutsbedrijven 
bijvoorbeeld op dit gebied valt er niets van kapitaal-verwerving bij bewoners te 
verwachten. De instellingen leveren echter we! een hoge veiligheid van de produkten: 
water, gas, elektriciteit, riolering en afvalverwerking op. Woningcorporaties en 
gemeentelijke woningbedrijven zouden 'restruimten' en bedrijfsruimten onder beperkte 
eisen op non-profit basis ter verhuur kunnen aanbieden aan startende ondememingen, 
iets dat al gebeurd in Centraal Wonenprojekten en op commerciele basis in bedrijven
centra. 
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7. Lillian B. Rubin, Families on the Fault: America's working class speaks about the Family, the Economy, 
Race and Ethnicity. New York, 1994. 

8. C. Lasch, The true and only heaven: progress and its critics. New York, 1991. 

9. H. Jonas, Technik, Mcdizin und Ethik: zur Praxis des Prinzips Verantwortung. Frankfurt am Main, 1987. 

10. Vergelijk ook de studie van David Chea(: '"Strategies of resource management in household econmies: 
Moral economy or political economy?'" in: Richard D. Wilk (ed.), The household economy: Reconsidering the 
domestic mode of production. San Fransico, London, 1989. Waarin hij schatplichtverschuldigd is aan Janet 
Finch die het idee van de arbeidspotentie van vrouwen in hun huishoudenssituatie uitgewerkt heeft in een soort 
van inteiferentie (cursivering, rvw) van morele en politieke economie. 

11. Op te vragen via Internet: FTP.EUR.NL@PUB/DATABASE.HAPPINESS. 
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12. Elders heb ik gepleit om van de portugese case te leren en vooral de afbouw van de verzorgingsstaat tegen 
te gaan: Van Wezel , "Zelfbouw in Lissabon: Portugese ervaringen met lessen voor Nederland" in: NCIV 
Volkshuisvesting 38 (1986) nr.6 p .260-264. 
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Raf Janssen3 b 
Pleidooi voor een sociologie van de rijkdom 

Het wringt aan de randen van de samenleving. De problemen die hier spelen en die 
hieruit voorvloeien kunnen in een sociologie van de armoede aan de orde worden 
gesteld. Dat gebeurt ook, al decennialang. Dverig worden verschijnselen en mensen in 
kaart gebracht. Maar de werkelijke oorzaken van het weer toenemende armoedepro
bleem zitten veeleer in het centrum van de samenleving. Dat komt onvoldoende tot 
uiting in een sociologie van de armoede. Daar moet een sociologie van de rijkdom voor 
ontwikkeld worden. 

Maatschappelijke tweedeling 
In een recent artikel stelt de Duitse wetenschapper Ditmar Brock de vraag of de 
klassenmaatschappij weer terugkomt?4 Het artikel begint met een relativering van de 
thans weer oplevende discussie over normverval als kenmerk van de modeme samen
leving: het verlies van de vanzelfsprekendheid van normen zou het voortbestaan van de 
verzorgingsmaatschappij in gevaar brengen; een herstel van normbesef, culturele 

Dr. Raf Janssen. Socioloog, sinds 1975 verbonden aan de Commissie Orienterings
dagen, een organisatie die aandacht vraagt voor problemen van sociale ongelijkheid en maat
schappelijke achterstelling. Pleit voor een maatschappelijke benadering van het vraagstuk van 
armoede en rijkdom, wijst op de samenhang tussen sociale problemen en milieuproblemen en 
ijvert voor de ontwikkeling van een toekomstgerichte sociale politiek . Publikaties: 
<> Armoede of soberheid, 1990 
<> Arbeid, tijd en geld ontschaarsen, 1992 
<> De ziekte van het gangbare, 1993 (semen met Andre Bons) 
<> De involutie van de Algemene Bijstandswet, 1993 (semen met Henk Weijnen) 
<> Dansen en ontspringen; verendering door begripsvorming (verschijnt begin 1995) 
Adres: van Hovellstraat 46, 5988 AH Heiden, tel. 04760.73290 

Ditmar Brock, Ruckkehr der Klassengesellschaft? Die neuen sozialen Graben in einer 
materiellen Kultur, in: Ulrich Beck en Elisabeth Beck-Gernsheim (Hg .). Riskante Freiheiten. 
/ndividualisierung in modernen Gesel/schaften, Suhrkamp, Frankfurt/aM, 1994, p. 61-73. 



integratie, lijkt geboden. 5 Brock wijst erop dat de samenhang in modeme industriele 
samenlevingen niet zozeer afhangt van het bestaan van overeenstemming over de 
gezamenlijke normen en waarden. Maatschappelijke binding en integratie zijn veeleer 
afhankelijk van de deelname aan de materiele cultuur. "We kunnen teruggrijpen op de 
produkten en de diensten van anderen; we bewegen ons in dicht ineengeweven 
infrastructurele netwerken, die ons voorzien van stroom, informatie of ontspanning, die 
wereldwijd comnmnicatie mogelijk maken, alsmede een snelle verplaatsing van A naar 
B en nog veel meer. Hun verbindend karakter ontlenen ze aan de doelmatigheid: we 
moeten gebruik maken van de verschillende verschijningsvormen [van de materiele 
cultuur, RJ] om prive doeleinden !iefst in minimaal tijdsbestek en met zo min mogelijk 
energie te kUnnen realiseren. De materiele cultuur legt op technisch gebied vast hoe iets 
gedaan moet warden en brengt mensen op . bepaalde wijze met elkaar in contact. Het 
'wat' en 'waarom' blijft open en moet warden toegevoegd door de individuen die met 
de meest uiteenlopende prive motieven gebruik kunnen maken van deze materiele 
cultuur. "6 

Mensen hoeven niet !anger hun persoonlijke interesses en hun prive !even ondergeschikt 
te maken aan een hogere moraal, maar kunnen deze juist positief meenemen in het 
proces van maatschappelijke integratie. Daarom, aldus Brock, integreert de materie!e 
cultuur mensen op een veel fundamentelere wijze dan een 'cultureel korset' van nonnen 
en waarden dit zou kunnen. De stabiliteit van de modeme samenleving berust niet !anger 
op een ethisch-morele grondslag, maar berust op het feit dat de overgrote meerderheid 
van de arbeiders en de burgers op soortgelijke wijze deel kunnen nemen aan de 
materiele welvaart van de modeme verzorgingsmaatschappij. 7 

Het in de twintigste eeuw tot stand gekomen compromis tussen kapitaal en arbeid 
maakte het mogelijk om winsten, lonen en sociale voorzieningen tegelijkertijd te laten 
stijgen. Dit 'kapitalisme met het menselijke gezicht' deed de klassentegenstellingen 
vervagen: er ontstond een samenleving die door de Duitse socioloog Helmut Schelsky 
ooit treffend omschreven is als de 'genivelleerde middenstandsmaatschappij'. Vooral de 
jaren vijftig en zestig hebben in het teken gestaan van deze samenbindende nivellering. 

5 Voor Nederland is deze discussie onlangs in kaart gebracht middels een studie die werd 
uitgevoerd in opdracht van de Commissie Onderzoek Sociale Zekerheid van het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zie Jan Terpstra en Lodewijk Gunther Moor (red.). Normver
vaging en sociale zekerheid, Vuga, Den Haag, 1994. 

Brock , o.c., p. 62. 

"Uit een maatschappij waarin talloze werklozen in ellendige levensomstandigheden 
verkeerden, waarin velen zonder ouderdomsvoorziening waren en waarin hele categorieen 
arbeiders van een hongerloon moesten !even, had zich een samenleving ontwikkeld, waarin de 
overheid er voor zorg droeg dat alien verzekerd waren van een loon waarvan te !even viel. De 

mensen hoefden niet meer in bestendige zorg voor de dag van morgen te !even, hun materiele 
bestaan was verzekerd - de overheid stond daar garant voor ." Zo typeerde de Nederlandse 
socioloog Harry Hoefnagels de sociale vooruitgang die werd gerealiseerd met het tot stand 
brengen van de verzorgingsstaat. Zie: Harry Hoefnagels, Wat heet sociaal, Ambo, Baarn, 1983, p . 
16. 
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Daama is deze nivelleringstendens omgeslagen. In alle westerse welvarende samenleving 
is de laatste decennia weer sprake van een groei van de materiele ongelijkheid: zowel 
armoede als welstand nemen toe. 8 Deze omslag mag niet warden teruggevoerd op bet 
haperen van de economische vooruitgang. Juist het aanhoudend succes van de markt
economie doet oude polarisaties in de maatschappij herleven. Dat kan warden 
ge'illustreerd aan de hand van ontwikkelingen rond het milieuvraagstuk, de globalisering 
van de markteconomie, de organisatie van het bedrijfsleven en de herstructurering van 
de sociale zekerheid . Op deze vier ontwikkelingen zal hier kort warden ingegaan. 

Milieumaatregelen treffen vooral armen 
Dank zij een constante economische groei is de laatste eeuw een geweldige materiele 
vooruitgang bij elkaar gewerkt. Tegelijkertijd is echter een enorme verarming van de 
natuur opgetreden en dreigen er onvoorstelbare ecologische gevaren. De verrijkende 
werking van het geld tast de natuur aan waarvan en waarin we alien moeten !even. 
Geheel in stijl van het gangbare denken wordt datzelfde geld het middel bij uitstek om 
dit probleem aan te pakken: er zal in de toekomst gewoon meer betaald moeten warden 
voor het gebruik van energie en grondstoffen. Daarbij geldt voor arm en rijk de 
stelregel: de gebruiker en met name de vervuiler betaalt. Onrechtvaardigheden die 
hierdoor mogelijk ontstaan, kunnen warden afgezwakt via het inkomensbeleid; het 
milieubeleid wil men daarvan in principe gescheiden houden .9 Het te voeren milieu
beleid wordt in een jas gestoken van steeds neutraler en technologischer snit. De socia
listische, sociaal-democratische of christelijk-sociale noot wordt (werd?) daarbij gezocht 
in het meer of minder sterk aandringen op compensatiemogelijkheden voor de armen via 
de inkomenspolitiek. Nadat de heilzame werking van de 'onzichtbare' hand middels een 
sociale correctie een roze kleur heeft gekregen, wil men thans deze 'onzichtbare hand' 
groen bijkleuren middels een ecologische correctie. Alom wordt verzekerd dat de armen 
daarbij ontzien zullen warden: de markteconomie blijft immers sociaal gecorrigeerd. 
Maar wat is een dergelijke garantie waard in een samenleving die steeds verder bezui
nigt op minima en die deze mensen meer dan ooit beschouwt als een blok aan het been 
bij het streven naar een verduurzaming van de industrie!e samenleving in economische 
en ecologische zin? De prijs van de energie zal drastisch stijgen. Alie beloften van 
compensaties ten spijt zal dit betekenen dat de minima een nog grater dee! van hun 
beperkte inkomen kwijt zijn aan huisvesting, zolang ze zich tenminste nog het wonen in 
een huis kunnen veroorloven. De prijs van de benzine en de prijs van het treinkaartje 
zullen drastisch stijgen. Dat betekent dat mensen met weinig geld niet meer mee kunnen 
doen aan de mobiliteit die zo kenmerkend is voor de vrije westerse welvaartsmaat-

8 Nico Wilterdink, Ongelijkheid en imerdependentie, oratie, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1993. 

9 "Bij de realisering van duurzame ontwikkeling zal het vervuilingsbeginsel en niet het draag-
krachtbeginsel uitgangspunt moeten zijn. Een rechtvaardiger inkomensverdeling is een inkomenspolitieke 
kwestie die niet mag worden verstrengeld met het milieubeleid." Dit breed onderschreven standpunt word! 
verwoord door Ad van den Biggelaar, Milieubeleid en de arme kant van Nederland , in: Herman Noordegraaf 
(red), Wie zal da1 be1alen?, Eburon, Delfi , 1991, p. 40. 
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schappijen. Het abonnement op telefoon en krant is inmiddels wellicht ook opgezegd. In 
alle stilte en sluipenderwijs ontstaat opnieuw een klasse van mensen die niet aan de 
nonnale samenleving kan deelnemen. 

Lage lonen moeten nog lager 
Doordat de nationale economieen steeds sterker worden afgestemd op de wereldmarkt, 
komen met name de lage lonen in de Westerse verzorgingsstaten onder druk te staan: 
elders zijn de lonen minder; daardoor kan er goedkoper en meer winstgevend worden 
geproduceerd. De verantwoordelijke politici vragen deskundigen om advies hoe met 
deze ontwikkeling om te gaan. Laat ze werken voor minder! Oat is de kem van het 
advies dat menig adviseur duurbetaald te berde brengt. De redenering is dat met een 
drastische verlaging van het minimurnloon zwakke groepen kunnen worden behouden 
voor of worden teruggezet op de weg naar (enige) deelname aan de betaalde arbeid. 
"Met name de positie van zwakke groepen op de arbeidsmarkt kan door een verlaging 
van het minimurnloon worden verbeterd. Zij zullen bij een lager minimurnloon juist we! 
voldoende produktief zijn om hun arbeid succesvol aan te kunnen bieden, zodat een 
verlaging van het minimurnloon een voorwaarde vervult voor de toetreding van zwakke 
groepen tot de arbeidsmarkt. "1° lngeschat wordt dat bij een loonsverlaging allerlei 
arbeidsintensieve activiteiten die onder het bestaande loonregime niet rendabel zijn, 
(weer) in het formele arbeidsproces worden opgenomen. 
Vol overtuiging wordt keer op keer door mensen met topsalarissen naar voren gebracht, 
dat er mogelijk weer meer werk komt als andere mensen bereid zijn voor minder dan 
het minimurnloon aan de slag te gaan. Vaak wordt in dit verband vol bewondering 
verwezen naar de gang van zaken in de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Daar zijn 
de afgelopen jaren zeer veel nieuwe banen gecreeerd, mede omdat men erin geslaagd is 
de laagste lonen laag te houden. 11 Dit ogenschijnlijke succesbeleid heeft evenwel de 
weg vrijgemaakt voor de opkomst van de 'werkende armen ' : ondanks het feit dat ze een 
betaalde baan hebben, blijven mensen gevangen in de armoede. 12 

10 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Een werkend perspectief, SDU, Den Haag, 
1990, p . 153. 

11 In de Sociale Nata 1995 worden de Verenigde Staten gepresenteerd als een 'krachtig voorbeeld'. 
"In 1983 zijn er in de VS twee miljoen banen bijgekomen. Voor 1994 wordt een banengroei van drie miljoen 
verwacht. De werkloosheid is daarmee fors teruggebracht." In een apart kader wordt nader ingegaan op 
'arbeid en inkomen in de Verenigde Staten' . Onderkend wordt dat het succes van de Verenigde Staten in het 
scheppen van de banen gepaard is gegaan met een groei van de inkomensongelijkheid en een toename van de 
armoedeproblemen. Met deze minder fraaie kant van het 'krachtig voorbeeld' wordt evenwel in het uitgezette 
beleid in Nederland weinig rekening gehouden. Zie Sociale Nota 1995, Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-
1995, 23902, p. 26-29. 

12 Onder de kop 'Armoede in Amerika stijgt in recordtempo' meldt Oscar Garschagen dat een recent 
rapport van het Census Bureau uitwijst dat 39,3 miljoen Amerikanen - 15 , l procent van de bevolking - onder 
de armoedegrens leefi . De economie groeit. De werkloosheid daalt. Tegelijk stijgt de armoede. De minister 
van arbeid, Robert Reich, geeft toe dat in geen enkel ander industrieel land in de wereld de verdeling van 
inkomen zo ongelijk is als in de Verenigde Staten. Hij voegt daar het volgende aan toe : "Tenzij wij er in 
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Flexibilisering van arbeiders 
In zijn reeds genoemde artikel wijst Ditmar Brock erop dat het begin van de industriele 
massaproduktie werd gekenmerkt door een egalitaire filosofie: de inbreng en prestatie 
van iedere arbeider waren nodig om de onderneming goed te laten draaien. De 
'uitvoerende arbeider' stond daarom in bet middelpunt van het denken over de opzet van 
de arbeidsorganisatie. Onder meer vanwege de opkomst van de elektronica is intussen 
een andere filosofie centraal komen staan, die van de tlexibele onderneming. Deze 
bestaat uit een vaste kern van goed-beschermde arbeiders, omgeven door omvangrijke 
randgroepen van werkers met slechte of slechts beperkte zekerheden. Vrouwen zijn 
hierbij oververtegenwoordigd. 
Brock ziet deze koersverandering het duidelijkst naar voren komen bij bet thema van de 
arbeidsduurverkorting. Van degenen die onmisbaar geacht worden voor het bedrijf kan 
de arbeidstijd niet worden verkort. Alleen de arbeiders die gemist kunnen worden, 
mogen korter werken dan 'normaal'. Omdat sociale zekerheid nog steeds en zelfs steeds 
meer gekoppeld wordt aan het hebben van een normale voltijdse en vaste baan, is er 
sprake van een dubbele ontsolidarisering: de kernarbeiders houden de zekerheid van de 
normaal-baan en reserveren de betere werking van de sociale zekerheid voor henzelf; 
voor de overige arbeiders resteert een sociale politiek met een veel geringere sociale 
zekerbeid. 13 

/{fbraak van sociale zekerheid 
Uit bezuinigingsoverwegingen is vanaf de jaren tachtig sprake van een sterke tendens tot 
bevriezing en verlaging van uitkeringen. Mensen die noodgedwongen zijn aangewezen 
op een uitkering komen daarmee in de knel en de zekerheidsgarantie van de huidige 
verzorgingsstaat verliest veel van haar geloofwaardigheid. Een groot aantal van de 
huishoudens die van een minimumuitkering afhankelijk zijn, is inmiddels door de bodem 
van bet bestaan gezakt. Onderzoek Jaat zien dat het beeld van de sociale minima voor de 
jaren tachtig scherp contrasteert met dat van de jaren zeventig. Een gestage vooruitgang 
van de uitkeringen, nivellering, een redelijke rechtszekerheid en een relatieve rust op het 
gebied van bet tertiair inkomen heeft plaatsgemaakt voor een minlijn, denivellering, 
ontbreken van inkomensgaranties en een veelheid van wijzigingen in de tertiaire 
overdrachten. 14 De verzorgingsstaat van de sociale zekerheid wordt stelselmatig 

slagen deze situatie te veranderen, stevenen wij af op een tweedeling in de maatschappij. ". Zie bericht in De 
Volkskranl, zaterdag 8 oktober 1994. 

13 Ulrich Mlickenberger, Zur Rolle des Nonnalarbeitsverhaltnisses bei der sozialstaatlichen 
Umverteilung von Risiken, in: Prok/a, Heft 64, 1986, p. 31-45 . 

14 Dit is de conclusie van een onderzoek uit 1988 naar de financiele posilie van minima in Nederland 
tussen 1975 en 1987, getiteld De smalle beurs breed uitgemeten. Het onderzoek is uitgevoerd door M. Braams 
en R. Kloostennan van het bureau Regioplan le Amsterdam. De ontwikkeling dat de rijken rijker worden en 
de annen armer doe! zich voor in alle OECD-landen: de eerdere tendens tot grotere inkomensgelijkheid heeft 
plaatsgemaakt voor een ontwikkeling tot vergroting van verschillen, de belastingheffing is minder progressief 
geworden en de annoede is toegenomen. Zie ook: A. Glyn, The Costs of Stability; the Advanced Capitalist 

44 HU/SVESTING EN OVERWINNING VAN ARMOEDE 



teruggeschroefd naar een verzorgingsstaat van de sociale hulpverlening. Materiele zeker
heidsgaranties worden stap voor slap omlaag gebracht en een aantal bestaansrisico's 
wordt weer geprivatiseerd. 15 Over sociale zekerheid wordt voortaan gesproken in 
termen van 'een toereikende sociale bescherrning' 16

, die beperkt moet worden tot 
'burgers die er echt op zijn aangewezen' . 17 De relatieve zekerheid van compensaties 
die de nationale verzorgingsstaat bood, wordt vervangen door de relatieve onzekerheid 
van de kansen die een ieder moet zien te bemachtigen en te benutten in de scherper 
wordende concurrentieslag van de wereldmarkt. Deze concurrentieslag dwingt de 
industriele samenlevingen van het Noorden tot steeds straffere vormen van lean
production. Dit loopt uit op het ontstaan van een lean-society. Dat is een maatschappij 
waarin de bestaanszekerheid van mensen die niet meekunnen, stelselmatig wordt ver
smald18 en waarin de mogelijkheden tot het ontwikkelen van samenlevingsstructuren 
die de gelijkstelling van vrouwen en mannen bevorderen, eerder worden verkleind clan 
vergroot. 19 

Sociologie van de armoede 
De hiervoor aangeduide ontwikkelingen wijzen erop dat de moderne industriele 
samenlevingen van het rijke Westen in twee delen uiteen valt: een meerderheid die we! 
kan blijven deelnemen aan de materiele cultuur en een rninderheid die dat niet meer kan, 
die merkt dat haar de toegang tot de wezenlijke elementen van deze materiele cultuur 
onthouden wordt. Dat is volgens Brock een grondkenmerk van een klassenmaatschappij. 
Steeds meer mensen kunnen zich niet meer de zaken veroorloven die behoren tot de 
standaard-leefwijze van elke volwaardige burger in een moderne samenleving. De 

Countries in the 1980s, in: New Le.ft Review, nr . 195 , p . 71-95. 

15 Voor de ontwikkeling naar een reprivatisering van sociale risico's zie onder meer: 
~ Stephan Leibfried und Florian Tennstedt, Armenpolitik und Arbeiterpolitik. Zur Entwicklung und Krise der 
traditionellen Sozialpolitik der Verteilungsformen, in: S . Leibfried und F. Tennstedt (Hg), Polirik der Annut 
und die Spa/tung des Sozialstaats, Suhrkamp, Frankfurt/aM, 1985, p. 64-93. 
~ John Myles, Decline or Impasse? The Current State of the Welfare State, in: Studies in Polirical Economy, 
26, Summer 1988, p. 73-107. 

16 Voorwoord van de Sociale Nota 1995, Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23902, nrs. 1-2, 
p. 5. 

17 Zie Ontwerp-regeerakkoord 1994, Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23715, p. 4. 

18 Michael Bonder, Bernd Rottger, Gilbert Ziebura, Vereinheitlichung und Fral..-tionierung in der 
Weltgesellschafi . Kritik des globalen lnstitutionalismus, in: Prok/a, Hefi 91, 23. Jahrgang 1993, Nr. 2, p . 
327-341. 

19 Bij lean management krijgen werknemers steeds meer verantwoordelijkheden voor het reilen en 
zeilen van het bedrijf toegeschoven. Oat vergroot de druk om te prcsteren en verkleint de mogelijkhcid tot 
inzet voor zorgtaken. Deze blijven vaak afgewenteld op vrouwen. Zie Sabine Miiller, Yorn Lean Management 
zur Lean Society, in: Wechselwirkung , Nr. 68 , Jg. 16, 1994, p. 45-48. 
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maatschappelijke discussie over deze ontwikkeling zal de komende tijd opnieuw 
oplaaien, de groeiende armoede in een rijke samenleving zal opnieuw - voor de 
zoveelste maal - worden herontdekt. Gouden tijden voor de wetenschappers die zich 
toeleggen op het in kaart brengen van deze modeme armoede en de nieuwe armen. Naar 
mijn idee wordt het grotendeels een herhaling van zetten. De conclusies van de 
gehouden en nog te houden armoede-onderzoeken zijn bekend: wie geen inkomen uit 
arbeid heeft zit slecht; wie daamaast ook nog een lage opleiding heeft, woont in een 
buurt met slecht onderhouden woningen en financiele schulden heeft, zit helemaal 
slecht; zorgen voor 'normale arbeidsparticipatie' en een eenvoudig systeem van sociale 
zekerheidsuitkeringen voor bevolkingscategorieen die niet in staat zijn tot arbeid of geen 
dee) uitmaken van een gezin waarop men kan terugvallen. Dat zijn aaobevelingen of 
coostateringen waarmee armoedeonderzoeken doorgaans worden afgesloten. Het is 
allemaal belangrijk en waar, maar het concentreert de aandacht op de armen, op de 
slachtoffers van maatschappelijke ontwikkelingen. De noodzaak van het alsmaar 
opvoeren van de industriele produktiviteit wordt door dergelijke armoede-onderzoeken 
kritiekloos onderschreven en gelegitimeerd. 20 Niet onderkend wordt dat de gangbare 
groei-economie en het gebruikelijke schaarste-denken juist de oorzaken zijn van veel 
verarming. Als de wetenschap van de samenleving, de sociologie, een actuele bijdrage 
wil leveren aan het bestrijden en opheffen van de armoede, dan dient ze zich eerst en 
vooral bezig te houden met een studie van de rijkdom, met de manier waarop in de 
modeme samenleving rijkdom wordt vergaard en verdeeld. Wat we nodig hebben op de 
drempel van de 21e eeuw is niet opnieuw een sociologie van de armoede, maar eindelijk 
eens een sociologie van de rijkdom. Die kan beter verklaren waarom de succesvolle 
verdere ontwikkeling van de markteconomie uitmondt in een terugkeer van de klassen
maatschappij en een opleving van de armoede. 

Sociologie van de rijkdom 
Decennialang reeds wordt er veel tijd en energie gestoken in wetenschappelijk 
onderzoek naar armoede. Het gros van deze tijd en energie wordt niet gericht op een 
analyse van de fundamentele oorzaken van de armoede, maar wordt besteed om de 
armen als groep af te bakenen, te beschrijven en te meten. Steeds opnieuw blijft het 
primair gaan om het in kaart brengen van risicogroepen, wier situatie vanuit een 
negatief beeld wordt belicht: armen zijn mensen die iets missen, mensen waaraan iets 
mankeert, mensen die achterblijven bij normaal geachte ontwik.kelingen in de 
samenleving; daardoor vormen ze een risico of schande voor de samenleving, die 
gehouden is deze mensen de nodige hulp te verlenen om zich (weer) te voegen in het 
normale samenlevingspatroon. "Het euforisch geloof in het alleenzaligmakend karakter 

20 Een recent voorbeeld hiervan is te vinden in de uitgave van het Nederlands Instituut voor Zorg en 
Welzijn, getiteld : Risico op a1moede en s1edelijke omgeving; aanzet 101 een kansatmoede-a1/as van Nederland. 
(Utrecht, juni 1994). De auteur, dr. G. Kronjee - medewerker van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid - gaat kritiekloos mee met het gangbare economische denken over arbeid en produktiviteit. 
(zie pag. 53-54) . 
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van de economische groei heeft talrijke vorsers ertoe gebracht armoede te karakteriseren 
als het gevolg van onderontwikkeling, een situatie van tijdelijke en gelokaliseerde 
achterlijkheid, of als het gevolg van individuele onmacht. "21 Een dergelijke kritiekloze 
kijk op armoede en een dergelijk negatief beeld van armen zijn voor veel onderzoekers 
haast vanzelfsprekendheden. Ook beleidsmensen en hulpverleners blijken er goed mee 
uit de voeten te kunnen. Door armoede zo te beschrijven wordt deze uit de sfeer gehaald 
van de maatschappij-ontwikkeling. Armoede hoeft ook niet !anger worden doodgezwe
gen. Ze kan juist worden doodgepraat volgens het rustgevende oude recept: verandering 
van individuen ten dienste van structuuraanpassingen, die in een sfeer van politieke 
neutraliteit ongestoord hun 'normale' gang kunnen houden. 
Maatregelen om zogenaamde achterblijvers in de boot van de normale vooruitgang te 
trekken, ondersteunen een economisch bestel dat zijn sterkte juist ontleent aan het 
stelselmatig buiten spel zetten van steeds grotere groepen mensen. Deze uitgeslotenen 
ervaren in hun dagelijkse )even dat het gangbare stokt en dat de samenleving niet ade
quaat inspeelt op ontwikkelingen die zich voordoen ten aanzien van bijvoorbeeld arbeid, 
zorg, zekerheid, gezin. Dat brengt en houdt mensen in de problemen. Armen merken 
<lat hun armoede geen kwestie is van persoonlijk falen of pech, ook al is er een 
toenemende maatschappelijke druk om hun !even in te richten naar deze diagnose. Het 
probleem van hun armoede ligt naar hun beleving veeleer in het feit dat vertrouwde 
regelingen rond arbeid, inkomen en gezin hun maatschappelijke werking verliezen en 
niet !anger een garantie zijn dat mensen volwaardig deelhebben en deelnemen aan de 
samenleving. 

Welvaart heeft een prijs: verarming 
Met zijn politieke macht en met de macht van ZIJn markteconomie eigende de ge
industrialiseerde wereld zich een groot deel van de hulpbronnen van de wereld toe. 
Daarmee werd de basis gelegd voor de hoogste materiele levensstandaard die ooit 
bereikt is. De industriele produktie steeg en het energieverbruik werd alsmaar hoger. In 
de geindustrialiseerde wereld heeft dit geleid tot een enorme verbetering van de 
levensstandaard. Hoewel er bij de verdeling van deze welvaart in het rijke Noorden 
altijd grote verschillen zijn gebleven, zijn deze verschillen met name in de jaren zestig 
en zeventig stelselmatig verkleind. Mede daardoor namen de tegenstellingen in de 
samenleving af en kon haast iedereen als volwaardig burger deelnemen aan de steeds 
materieler wordende cultuur van de moderne welvaartsmaatschappij. De samenbindende 
welvaart in de rijke industriestaten is evenwel gepaard gegaan met een verarming van de 
natuur en met een verarming van mensen en landen elders op de wereld. De prijs van 
de hoge levensstandaard van een minderheid van de wereldbevolking werd en wordt 
voor een groot deel betaald door de natuur in de vorm van steeds verdergaande 
degradatie en uitputting. De prijs werd en wordt eveneens voor een groot dee! betaald 
door de Derde Wereld, in de vorm van uitbuiting, armoede en menselijk leed. De 
verarming blijkt thans ook in de rijke industrielanden toe te nemen, overigens tegelijk 

21 Catharina Lis & Hugo Soly, Amioede en kapiralisme in pre-indusirieel Europa, Standaard, 
Antwerpen/Weesp, 1986, p. XV. 
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met het verder doorgroeien van de welvaart. In de jaren tachtig en negentig wordt deze 
welvaart echter minder gelijk verdeeld. 

Rijkdom hier is armoede daar 
Vee! meer dan de vertrouwde sociologie van de armoede zou een te ontwikkelen 
sociologie van de rijkdom inzicht kunnen geven in de omvangrijke verarming en 
ontwrichting die er zijn, juist omdat het economisch 'goed' gaat. Een dergelijke socio
logie kan onderzoeken en beschrijven hoe wereldwijd en dicht bij huis rijkdom word! 
vergaard en verdeeld, welke houdingen en verhoudingen aangaande dit vergaren en 
verdelen zijn gegroeid, welke effecten dit heeft op de sociale en economische ordening 
van de samenleving, welke groepen hierbij bevoordeeld of benadeeld warden, welke 
legitimeringen en vanzelfsprekendheden dienaangaande warden gehanteerd, welke 
belemmeringen het gangbare vergaren en verdelen van rijkdom heeft voor de oplossing 
van nijpende maatschappelijke problemen zoals het werkloosheidsvraagstuk, het 
ecologisch vraagstuk en het ontwikkelingsvraagstuk. Een sociologie van de rijkdom zou 
een beter zicht kunnen geven op de relatie die er bestaat tussen rijkdom en armoede. Ze 
zou een einde kunnen maken aan de steeds maar weer doorvertelde legende dat 
economische groei resulteert in een verhoging van de welvaart. Een sociologie van de 
rijkdom zou waardevolle bijdragen kunnen leveren aan het maatschappelijke debat over 
de vraag of onze gangbare (geld)economie te eng is geworden voor een duurz.ame 
ordening van de huishouding op nationaal en intemationaal niveau. Ze kan inzichtelijk 
maken dat de economie waarop de huidige welvaartsstaat rust, wereldwijd ongelijkheid 
en wanorde nodig heeft om vooruit te komen en dat de kloof tussen arm en rijk groeit, 
intemationaal22 en nationaal. 23 

Rijkdom, armoede en vervuiling warden structureel ongelijk verdeeld. Het is een illusie 
te veronderstellen dat deze huidige ongelijkbeid tussen arm en rijk kan weggroeien 
volgens de recepten van de gangbare economie. Oat ligt niet in de aard van deze 
economie en de grenzen die de natuur stelt zouden het ook onmogelijk maken. Het is 
een veeg teken dat dit inzicht buiten bee\d blijft in de meeste studies over armoede en in 
de meeste discussies over de toekomst van de welvaartsstaat. De door het huidige beleid 

22 De Duitse politicoloog Elmar Altvater geeft enkele recente cijfers die de ongelijke verdeling van 
de rijkdom treffend illustreren: 
•de rijkste 20% van de wereld heeft 82,7% van het wereldprodukt 
•de volgende 20 % kan beschikken over 11, 7 % van het wereldprodukt 
•de volgende 20 % kan beschikken over 2,3 % van het wereldprodukt 
•de volgende 20 % kan beschikken over I , 9 % van het wereldprodukt 
•de laatste 20% kan beschikken over 1,4% van het wereldprodukt 
Zie Elmar Altvater, Der Preis des Wohls1ands , Westfiilisches Damptboot, Miinster, 1992, p. 157. 

23 De Nederlandse socioloog Nico Wilterdink opent zijn oratie over ontwikkelingen in welstands
verhoudingen met de volgende constatering: "Sinds het einde van de jaren zeventig is de sociaal-economische 
ongelijkheid in de welvarende samenlevingen van het Westen groter geworden. Overal zijn de verschillen in 
welstand zoals die naar voren komen in gegevens over inkomens en vermogens gegroeid ." 
Nico Wilterdink, Ongelijkheid en interdependentie, oratie, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1993. 
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bepleite activering van de sociale zekerheid en de voortgezette verharding van de 
verzorgingsstaat lopen uit op een versterking van de positie van de ogenschijnlijke win
naars en een charitatieve curatele voor de slachtoffers, de afwijkers, de te langzamen, 
kortom al degenen die in het gangbare bestel betiteld worden als de verliezers. Zowel op 
intemationaal als op nationaal niveau moeten de supporters van het gangbare evenwel 
niet denken dat ze een uit de voegen geraakt systeem op orde kunnen brengen, zonder 
zelf geraakt te worden door de wanorde waarop dit systeem stoelt. De ziekte van het 
gangbare maakt veel slachtoffers, maar slaat uiteindelijk op zichzelf terug. Die laatste 
wrange en tegelijk mogelijk hoopvolle constatering is de kem van de theorie van de 
reflexieve modemisering, zoals deze wordt uiteengezet in een recente studie van de 
Duitse socioloog Ulrich Beck. 24 

Renexieve modernisering 
De vooruitgang roept problemen op, onder meer rond zorg, arbeid en milieu. Het 
zelfverzekerd antwoord van de modeme samenleving op deze problemen luidt: nog meer 
van dezelfde vooruitgang. Nog meer groei! Nog meer techniek! Nog meer tempo! Nog 
meer dynamiek! Het is de eindeloze repeteerzang van het lineaire aanpassingsmodel. De 
vraagstukken die door het maatschappelijke systeem zelf worden opgeroepen wil men op 
systeemconforme wijze oplossen. Maar dat lukt niet. De oplossingen waarmee men 
komt aandragen vormen juist het probleem. Omdat het bestel doorgaat met meer van 
hetzelfde, wordt het met zijn eigen grenzen en zijn eigen onvermogens geconfronteerd. 
Ulrich Beck spreekt in dit verband van een-voudige modemisering. Hij doelt hiermee op 
het proces van industriele vemieuwing, waarmee de social'e verbanden en de zekerheden 
van de traditionele samenlevingen werden ontbonden en vervangen door de veel ratione
lere arrangementen en zekerheden van de modeme industriele samenleving. In veel 
opzichten betekende deze ontwikkeling een vooruitgang. Het steeds verder doortrekken 
van de rationele modernisering holt echter de grondslagen uit waarop deze modemi
sering stoelt en doet aanvankelijke vooruitgang verkeren in haar tegendeel. Verdere 
modemisering ondergraaft modemisering, heft de grondslagen van modemisering op. 
Het gangbare bestel wordt niet onderuit gehaald door een vijand van buiten. Het wordt 
omvergehaald door de mechanismen die intern voor zekerheid en welstand (heten te) 
zorgen. Die mechanismen zorgen namelijk niet alleen voor welstand, maar tegelijkertijd 
voor vem1etigmg. De zekerheden en vanzelfsprekendheden van het westerse 
democratische kapitalisme, aldus Beck, smelten weg, worden opgebruikt: er is nog nooit 
zoveel op losse schroeven komen te staan! 

Passieve opstand als reflex 
Beck verduidelijkt deze fatale ontwikkeling aan de hand van het kenmerk van de moder
ne samenlevingen: de mobiliteit. De industriele maatschappij is tot en met (in)gericht op 
groei en dynamiek en juist daardoor stokt het verkeer steeds vaker. Niet enkel in de 
spitsuren, maar steeds meer de klok rond. De files worden steeds frequenter en !anger. 

24 Ulrich Beck , Die Erjindung des Politischen; zu einer 771eorie rejlexiver Modemisierung, 
Suhrkamp , FrankfurtlaM , 1993 . 
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Vanwege een toename van de mobiliteit wordt steeds meer stilgestaan in de file! Zo 
bewerkstelligt het jachtige tempo van de modeme samenleving ongewild en ongepland 
onthaasting en verlangz.aming. Beck duidt de file aan als een modeme vorm van 
onvrijwillige staking, een passieve opstand tegen het modemiseringsinfarct. Er is als het 
ware sprake van een reflexbeweging, een onwillekeurige en automatische reactie op de 
normale ontwikkeling van het gangbare. Bij een groot aantal mensen roept dit ergerlijke 
feit op tot actie: nog meer wegen, rekening rijden, carpool-stroken, enz. Sommige 
mensen zet deze maatschappelijke reflex aan tot persoonlijke en maatschappelijke reflec
tie, bezinning: hoe Jang kan en wil ik dat jagen en jachten geestelijk en lichamelijk nog 
volhouden?; zijn de centrale instituties en arrangementen van de modeme samenleving 
nog we! adequaat?; is hetgeen als een toe te juichen weldaad wordt gepland -
bijvoorbeeld de uitbreiding van Schiphol, de hoge snelheidstrein, de Betuwelijn, de 
uitbreiding van de Rotterdamse haven - niet veeleer een plaag die moet worden bestre
den? 

Ongewild en ongemerkt voltrekt zich revolutie 
Dergelijke vragen worden door de verdere ontwikkeling van het gangbare opgeroepen 
en doen twijfel rijzen over de juistheid van het gangbare. De vanzelfsprekendheden van 
de industriele samenJeving veron(t)zekeren zichzelf. De gesmeerde gang van z.aken loopt 
niet meer. Dat kan de basis zijn voor politieke vemieuwing. Beck spreekt in dit verband 
van reflexieve modernisering. Het westers model krijgt een tegenspeler van binnenuit. 
Via latente bijkomende gevolgen van haar eigen ontwikkeling ondergraaft de industriele 
modeme samenleving zichzelf. Het kapitalisme dal aan banden is gelegd in de 
verzorgingsslaat en de democratie, raakt uit hel lood . Niet vanwege een opstand van het 
prolelariaat. Niet vanwege inlellectuelen die mensen het licht laten zien. Niel vanwege 
de publieke opinie die het goede ontdekt. Niel vanwege sociale bewegingen die de z.aken 
zelf ler hand nemen. Waardoor dan we!? Volgens Beck is er maar een krachl en macht 
die daartoe in staat is en dat is de dictaluur van de 'Sachzwange', de noodz.akelijke 
reaclie die opgeroepen wordl door de verdere ontwikkeling van de gangbare economie, 
techniek, politiek en wetenschap. Doordat er in geen enkel opzichl getwijfeld wordt aan 
hel vertrouwde patroon van de industriele modemisering, doordat dit absoluut gesteld 
wordt, ondergraaft het zijn eigen grondslagen. 
Modemisering heft modemisering op. Het vanzelfsprekende verliest zijn vanzelf
sprekendheid. Dat gebeurt niet door revolulie, niet door crisis, niet door politieke 
omwenteling, niet door politieke verkiezingen. Beck ziet dit 'eenvoudigweg' gebeuren 
door de verdere ontwikkeling van de industriele samenleving. Modemisering is een 
synthese van innovatie en revolutie: men streeft innovalie na en men zet een revolutie in 
gang. Ongewild. Geen gewilde revolutie, maar een revolutie van bijkomende gevolgen, 
van nevenwerkingen. Deze onttroont de heersende begrippen, ontneeml deze in elk 
geval hun luister en slagkracht. Er zijn andere begrippen nodig over zorg, arbeid, 
natuur, vooruilgang, ontwikkeling, solidariteil, zekerheid. 
Beck omschrijfl reflexieve modemisering kortweg als volgt: "Een tijdperk van moderni
teit verdwijnt en een tweede nog naamloos tijdperk ontstaat. Dat gebeurt niet door 
politieke verkiezingen, door een val van de regering of door revolutie. Het gebeurt als 
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een latente nevenwerking van het normale, het gangbare, dat wil zeggen de zelfstandig 
geworden modemiseringen volgens het schema en recept van de westerse industriele sa
menleving. " 

Niks 'Verelendung '! 
Het grondidee is dat de dynamiek van de industriele samenleving haar eigen grondslagen 
opheft. Dit idee roept herinneringen op aan de 'Verelendungstheorie' van Marx. Toch 
zijn er volgens Beck twee essentiele verschillen. Op de eerste plaats zijn het niet de 
crises die de nieuwe maatschappij doen ontstaan. Dat gebeurt juist door het succesvolle 
verloop van de industriele samenleving. Niet vanwege zijn ineenstorting, maar juist 
vanwege zijn succes ontwikkelt het kapitalisme zich voorbij zichzelf. Op de tweede 
plaats is het zo dat niet de klassenstrijd een eind maakt aan de modeme industriele 
samenleving. Dat gebeurt door de normale verdere ontwikkeling van de modeme samen
leving. De op volle toeren doordraaiende industriele samenleving gaat ongemerkt -
zonder revolutie en zonder parlementaire debatten - over in een modeme samenleving 
die op andere grondslagen rust, die gekenmerkt wordt door een andere rationaliteit. 
Marx was positief over de verworvenheden van het kapitalisme. Bij hem zouden enkel 
de sociale structuren moeten veranderen. Beck wijst erop dat ook de verworvenheden 
van het kapitalisme moeten veranderen. Marx verwachtte de emancipatie uiteindelijk 
toch van de kapitalistische verworvenheden op met name technologisch gebied. Die 
verwachting, aldus Beck is thans achterhaald. Als kind van zijn tijd bleef Marx sleken in 
de eendimensionaliteit van de westerse rationalisering. Beck ontwikkelt zijn theorie van 
de reflexieve modemisering juist als kritiek op het gangbare rationaliteitsmodel van de 
een-voudige modemisering. 

Niet blijven steken in gehalveerde modernisering 
Er zijn andere begrippen nodig van arbeid, techniek, ontwikkeling, natuur. Begrippen 
die niet blijven sleken in de gehalveerde modernisering van de industriele samenleving. 
De modemisering doorzetten, verder ontwikkelen, betekent: ontsnappen uit de 
vastgeroeste en enge vormen van de industriele beschaving. Reflexieve modemisering 
maakt het onmogelijke mogelijk: het modeme industriele model herziet en hervormt zijn 
eigen doelstellingen, zijn grondslagen, zijn !evens- en productievormen, zijn opvattingen 
over moraal en rationaliteit. Het westers model verliest zijn aanspraak op alleengel
digheid en in samenspraak met de rest van de wereld komt de vraag centraal te staan: 
hoe is verstandige zelfbegrenzing mogelijk?; hoe zijn vormen van produceren, !even en 
politiek mogelijk die de zelfmoordtendens van het gangbare bestel overwinnen? 
Niemand, aldus Beck, heeft een zekerheid gevend antwoord op deze vraag. Niemand 
weet zeker hoe dat moet. Maar over een ding kunnen we het snel eens zijn: met de 
gangbare eenvoudige modernisering lukt het in elk geval niet. Het gangbare zal 
opengegooid moeten warden, zal moeten warden geherformuleerd. 

De explosiviteit van het schijnbaar banale 
Samenvattend kan gezegd worden dat de essentie van de theorie van de 'reflexieve 
modemisering' bestaat uit de gedachte, dat het steeds verder doortrekken van de 

HUISVESTNG EN OVERWINNING VAN ARMOEDE bijlagen 51 



principes van de modemisering onvoorziene en onbedoelde nevengevo\gen met zich 
meebrengt die de gronds\agen van deze modemisering ter discussie stellen, omdat deze 
gevolgen niet verwerkt kunnen warden door de gevestigde instituties van het industriele 
bestel. Zoals gezegd is Beck van mening dat het gangbare bestel niet wordt ondergraven 
door een bewust gewilde revolutie, maar door een 'revolutie ' van bijkomende gevolgen. 
Via onbedoelde neveneffecten van het gangbare komt het nieuwe, het vemieuwende, 
naar binnen. Volgens Beck is er sprake van een explosiviteit van het kleine, het 
schijnbaar banale. Enerzijds wordt de greep van het gangbare steeds k.nellender; ander
zijds verslikt het gangbare zich tegelijkertijd in zijn eigen dynamiek: de verdere ontwik
keling van het gangbare opent mogelijkheden om het gangbare zelf ter discussie te 
stellen. Dat geeft perspectief op verandering: het gangbare kan zich daadwerkelijk 
verder ontwikkelen in plaats van zich op te sluiten in zijn huidige vormen. Eenvoudige 
modemisering roept bet beeld op van maatscbappelijke structuren die bet handelen van 
de mensen bepalen. Reflexieve modemisering roept het beeld op van mensen die 
maatschappelijke structuren veranderen. Reflexieve modemisering doet de 
vanzelfsprekendheden van de industriele samenleving onzeker worden. Oat geeft mensen 
mogelijkheden om te handelen: ze moeten opnieuw laten zien waar ze staan en waarvoor 
ze staan. Oat kan de politiek haar politieke karakter teruggeven : de mensen moeten nu 
werkelijk beslissen welke kant ze op willen met de samenleving. 

De klokken van de officiele politiek staan stil 
Jn dit kader ontwikkelt Beck interessante gedachten over het maatschappelijke proces 
van individualisering: mensen staan zelf voor de keuze gestalte te geven aan nieuwe 
samenlevingsvormen, omdat de oude vormen hun geldigheid verliezen of reeds verloren 
hebben; het persoonlijke !even kun je daar niet !anger naar (in)richten. Vandaar de lite! 
die Beck aan zijn boek heeft gegeven: Die Erfindung des Politischen, de uitvinding van 
het politieke. Mensen passen niet meer in de geijkte, gangbare vormen, instituties van 
de eenvoudige industriele modemisering. De sociale arrangementen van deze samenle
ving worden onwerkelijk, mensen voelen zicb daarin niet meer thuis en nemen 
daartegen stelling. Er ontstaan twee werelden die met elkaar gaan botsen: enerzijds de 
officiele wereld van de gangbare instituties en anderzijds een wereld van de alledaagse 
werkelijkheid. De eerste past bij de industriele modemisering, de tweede bij de 
reflexieve modemisering. "Aan de ene kant ontstaat een handelingsloosheid , een 
onvermogen tot handelen, van de politieke instituties; aan de andere kant een 
institutieloze renaissance van het politieke: de mensen keren terug in de samenleving." 
De officiele politiek van partijen, instituten spreekt niet meer aan, verliest zijn vormen
de, utopische kwaliteit. In de instituties die voor politiek in het !even zijn geroepen -
parlement, politieke partijen, werkgeversorganisaties, vakbeweging - zijn de klokken 
van de politiek stil blijven staan . Volgens Beck wil <lat niet zeggen <lat er geen beweging 
is op het terrein van de politiek. Heel veel mensen zijn politiek bezig. Oat gebeurt 
echter buiten de gevestigde politieke instituties om. Vanaf de basis worden de thema's 
bepaald waarover de discussie in de samenleving gevoerd wordt. Die thema's worden 
niet !anger bepaald en gestuurd vanuit de kathedralen van de macht: economie, 
wetenschap en staat. Het milieuvraagstuk is bijvoorbeeld op de agenda gezet vanuit 
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mensen die zich bezorgd maken over de ontwikkelingen, die met elkaar in debat gaan, 
beslissingen nemen. Beck merkt op: "We zoeken het politieke op de verkeerde plek, met 
de verkeerde begrippen, in de verkeerde etages, op de verkeerde pagina's van de kran
ten. Juist de beslissingsgebieden die in het model van het industriele kapitalisme in de 
luwte van het politiek liggen - de prive sfeer, economie, wetenschap, communen, 
dagelijkse werkelijkheid etc - komen in de reflexieve modemisering terecht in de 
stromen van het politieke debat." Midden in het private nestelt en broedt het politieke. 
Mensen reageren zelf in hun eigen !even op macro-ontwikkelingen, bijvoorbeeld ten 
aanzien van de milieuvervuiling. Daannee steUen mensen hun eigen leefwijze midden in 
het politieke debat over de vraag hoe het nu verder moet met de samenleving, hoe 
onoplosbare problemen die zich voordoen moeten worden opgelost. Je kunt niet gewoon 
adem blijven halen alsof er niets aan de hand is. Je moet stelling nemen. Je bent afhan
kelijk tot en met en tegelijkertijd kun je je niet !anger verbergen achter de natuurlijke 
loop der dingen. Grote wereldwijde vraagstukken worden aan de orde gesteld in alle
daagse handelingen waarover mensen moeten beslissen. 

Politiek van 011der-op 
Beck spreekt in dit verband van subpolitiek. Oat is maatschappijvorming van onderop. 
De beweging die door de subpolitiek in gang wordt gezet komt vaak voort uit kleine, 
alledaagse voorvallen of beslissingen, uit het schijnbaar banale. Daarin ligt voor een 
groot dee] het geheim en de werking van het subpolitieke. Door persoonlijke of maat
schappelijke omstandigheden gedwongen zoeken mensen naar altematieven voor een 
systeem waarvan men aanvoelt dat het niet !anger klopt. De vanzelfsprekendheden van 
het gangbare economische bestel worden opengebroken en daarmee ontstaat ruimte voor 
een inhoudelijk politiek debat over een werkelijke modemisering van de samenleving. 
Beck maakt hierbij onderscheid tussen politiek die zich door regels laat leiden en 
politiek die gericht is op het veranderen van de regels. De eerste duidt hij aan als 
eenvoudige politiek, de tweede als reflexieve politiek. Het gaat hierbij om twee heel 
verschillende soorten van politiek. Bij de eenvoudige politiek vechten de groepen om 
toegang te krijgen tot de troggen en de hefbomen van de macht. De doelstellingen 
blijven identiek: economische groei, volledige werkgelegenheid, sociale zekerheid. Als 
er een regeringswisseling plaatsvindt is dat een wisseling in beperkte zin: personen en 
partijen worden vervangen; de doelstellingen en werkwijzen blijven goeddeels on
gewijzigd. Men wil aan de politiek meedoen, omdat men denkt dat daar de macht zit, 
dat men daar moet meespelen. Doch in die regionen gebeurt weinig tot niets . Er is 
veelal !outer sprake van 'goedbedoelde roerigheid die alles bij het oude laat'. De 
politiek zal opnieuw ontdekt, opnieuw uitgevonden moeten worden, in andere regionen: 
er zullen nieuwe inhouden, nieuwe vormen, nieuwe coalities gevonnd moeten worden. 
Het gangbare westerse begrip van ontwikkeling zal opnieuw doordacht moeten worden. 
De doelstellingen van de modeme samenlevingen zullen moeten worden losgemaakt uit 
het nietszeggend gepraat over groei, modemisering en vertechnisering. 

Tegenmodernisering dreigt 
Eenvoudige modemisering roept het beeld op van structuren die het handelen van 
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mensen bepalen. Retlexieve modemisering roept het beeld op van mensen die structuren 
veranderen. Retlexieve modemisering doet de vanzelfsprekendheden van de industriele 
samenleving onzeker worden. Dat geeft mensen mogelijkheid tot handelen: mensen 
moeten zich opnieuw politiek bekennen, duidelijk maken waar ze staan. Dat kan 
resulteren in echte modemisering, maar ook in tegenmodernisering. Beck waarschuwt 
voor deze tweede mogelijkheid, die hij omschrijft als de nachtzijde van het modernise
ringsproces. Het is een situatie waarin sterker dan ooit teruggegrepen wordt op de 
vanzelfsprekendheden van het gangbare, een situatie waarin Sprake is van een structureel 
gebrek aan twijfel, een situatie van actieve, bewuste, verwetenschappelijkte 'vraag
ledigheid' : de wetenschap weigert bewust vragen te stellen bij het gangbare. 25 

Daardoor worden bestaande sociale (ver)houdingen en arrangementen vastgezet in hun 
historische verschijningsvormen, worden ze heilig verklaard en zijn ze niet langer 
vatbaar voor enige discussie. De huidige tijd wordt a-historisch vastgezet in de vonn die 
ze thans aangenomen heeft, het gangbare maatschappij-model wordt verabsoluteerd. Er 
is, aldus Beck, sprake van een historische status quo: er kan alleen maar verder gedacht 
en gehandeld worden in het stramien van het gangbare. 
Als de industriele modemisering wordt gelijkgesteld met de modeme samen!eving iiber
haupt, is er sprake van een zelf-absolutering. Men ziet niet in, wit niet inzien, dat de 
modeme samenleving waarin we leven doortrokken is met elementen van een tegen
modemisering. Dat uit de modeme samenleving zeer wet tegenmodemisering kan ont
staan, illustreert Beck aan ontwikkelingen in de 18 en 19e eeuw: de parlementaire 
democratie ontstaat, het algemeen stemrecht, de rechtsstaat, de algemene rechtsprincipes 
van mensenrechten; tegelijkertijd ontstaan ook de onderdrukking van vrouwen, haar 
opsluiting in de moederrol en de huisvrouwrol, het nationalisme en rascisme, de 
industrialisering van de oorlogvoering, concentratiekampen. Volgens Beck is er sprake 
van een gelijktijdigheid van het modeme en het tegenmodeme. De tegenmodemisering is 
niet zozeer de schaduwzijde van de modemisering, maar veeleer een tweede 
mogelijkheid. Een sluimerend altematief, dat wordt gewild, dat wordt nagestreefd, met 
dezelfde instrumenten waarmee ook de modemisering wordt gewild en nagestreefd en 
gerealiseerd: wetenschap, teclmiek, opvoeding, politiek. De opkomende vreemdelingen
haat in West-Europa en de heropleving van het nationalisme maken volgens Beck 
duidelijk dat de tendens van de tegenmodemisering thans Jevensgroot aanwezig is . 
Tegenmodemisering maakt onderdeel uit van het zoeken van mensen om in hun 
alledaagse leven altematieven te vinden voor een systeem waarvan men aanvoelt dat het 
niet langer klopt. 

'Zelfverzekerde twijfel 
De beste manier om deze tendens tot tegenmodemisering te bestrijden is het toelaten van 
twijfel over de vanzelfsprekendheden van het gangbare model van modernisering. "Het 

25 Dit gevaar is allerminst denkbeeldig. Bij wetenschappelijk onder-.wek dat tegen betaling wordt 
verricht is het eerder regel dan uitzondering dat met de opdrachtgevers over de formulering van de 
onderzoeksresultnten moet worden onderhandeld. Omwille van behoud van geldstromen dreigt het gevaar dat 
op menige wetenschappelijke studie voortaan een sticker met de tekst his maszer's voice geplakt moet worden. 
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politieke programma van de geradikaliseerde modeme tijd is: scepticisme! Twijfel en 
vergissing zijn de doodgravers van het oude bestel en de maatstaven van de te 
verwerven nieuwe modeme tijd. Het industriele superproject heeft precies die 
zekerheden nodig, welke verouderd raken nu de modeme tijd reflexief wordt, op 
zichzelf gaat terugslaan. De doorgebroken twijfel eist een andere machtsverdeling, 
andere structuren voor het nemen van beslissingen , een andere bouw van instituties, een 
andere techniek en techniekontwikkeling, een andere wetenschap, andere leerkringen en 
het openhouden van de rnogelijkheid terug te kornen op beslissingen. En bovenal zorgen 
dat gevolgen niet eens kunnen ontstaan. Alles een paar maten kleiner, langzamer, 
opener voor het tegendeel, de tegenspraak, de weerlegging, zoals dat past voor de 
zelfverzekerde twijfel. "26 

26 Ulrich Beck, Die E1:findung des Politischen, Suhrkamp, Frankfurt/aM, 1993 , p . 261. 
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c 
drs. S.J. van Driel, 
directeur van de Dienst Stadsbeheer Den Haag 

Armoede en beheer 

STELLINGEN: 

1. Het belang van beheer en onderhoud wordt onderschat. 

2. Vele miljarden investering worden teniet gedaan, doordat er niet wordt 
onderhouden. 
Vele honderdduizenden mensen zitten thuis. Het lijkt zo simpel, waarom 
zetten we deze mensen dan niet in voor het onderhoud. 

3. Onderhoud door de anonieme overheid geeft geen band met de dagelijkse 
leefomgeving, onderhoud door eigen buurtbewoners stimuleert de sociale 
controle. 



Dames en heren, 

Er is iets vreemds aan de hand in <lit land. Ik z.al u <lat duidelijk maken aan de hand van 
een waargebeurd voorbeeld. 
Afgelopen zomer was ik in Wenen. Mijn zoon vroeg mij: "waarom is het hier wel 
schoon op straat en in Den Haag niet?" 
Mijn antwoord was: "In Nederland geeft men geld om niet te werken, hier in Wenen 
geeft men geld om we! te werken". 
Het sociale zekerheidsstelsel in Nederland is gericht op non-activiteit: 

Dit is de essentie van mijn betoog. 
Honderdduizenden mensen zitten thuis om reden van werkloosheid of gedeeltelijke ar
beidsongeschiktheid. Betaald werk is er voor hen veelal niet beschikbaar. Zij !even van 
een uitkering. 
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de uitkeringen de komende jaren niet zullen 
stijgen. Geen verdere terugloop van de hoogte van uitkeringen lijkt het maximaal 
haalbare. Zelfs voor die stelling moet je nog een geboren optimist zijn. 
Vee! realistischer is het te veronderstellen dat de uitkeringen geleidelijk in hoogte terug 
zullen !open. Verarming ligt op de loer. 
Maar niet alleen verarming in de vorm van armoede die voelbaar is in de portemonnaie. 
Ook verarming van de dagelijkse leefomgeving, zichtbaar in langzaam verloederende 
stadswijken. 

Hiermee komt nadrukkelijk de paradox in de discussie dat er we! honderdduizenden 
mensen thuis zitten omdat er niet voldoende betaald werk voorhanden is, terwijl 
zichtbaar is dat de openbare ruimte kwalitatief achteruitgaat omdat er onvoldoende werk 
aan het beheer en onderhoud kan worden verricht. 

De verloedering van de leefomgeving komt overigens niet alleen door onvoldoende 
onderhoud maar zeker ook door het handelen van mensen, het misbruiken en vervuilen 
van de openbare ruimte of juist het nalaten om te handelen. Er is inuners geen wet die 
bepaalt <lat het verboden is om de eigen leefomgeving schoon te houden - met of zonder 
uitkering -. 

De sluipende verarming enerzijds en verpaupering van de openbare ruimte anderszijds 
dienen met elkaar in verband te worden gebracht. 
Er zijn oplossingsstrategieen denkbaar - of in ieder geval aanzetten daartoe - om via het 
anders inzetten van financiele middelen voor onderhoud en beheer de verarming te 
stuiten. 

Tegenover het recht op een uitkering kan de plicht gesteld worden een bijdrage te 
leveren aan het beheer van de woonomgeving. 
In mijn verdere betoog z.al ik aanzetten geven tot zo'n strategie gebaseerd op een 
ruimtelijke component, vanuit de inzet van werklozen bij het onderhoud en beheer van 
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hun dagelijkse leefomgeving en via een sociale component, vanuit mijn visie op het 
tegengaan van sociale uitsluiting. 

"Minderwaardige arbeid" 

De afgelopen decennia heeft zich een teneur ingezet die heeft geleid tot het ontstaan van 
'minderwaardige arbeid'. Vele werksoorten die van groot belang zijn voor onze 
leefomgeving zijn bestempeld tot 'minderwaardige banen'. 
In de tijden van economische bloei, zo in de jaren 70, bij een lage werkloosheid, 
konden wij zelf 'kiezen' voor de goede banen. Het vuile en ondergeschikte werk lieten 
wij over aan arbeidskrachten uit landen waar de welvaart aanzienlijk minder was. 
Daarmee is een spiraal in gang gezet, die nu alleen met veel energie en inzet te keren 
valt. 
Inmiddels is het zo ver dat de financiele prikkel om te gaan werken klein is. Niet 
iedereen wil z'n steentje bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving. De angst 
om na vele slechte ervaringen opnieuw afgewezen te worden leidt vaak, na aanvan
kelijke aktiviteit, tot passiviteit. De vrees om de sociale plaats in de eigen leefomgeving, 
de opgebouwde rechtspositie en dus mogelijk ook de uitkering te verliezen, speelt 
daamaast ook een belangrijke rol. 

Natuurlijk wil ik niet alle uitkeringsgerechtigden over een kam scheren. Velen zijn 
gaame bereid om de banden uit de mouwen te steken. Echter - en daarbij spelen 
groepsprocessen een rol -, wie in een groep van passieven verkeert, wordt vaak afge
straft als hij daar bovenuit probeert te steken. Stigmatisering binnen de eigen groep 
dreigt, hetgeen ertoe leidt dat men weer achterover gaat leunen. 
Deze groep passieven moet betrokken worden bij de samenleving, willen wij een 
verdere tweedeling in die samenleving voorkomen. 

Stedelijke samenleving 

Indien een relatie gelegd wordt tussen het bestrijden van de armoede en de huisvestings
situatie dan moet geconstateerd worden, dat zeker in Europa, maar ook daarbuiten, de 
bevolking in toenemende mate in stedelijke gebieden woont. In Europa is dat al voor 
80% het geval. Dat geeft een speciale dimensie aan de armoedebestrijding, omdat deze 
zich voomamelijk afspeelt in de stedelijke samenleving, waar de direkte confrontatie 
tussen arm en rijk veel duidelijker zichtbaar is. 

Bij de ruimtelijke component komt de relatie armoede en de huisvestingssituatie tot 
uitdrukking in de kwaliteit van de leefomgeving. De kwaliteit van het wonen is in 
Nederland tot op heden redelijk goed te noemen. Afbouw van de huursubsidie zal echter 
nu ook hier tot een verdere splitsing tussen arm en rijk leiden. Het gemengd sociaal 
wonen zal door de aantasting van deze individuele subsidie sterk teruglopen. Aanzetten 
tot ghetto-vorming, ongezonde leefomstandigheden, vervuiling en dergelijke zijn er de 
tekenen van. Hier zou gezocht moeten worden naar werkgelegenheidsprojecten, die 
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direct betrekking hebben op het gebruik en beheer van de leefomgeving. Door het 
onderhoud van de voorzieningen in de openbare ruimte niet altijd door overheidsperso
neel uit te laten voeren, maar tegen betaling over te laten aan de plaatselijke bewoners 
kan een bijdrage worden geleverd aan de armoede bestrijding en aan het betrekken van 
die bewoners bij hun eigen omgeving. 
Dit uitbesteden aan de plaatselijke bewoners kan bijvoorbeeld via het uit Frankrijk 
geimporteerde idee van het Regie de Quartier, bij ons genoemd het Buurtbeheerbedrijf. 

B uurtbeheerbedrij ven 

In Den Haag zijn in de afgelopen jaren enkele buurtbeheerbedrijven opgericht. De 
doelstelling van zo'n bedrijf is in het algemeen tweeledig: enerzijds een grotere 
betrokkenheid van bewoners bij de kwaliteit van hun woonomgeving en anderzijds het 
creeren van werk voor - bij voorkeur - werklozen. 

De buurtbeheerbedrijven die in Den Haag werkzaam ZIJn, zijn opgezet in verschillende 
organisatievonnen: 

- In een van de vooroorlogse wijken van Den Haag bestaat het bestuur van het buurtbe
heerbedrijf geheel uit bewoners die een banenpoolploeg in dienst hebben genomen voor 
veegwerkzaamheden die aanvullend zijn op het veegwerk van de overheid. 

- In een naoorlogse wijk is een buurtbeheerbedrijf opgezet onder leiding van een 
woningbedrijf. Het bestuur wordt daar gevormd door dat woningbedrijf, mijn dienst 
Stadsbeheer en de bewoners. Zij gaan banenpoolers in dienst nemen die aanvullend werk 
in de openbare ruimte gaan vervullen. Deze banenpoolers worden geworven uit de 
werklozen van de eigen wijk. 

- In een van de oudere wijken van Den Haag, de Schilderswijk bestaat het buurtbe
heerbedrijf uit een werkorganisatie met een directeur, uitvoerend personeel en een 
bestuur bestaande uit bewoners. 
In tegenstelling tot de andere Haagse buurtbeheerbedrijven wordt hier niet aanvullend 
gewerkt met banenpoolers, maar wordt het werk in de openbare ruimte tegen een 
normaal uurloon verricht door het uitvoerende personeel. Om de betrokkenheid met de 
buurt groot te houden, bestaat dit personeel alleen maar uit eigen buurtbewoners. 
Overheidsorganisaties maar ook particulieren die belast zijn met de zorg voor die 
openbare ruimte, kunnen hun werk aan dit buurtbeheerbedrijf uit besteden. 
Vooral dit laatste buurtbeheerbedrijf is een goed voorbeeld van een vorm waarin beheer 
en armoede beide worden aangepakt. De doelstelling van dit buurtbeheerbedrijf is het 
vergroten van de betrokkenheid en de participatie van bewoners in het beheer van hun 
eigen leefomgeving. Het resultaat is een verhoging van de kwaliteit van het beheer en 
van het sociale klimaat in de buurt. De medewerkers verrichten de beheertaken zo dicht 
mogelijk bij de eigen woonplek en verdienen -al dan niet als aanvulling op een uitke
ring- er een bedrag bij. 
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Ik vind het maatschappelijk gewenst dat de bewoners zelf invloed kunnen uitoefenen op 
de besteding van de budgetten die de overheid beschikbaar heeft voor het bijhouden van 
de directe woonomgeving van die bewoners. 
De uiteindelijke eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de openbare ruimte blijft 
wel bij de overheid. 
Dit behoeft dan echter niet meer te betekenen dan het vooraf formuleren van kwali
teitseisen en het achteraf toetsten. 

Stedelijke vemieuwing 

In het kader van deze voordracht past de constatering, dat de grote prestigieuze 
revitaliseringsprojekten die in de afgelopen periode in de centra van grote steden zijn 
uitgevoerd, de werkeloosheid en de armoede van de plaatselijke bevolking niet hebben 
opgelost. Terwijl toch de verwachting was dat met het binnenhalen van winkelcentra en 
business centra, met de aanleg van enorme infrastructurele voorzieningen, nieuwe 
cultuurpaleizen en luxueuze woningen aan iedere bewoner een beter vooruitgangs
perspectief zou worden geboden. Uit onderzoek is gebleken dat deze verwachting helaas 
niet is uitgekomen. 

Daarentegen hebben juist in de omringende woongebieden geen economische ontwikke
lingen plaats gevonden. De kleinschalige werkgelegenheid is verdwenen en de woonge
bieden zijn slaapgebieden geworden. 

Er is bij dit "vemieuwings"proces nog een tweede kanttekening te maken. Bij deze 
revitalisering is onvoldoende aandacht geschonken aan het beheer en onderhoud van de 
nieuwe voorzieningen. Juist daar lagen grote mogelijkheden voor werkgelegenheid en 
armoedebestrijding. De toenemende kosten van arbeid waren echter aanleiding om de 
inzet van beheer en onderhoudspersoneel juist zoveel mogelijk te vermijden. Het resul
taat daarvan is of de bouw van zoveel mogelijk onderhoudsvrije voorzieningen, ofwel 
het gewoon niet uitvoeren van onderhoud. Met de eerder geschetste verloedering als 
resultaat. 

In de sociale component van mijn strategie om koppeling van beheer en annoede, wil ik 
u mijn visie geven op het verschijnsel van sociale uitsluiting. 
In de stedelijke samenleving manifesteert deze sociale uitsluiting zich in een toenemende 
tweedeling van de stedelijke samenleving. De sociale cohesie loopt daannee gevaar. 
Alleen al het wonen in een wijk met veel achterstallig onderhoud, een verloederde wijk , 
stigmatiseert de bewoner tot de sociale onderklasse. 
Wanneer wij aandacht besteden aan de armoedebestrijding in combinatie met het 
verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte, kan ook de sociale uitsluiting 
worden aangepakt. 
Maar wat kan de overheid daar nu feitelijk al aan doen? 

Oplossingen zijn te vinden in het inzetten van werklozen bij het wegwerken van 
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achterstallig onderhoud. Dit kan via de bestaande banenpoolregeling, waarbij langdurig 
werklozen door de collectieve sector ku1U1en worden ingezet voor additioneel werk. 
Maar ook voor de marktsector wordt nu de mogelijkheid geboden om met werklozen 
aanvullend werk te gaan verrichten. 

Achterstallig onderhoud 

Vanaf 1981 is de leefbaarheid van Den Haag, maar ook van andere grote steden, in een 
negatieve spiraa\ terecht gekomen. Jaar in, jaar uit werd bezuinigd op onderhoud. 
Sonunige burgers verloren mede daardoor hun veerkracht om zelf nog hun directe 
leefomgeving te onderhouden. 
Een van de speerpunten van het beleid voor de komende jaren is het uitbreiden van de 
inzet van werklozen in de sfeer van beheer, onderhoud en leefbaarheid. 

Stadsbeheer, als gemeentelijke organisatie, is bij uitstek verantwoordelijk voor beheer en 
onderhoud van de openbare ruimte, voor het uitvoeren van de speerpunten van beleid en 
dus voor de inzet van werklozen . 
Het betreft hier niet de inzet van werklozen voor het reguliere werk dat via de arbeids
markt vervuld kan gaan worden, maar de inzet van banenpolers voor additioneel werk -
bijvoorbeeld in het wegwerken van achterstallig onderhoud- dat niet meer werd 
uitgevoerd omdat hiervoor het geld ontbrak . 

Onder de titel Additioneel bestek heeft de Nederlandse Christelijke Werkgeversbond een 
initiatief genomen waarbij aan conunercieel opererende bedrijven nu ook de mogelijk
heid wordt geboden om additioneel werk te verrichten met behulp van langdurig 
werklozen. De kemgedachte bij dit initiatief is om werk dat anders niet uitgevoerd 
wordt op de markt te krijgen , uitkeringsgelden produktief te maken in de marktsector en 
werklozen op weg te helpen naar een baan. 
Via additioneel bestek kan de uitvoering van werkzaamheden voor een kwart van de 
oorspronkelijke loonsom worden uitgevoerd. Daardoor lijkt het wegwerken van het 
achterstallig onderhoud ineens we! haalbaar. 

In de komende jaren moet het, mede door de inzet van werklozen - via de banenpoolre
geling en via het additioneel bestek - lukken om de e\kaar versterkende negatieve spiraal 
van armoede en beheer te doorbreken en zullen naar ik van harte hoop de stede\ijke 
gebieden voor verdere achteruitgang op ruimtelijke en sociaal gebied worden gevrij
waard. 

lk dank u voor uw aandacht en ga graag met u de discussie aan over mijn suggesties, en 
naar ik hoop ook uw ideeen, op het gebied van het terugbrengen van de armoede door 
meer inzet op het gebied van beheer. 
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Diverse auteurs 

a) THE URBAN SHELTERLESS: 

Scheme for the economically weaker sector (EWS) 
HUDCO - New Delhi, India . 

d 

The housing problem of the urban poor is gigantic in nature. The problem is more 
complex in bigger urban areas and metropolitan cities where 85 % of the total housing 
shortage is among the down trodden of the society, these poor people have very little 
capacity to pay and majority of them squat on public lands in unhealthy, overcrowded 
and insanitary conditions. Most of these families are migrants from rural areas in search 
of employment. 

In order to provide housing to the target group at affordable cost, income and cost limits 
have been laid-down by the Government in regard to HUDCO financed projects. 
Taking into consideration the increase in cost of land, material and construction coupled 
with the decreasing paying capacity of the target group, it is becoming extremely 
difficult to provide meaningful shelter to these people. Further increase in the ceiling 
costs being contemplated in the context of rising construction costs, will definitely make 
houses beyong the reach of these people. 

HUDCO has evolved a scheme for developing a land bank for the Shelterless. It is 
proposed that, in all HUD CO financed projects, around 5 % of the total land should be 
set apart for the shelterless category (SL). This land would be divided into serviced 
sites of 1000 sq. mts. and provided with minimum infrastructure like one electric point, 
two water points and sewerage outlet. These plots will be handed over by the housing 
agencies to the District Collector or such other agency as the State Government may 
decide, free of cost. The Collector would then identify the shelterless families, and offer 
lease-hold rights to around 20-25 families on each serviced site. In consultation with the 
identified families, the Collector and city planners would determine the way in which 
the houses would be constructed leaving a pathway for access to each house and a 
community space around the water taps. The families would construct their own shelter 
with such material and with such assistance from the State as may be practical in each 
particular situation. In years to come, the neighbourhood will be improved depending on 
affordability and need. It is significant to note that with the type of development 
contemplated above, there is little likelihood of significant capital appreciation and the 
SL category will actually live there. 



It is obvious that the above concept offers a valid solution to the problem of the 
shelterless. It is proposed that the entire approach to housing for the weaker sections 
should be reorganised on these lines. The serviced sites can be developed and provided 
as per the following procedure and ceiling costs: 

1. "Serviced Site" is defined as sites of approximately 1000 sq. mts. with minimal 
development such as an approach, an electric point, one or two water points and 
a sewerage outlet on which around 20-25 EWS families, can be settled. The 
serviced sites should not as a rule be located in a separate block but integrated 
with the over all composite layout so that the weaker sections do not feel isolated 
and employment potential in the household and service sector is generated for 
them in the composite development itself. 

2. Serviced sites on at least 5 per cent of the total gross area of project shall be 
provided. Thus, in a 100 hectare development, 5 hectare providing for 50 
serviced sites of 1000 sq. mts. each which will accommodate around 1000-1250 
families, will have to be provided. This would be in keeping with the norms 
presently applicable for EWS housing. 

3. The serviced site will be earmarked by the implementing agency and transferred 
free of cost to the Collector or such agency as the State Government may 
specify, charging the expenditure on it to the project. 

4. The Collector will identify the beneficiaries in accordance with such procedure as 
may be laid-down by State Government and given lease-hold rights to 2-25 
families in each serviced site. If the development is at some distance from the 
existing town, there may not be any takers immediately in which case the 
Collector will hold the site for future allotment. A possible target group could be 
the construction workers engaged in the development. The allotment will be 
imaginatively done possibly in group of ethnic identity. The layout of the housing 
units will be prepared in consultation with beneficiaries. The State Government 
can specify the lease money that may be charged. For instance Rs. 100 or Rs. 
200 can be charged for new allotments whereas no charge may be levied on 
squatters being shifted from developed parts of the town. 

5. After the families have been identified and sites allotted to them by the Collector, 
further processes can best be handled by the local municipal authority. Loan 
assistance to the extent of 70 per cent of Rs. 5000 per family can be provided by 
HUDCO as is being proposed unter the slum upgradation programme to the 
municipal authority. Part of this amount can be used for extending loan to the 
beneficiaries in the form of building materials like ballis, AC/GI sheets etc and 
parts can be used for common infrastructural facilities like footpaths, sanitation 
etc. These are matters of local decision and it will not be appropriate to lay rigid 
norms. However, norms can be developed and reviewed with experience. 
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6. After some years, when the financial condition of the settlers improve, there will 
be no objection to advancing a second loan for upgradation and improvement of 
the shelter as well as the services and environment. 

7. In order to improve the environment of the EWS neighbourhood, some land can 
be earmarked for "plant nurseries" which the EWS families can manage as an 
economic activity. 

8. The municipal authorities would be expected to develop a cadre of extension 
workers who would assist in mobilising the beneficiaries in social and economic 
upliftment and developing them into viable urban communities. 

The concept of providing fully developed housing units to the weaker section has largely 
failed since it has been found impossible to deliver houses at affordable costs. 
Alternative concepts of skeletal housing, core housing, provision of sanitary core, etc. 
have all also largely failed for similar reasons. The sites and services programme being 
promoted at present in a big way has also run into difficulty and account of high cost of 
servicing the plots and the beneficiaries are not in a position to pay a substantial amount 
(Rs. 3 to 4 thousand) for the plot and then find resources for constructing the housing 
unit, the problems which the weaker sections face are many, housing being one of them. 
Their perception of housing is a growing one, starting with a shelter on a minimally 
serviced site which he can upgrade over years as his needs and affordability grow. This 
scheme fits in with the perception of housing of the weaker sections and can serve the 
twin purpose of providing them stability and preventing unplanned squatting on public 
lands. 

Reprinted from "Shelter" Winter 1985 

SHELTER is an official newsletter of HUDCO, published twice a year and distributed 
free of charge. All correspondence pertaining to SHELTER should be forwarded at the 
following address: 
Managing Editor 
SHELTER 
Housing & Urban Development Corporation 
HUDCO House, Lodbi Road, 
New Delhi-I 10003 INDIA. 
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b) WERKEN VOOR LETS OF VOOR NOPPES 
Door Aad Jongbloed 
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We spreken het volgende af: ik knip uw haar en u maait het gras in mijn tuin. Gesloten 
beurs, niets aan de hand, een doodnormale ruil van diensten. 
Een andere afspraak: u leert mijn kind lezen en schrijven en ik onderhoud gedurende die 
tijd uw auto. Op het oog is daar niets mis mee. Maar terwijl u mijn kind onderwijst, 
rijdt een ander uw auto in de prak en valt er voorlopig niets meer te onderhouden. Maar 
als u weer in het bezit bent van een auto dan kom ik weer voor de periodieke beurt. 
Beloofd, hier hebt u het zwart op wit, laten we de schuldbekentenis, een ruilbelofte 
eigenlijk, geen geld noemen, maar Lets of Bobbin of Noppes. 

Geld als ruilmiddel heeft als een van de nadelen dat er !;!en tekort aan kan ontstaan. Wie 
in het officiele circuit zijn diensten niet kan aanbieden, bijvoorbeeld omdat hij of zij 
werkloos is, heeft minder te besteden dan de ander die geld vangt voor het verrichten 
van werk. Geld, met bijvoorbeeld de rente daarop, heeft bovendien een eigenschap dat 
het zich op de ene plaats ophoopt terwijl op de andere plek tekorten ontstaan. Bovendien 
raakt het uit zicht doordat het een gemeenschap verlaat. 
Aha, zeiden de hippies die zich teruggetrokken hadden in het landelijke, Australische 
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Maleny, dat zal ons niet gebeuren. Aanvankelijk richtten zij in 1973 een bank op die 
zonder rente werkte, vervolgens organiseerden zij met groot succes een soort 
ruilmarktbank en noemden die Local Employment Trading System (LETS) . 
Het duurde lien jaar voor het systeem ook opgepikt werd in Canada, maar in 1988 
begon het een stormachtige ontwikkeling in Groot-Brittannie, waar in inmiddels meer 
dan 300 gemeenschappen met 20.000 deelnemers gewerkt en geruild wordt zonder dat 
daar geld aan te pas komt. In Manchester, waar de Bobbin een jaar geleden in de plaats 
is gekomen van geld, bestaat het netwerk uit 350 deelnemers. Bridget Redfearn, een 
joumaliste in Rochester, startle op 11 juni een netwerk in haar omgeving en ontdekte 
"een groei als die van paddestoelen vooral door de depressie, maar ook een her-opleving 
van de gemeenschapszin". Een supermarkt in Haverford heeft een Lets-kassa geopend, 
waar de klanten met Lets kunnen betalen, net als in een kledingwinkelketen in Stroud, 
want zegt de directeur Jane Brown: "Een hoop klanten kunnen niet met gewoon geld 
betalen, maar het Lets-systeem geeft ze wel de mogelijkheid om te kopen." 
In Groot-Brittannie werden de eerste netwerken aanvankelijk opgezet om werklozen te 
helpen. Zij konden hun diensten aanbieden en kregen van de andere kant een dienst 
terug. Inderdaad, ik knip als werkloze kapper uw haar en u als werkloze tuinman maait 
mijn gras . Inmiddels is het systeem dusdanig uitgebreid dat b. v. in Withington Siobhan 
Harpur zes mensen knipte voor vijf Bobbin, dat zij die 30 Bobbin besteedde aan de 
reparatie van haar fiets en dat de fietsenmaker van de aldus verdiende Bobbin met zijn 
vrouw een pizza ging eten in Penny Ellwoods pub. Er kwam dus geen Engelse Pond aan 
te pas. Van het oppassen van kinderen tot en met het meewerken aan de bouw van een 
huis wordt daar waar het systeem het geld verdrong betaald met het altematief, de 
ruilbelofte. 

Een ruilbelofte tussen twee mensen is overzichtelijk, maar zodra er tientallen mensen 
elkaar over en weer ruilbeloften doen moet er een soort boekhouding bijgehouden 
worden van alle ruildiensten. De waarde van een dienst moet ook bepaald worden. Het 
is duidelijk dat het onderhouden van een auto meer Bobbins moet kosten dan het maaien 
van een gazonnetje. Daar waar het systeem al werkt is dus een centrale ingericht, die 
alle handelingen registreert en administreert. A. heeft zoveel Bobbins verdiend door die 
diensten te verrichten en B. staat zoveel Bobbins rood en zal daar in de toekomst nog 
het een en ander voor moeten doen. Elk nieuw lid krijgt een rekening met saldo nul , 
een chequeboekje en een gidsje van deelnemers en de waarde in Bobbins van elke 
dienst. De kosten van de administratie worden betaald door een eenmalig bedrag dat de 
deelnemers moeten betalen als ze lid worden van het systeem en door een maandelijkse 
contributie. Er kunnen schulden gemaakt worden en die moeten - zonder dat daarvoor 
rente gei'nd wordt - op zeker moment vereffend worden. Wie met schulden het systeem 
ontvlucht - wat natuurlijk kan - zorgt ervoor dat de andere deelnemers blijven zitten 
met een gezamenlijk tegoed van de schuldenaar. De oplossing is dat elk van de 
deelnemers een dee) van de schuld op zich neemt. 
Opvallend is dat zich in Groot-Brittannie dat nog niet voorgedaan heeft. 

Ook in Nederland is men begonnen met het opzetten van Lets-systemen. In Amsterdam 
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werken een kleine honderd deelnemers met Noppes. "Maar", zegt Edgar Kampers van 
de Aktie Strohalm, die de netwerken initieert "we hebben nog te maken met een 
subcultuur van 25 tot 35-jarigen. Er zit de sterk ecologische gedachte achter van de 
hergebruikmaatschappij. Je ziet dat in het Amsterdamse circuit niet alleen sprake is van 
dienstverlening over en weer maar ook van het aanbod van tweedehands spul en zelf 
gemaakte dingen. De ervaring is nog heel jong en we moeten nog afwachten wat er 
gebeurt. In enkele andere plaatsen, zoals Gernert, Boxtel , Deventer en Bussum, worden 
systemen geintroduceerd, maar het zal nog we! even duren voor we weten hoe het daar 
gaat verlopen. Amsterdam is geen maatstaf, daar wordt met het systeem gewerkt door 
mensen die elkaar al kenden en dus niet voor een geheel nieuw avontuur stonden." 
Een Lets-systeem kent natuurlijk zijn kosten, al was het maar om het systeem te 
beheren . "In Amsterdam doen we dat door de deelnemers een startbedrag te vragen van 
tien gulden en een contributie van vijf Noppes per maand. Daarvan wordt de beheerder 
betaald, het gidsje gemaakt enzovoorts. Computerkosten hebben we daar nog niet omdat 
we gebruik maken van een oud apparaat", aldus Kampers. 
In sommige Britse districten neemt de belasting al genoegen met betaling in Lets, die de 
fiscus dan b. v. in winkels of supermarten weer inruilt tegen geld. In andere districten is 
men nog niet vertrouwd met het systeem en zijn stevige onderhandelingen bezig tussen 
de belasting en systeembeheerders. En in Nederland? Edgar Kampers: "Zo ver zijn we 
nog niet. Pas als we het stadium van de vriendendienst , zoals in Amsterdam, 
overschrijden, moeten we in dialoog raen met de belastingen. Nee, ook met de sociale 
dienst hebben we nog geen contact gehad." 
De sociale dienst, bijvoorbeeld in Eindhoven, maakt het niet uit of een 
uitkeringsgerechtigde voor geld of voor Noppes werkt. "In Nederland is dat zwart 
werken, want ook al krijg je voor je verrichtingen geen officieel geld dus geen officiele 
beloning, het is we! het verrichten van arbeid. Het ontvangen van een waardebon, want 
dat is het, is te vergelijken met het werken voor een beloning in natura. Voor elke vorm 
van arbeid moet je toestemming hebben als je uitkeringsgerechtigd bent. Dus ook voor 
een vorm met een andersoortige beloning. En die toestemming krijg je niet, dus komt de 
uitkering in het geding." 
Op het ministerie van Financien zijn ze het fenomeen nog niet tegen gekomen en is er 
ook nog geen mening over het incasseeren van belastinggelden van iemand die in 
Noppes betaald word!. "Zo Jang er nog niet echt sprake is van een tweede geldcircuit in 
Nederland kunnen we er nog niets van zeggen. " 

Bron: Eiodhovens Dagblad van 23 september 1994 
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Options for Municipal Interventions in Urban Poverty Alleviation 

1. Introduction 

Over the past twenty five years, urbanisation in the developing world has proceeded at 
un unprecedented rate. All the major regions of the world have experienced dramatic 
increases in their degree of urbaniz.ation during this period . In 1965, less than one 
quarter of the population of low and middle income countries was urban. By 1990, that 
proportion had increased to roughly a half and by the year 2025 it is estimated that over 
two-thirds of the population in developing countries will be urban. Rapid demographic 
growth will add 600 million people to cities and towns during the 1990s, about two
thirds of the expected total population increase. Of the world's 21 megacities, which 
will expand to have more than 10 million people by the year 2000, 17 will be in 
developing countries. 

Along with the process of urbaniz.ation , poverty is urbanized too. By the year 2000 the 
number of households living in poverty in urban areas will by far exceed those in rural 
areas. Urban poverty alleviation therefore has become a major attention area for the 
international donor community. In setting the thematic agenda for the second UN 
Conference on Human Settlements (Habitat II) - dubbed "The City Summit" - to be held 
in Istanbul in June 1996, urban poverty alleviation is one of the five main areas 
recommended for incorporation in national action plans and in the global plan of action 
to be adopted at the Conference. 

The perception that substantial economic growth during the 1960s did not sufficiently 
address the needs and concerns of the poor paved the way for the "basic needs 
approach ". The starting point of this approach is that priority should be placed on 
satisfying the basic needs of people for food, water, and shelter rather than focusing 
exclusively on economic growth indicators. However, as a result of the oil-price shocks 
in the mid 1970's many developing countries became increasingly indebted , leaving 
hardly any room for poverty alleviation programmes. Stabilization and adjustment 
programmes supported by the World Bank also relegated investment in poverty 
programmes to a lower priority, based on the idea that economic growth would lead to 
eliminating poverty. By the late 1980s and early 1990s poverty alleviation was 
approached from the perspective of reducing the social costs of adjustment programmes. 
In developing and implementing these poverty alleviation programmes two policy 
directions emerged; policies emphasizing poverty alleviation through macro-economic 
growth and policies stressing specific programmes targeted directly at the poor (Siren 
1994, p.11,12). Thus, poverty alleviation has generally been addressed at the central 
government and at community level. Despite increasing global attention to urban poverty 
alleviation approaches, these have to date hardly focused on concrete policy 
interventions to be implemented by municipal authorities. This paper reports on 
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possibilities to fill this gap. It deals with poverty alleviation approaches at municipal 
level, focusing on the potential role of municipal governments and/or other state funded 
local agencies. 

In principle, the municipal level can play an important role because it is responsible for 
facilitating community initiatives, building permits and related licences of commercial 
and transport activities and the overall coordination of the provision of urban services. 

The UNDP/UNCHS/World Bank Urban Management Programme (UMP) has identified 
the following broad urban poverty alleviation intervention areas at municipal level: 
- regulatory framework; 
- access to municipal-level services; 
- employment creation; 
- protection from crime and natural disasters; and 
- coordination and integration. 

With respect to each of these areas options for necessary policy/action areas are 
reviewed below, as building blocks for a policy framework for alleviating urban poverty 
at municipal level. Favourable conditions which might be necessary and possible 
impediments which need to be overcome for the implementation of such a policy 
framework are also discussed. For each policy area the institutions involved and their 
roles will be set out. 

Although separately discussed, the five intervention areas, are mutually interwoven and 
therefore need to be considered as such in order to compose an integrated policy 
framework for action at the municipal level. Regulatory reform, for example, not only 
affects urban land management (legislation regarding land use, ownership and tenure) 
but also productivity of small enterprises in the informal sector whereas tariffs for water 
influence productivity as well. 

The suggested range of options for poverty alleviation at municipal level is based on the 
following considerations: 
a) that governments increasingly recognise the role and importance of municipalities as 
the providers of basic urban services, and their direct relevance to the day to day lives 
of the common man; 
b) that municipalities increasingly assume adequate and legally enshrined policy making 
and implementation powers to facilitate effective decision making; and 
c) that municipal institutional capacity to manage existing resources and to raise new 
ones is gradually increasing (UMP 1994). 

Municipalities are strategically placed to undertake local Jong-term planning in the area 
of urban poverty alleviation in association with the private sector, NGOs and CBOs. It 
is the function of municipal authorities to generate and manage large-scale urban 
projects aiming at remedying inequalities between citizens as they are the key authority 
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able to mediate the public good. The current world-wide trend of decentralisation (i.e. 
devolution of responsibilities and resources from central to local governments) further 
emphasises the importance of developing a policy framework for urban poverty 
alleviation at municipal level, as such decentralisation increasingly also incorporates a 
shift in responsibility for social policy towards the local government level. 

The suggested options discussed below are largely sectoral, dealing specifically with the 
different facets of the built environment. However, they form part of a broader thrust 
by national and regional governments to address the problems of social and economic 
development, taking the broad area of legal municipal responsibilities as their point of 
departure (UMP 1994). Many of the action areas suggested are not new or innovative in 
themselves. What is new, however, is the attempt to integrate all these sectoral options 
in an overall municipal policy approach to alleviate urban poverty at the local level. 

The paper concludes with a broad set of recommendations on poverty alleviation 
interventions at municipal level for the preparation of country plans of action and the 
Global Plan of Action to be adopted at the Habitat II Conference in Istanbul. 

2. Regulatory framework 

The regulatory framework is established by both central and local governments and is 
designed to apply nationwide. The framework sets the rules and standards for 
development in general but, more specifically, for the functioning of the built 
environment. 

Some degree of accountability to central government through a national regulatory 
framework appears to be appropriate to any structure of municipal service delivery. 
Where impact of local government behaviour is largely localized, and regulation 
requires detailed knowledge of local conditions and priorities, the case for central 
regulation is more difficult to justify. In such cases, regulations posed by central 
government are a restraint or an inhibition to responsiveness of local government 
(Dillinger, 1993). 
In most developing countries, the existing municipal regulatory framework is still more 
attuned with the administrative and operations/maintenance functions of local 
government. Municipal laws or ordinances have often not recognised the role of local 
governments as a development agency (partly a colonial heritage). Rules and regulations 
often also reflect a legacy of unrealistically high social and physical infrastructure 
standards (particularly regarding land, infrastructure and housing delivery). Hence, the 
framework often does not cater for the basic needs of the urban poor. Depending on the 
degree of decentralization, municipalities can reform specific areas of the regulatory 
framework. These may include rules and regulations governing land and housing 
management, local building bye-laws, regulations on urban transport, and bye-laws 
governing the operation of informal sector activities. Apart from reform in these areas 
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(generally inserting more flexibility or deregulation), this would also be facilitated by 
giving communities more decision making powers. 

Against this background of increasing awareness of the counterproductive (or ineffective 
at best) impact of elements of the local regulatory framework, local governments 
increasingly feel local political pressure to reform certain ordinances and codes within 
their jurisdictions to enhance their enabling role in development with emphasis on 
effective and efficient urban management. 

The need for regulatory reform is evident in virtually all sectoral areas of municipal 
responsibilities impacting on the poor, as discussed below. In most cases, the direction 
of reform required to develop functional, pragmatic rules and regulations is towards less 
prescription and proscription, more flexibility and simplicity (if only in recognition of 
the very limited enforcement capabilities of complex rules at local level) and increased 
transparency in their enforcement. 

2.1 Land management 

Access to land is a basic condition for housing of the urban poor. Formal acquisition of 
a plot of land is often difficult for the urban poor. Access to land, registration of land, 
and permission to develop land involve time consuming and costly procedures which 
make the legal system difficult to access (Farvacque and McAuslan 1992, p. v). 
Improvement of the efficiency of urban land markets through an enabling framework 
could in particular promote the accessibility of land for the poor. 

First of all decentralization or at least deconcentration of authority to municipal level 
concerning reform and coordination of land management has to take place. Direct 
involvement of central government in land management and delivery obstructs adequate 
policy and decision making at municipal level, because it lengthens bureaucratic 
procedures and widens the gap between the planning process and implementation at 
municipal level. 
Outdated, complex and inflexible regulations and legislation is another factor hampering 
an efficient and effective working of the urban land market (Farvacque and McAuslan 
1992, p. 63). This requires regularisation of land tenure and simplification of the 
registration process particularly to improve the access of the poor to newly acquired and 
serviced land. A central role for the municipality requires capable institutions at this 
level and political willingness at other government levels to leave this in the hands of 
local government. 

Apart from insufficient municipal autonomy, and regulatory and legal constraints, the 
limited financial and institutional capacity of municipalities are major constraints to 
improving access to land for the urban poor. These factors are interrelated. Tools like 
an operational cadastre contribute to improvement of municipal performance in land 
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management. Formalisation of property titles would advance an efficiently working 
market and would advance economic growth. The poor are likely to be the main 
beneficiaries of increases in transparency of title status, as well as of an increased 
effectiveness of the functioning of the local land market. A cadastre is not only of 
importance to provide the urban poor with security of tenure but also to augment 
municipal resources, particularly through property tax. However, extremely high costs 
often restrain municipalities from setting up a new cadastre (Tiedeman 1994, p. 67 ,68). 
Setting up a cadastre requires regulatory reform (and political will), both at national 
level and at municipal level. Of particular importance is also availability of skilled 
personnel, improvement of existing systems and well functioning tax collection systems. 
Experience of the World Bank in technical assistance on these issues suggests that 
intergovernmental relations are major obstacles (Dillinger 1993). 

2.2 Urban agriculture 

Possibilities for urban agriculture are closely related to adequate land management. 
Urban agriculture has come to be recognised as an important survival strategy for the 
poor. It provides household income and a cheap source of food. Most of the 
municipalities in the developing world discourage or prohibit rather than promote urban 
agriculture activities. An encouraging policy of municipalities, as in Shanghai, would 
enable many of the urban poor to produce beyond subsistence for themselves. Research 
in Kenya and experience in Shanghai (Stren and Gombay 1994, p. 24) have shown that 
incorporation of urban agriculture into the economic structure will positively affect the 
position of the poor. Besides, urban agriculture is not only an income generating 
opportunity for the urban poor but also improves their state of health (NAR 1994, 
p.79). 

Municipalities can enable urban agriculture by developing knowledge on land tenure, 
land capacity, markets, and water and subsequently incorporate it in urban planning. 
Redefinition of land use and creation of market places, for instance, are necessary. 
Technical assistance to urban farmers in terms of agricultural practices, soils 
conservation, proper water use, cropping patterns, small livestock breeding and access 
to credit is also an important support action to be undertaken by municipalities. Through 
cooperatives, NGOs or other institutions municipalities could promote and coordinate 
such technical assistance. 

Current research at the University of Amsterdam on the feasibility of urban agriculture 
in a peri-urban area of Addis Abeba suggests significant potential employment 
opportunities for the urban poor. The proposed pilot project is supported by the 
municipality of Addis Abeba and the government of the region where the project could 
be implemented. The regional government, however, is reluctant to provide land for the 
project. It is not clear whether this is for political (ethnical) reasons or out of 
speculative motives. 
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2.3 Housing 

Shelter is an important element of the living conditions of the urban poor. It affects 
material and psychological wellbeing, health, school performance of children and 
productivity at work. The problems which the urban poor experience in terms of 
housing are closely linked to issues of access to employment, land, infrastructure and 
other shelter related services. In the field of housing and related services important 
changes in perceptions have been taking place globally. Firstly, the view that the 
government has to act as a provider of housing or sites and services has by and large 
been abandoned. The informal construction sector appears to be a more realistic 
alternative to the poor. Secondly, it is increasingly understood that investments in 
housing is productive, providing not only for a basic need but also promoting the local 
economy. Thirdly, in conjunction with the increased focus on an enabling strategy (i.e. 
a facilitating role of the government) , the earlier focus on technical aspects of housing 
and housing related services has been replaced by an increasing emphasis on institutional 
and financial aspects in this field (DGIS 1994, p.53). 

Housing is an important element in the survival strategy of the poor. It provides socio
economic stability to the poor. Housing is a major form of asset creation and savings. 
Housing provides a basis for access to the urban economy and for the poor in particular 
it also becomes a key source of employment (UMP 1994, 5). In the absence of 
significant subsidised housing schemes, effective demand is articulated in various sub
markets. The sub-markets range from squatter housing to legal and illegal low-income 
housing sub-divisions to regular developer provided middle class housing and higher 
income housing. The majority of the urban population, however, live in slums or 
squatter settlements, and in major Asian cities about 60-80 % of housing supply is 
provided and financed through informal sector mechanisms (Wegelin 1994, p.2). Studies 
in India, Korea, Philippines, Sri Lanka, Bangladesh, and Indonesia point out that formal 
sector response has been inadequate to meet shelter demand. In the Philippines, 
Bangladesh and other Asian countries, for instance, government assistance for housing 
construction and development favoured the middle, upper middle and higher income 
groups leaving the urban poor in a vulnerable situation (see Mathur 1993, Kwack, Kim 
and Kim 1993, Balisacan, Cortez and Lazo 1993, p.IV-17 , Perera 1993, Mahmood and 
Khundker 1993, p.21 and Firdausy 1993). 

Municipalities could in cooperation with central government agencies develop a city
wide housing sector programme in which low-income housing demand and supply are 
seen as part of aggregate housing demand and supply. Secondly, the municipality and 
central government agencies may modify the regulatory framework related to land 
supply and building and planning regulations. Modifications in this field will simplify 
procedures, adjust approved building standards and materials, provide opportunities for 
income generating activities by acceptance of multiple uses of dwellings, etc . Thirdly, 
the quality of housing finance institutions could be enhanced by increasing the physical 
accessibility of these institutions and by offering the type of services which meet the 
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demands of low-income groups. Municipalities could promote this, which will reduce 
the urban poor' dependence on informal sector finance. In India, a NGO recently 
established an agreement with a private sector housing finance company (HDFC) to lend 
to slum residents to build or improve their houses at interest rates almost half of the 
informal market rate using donor funds for the establishment of a risk guarantee fund. 
Finally, it is the task of the municipality to provide basic neighbourhood infrastructure 
and services where necessary accompanied by a contribution in kind or in labour of the 
community. NGOs might function as intermediaries in achieving the cooperation 
between municipalities and communities. 

3. Access to municipal services 

Municipal services i.a. comprise water supply, sewerage, drainage, flood protection, 
solid waste collection and disposal, local roads, public transport, street lighting and 
traffic management. For all such municipal services the poor essentially face the 
problem of limited access. Poor neighbourhoods are usually not the first targets for road 
upgrading, water supply, sewerage, drainage or establishing a solid waste collection 
system (UMP 1994, p.6). 

3.1 Water supply 

Research has convincingly demonstrated that there is an obvious disparity in the access 
to formal water supply facilities between different income groups in urban areas. The 
poor tend to have lower levels of access and poorer quality of water (Wegelin 1994). 
Inadequate municipal supply to the poor is usually substituted by informal sector supply. 
The poor obtain water through vendors or by installing a handpump paid by a group of 
households or through buying from nearby well-to-do households. 
The quality of water is often affected directly or indirectly because of the way people 
and/or caretakers store the water (Bappenas, Unicef and Yayasan Dian Desa 1990, Lall 
1991, Ratanakomut 1993). Moreover, for the poor having to rely on informal sector 
supply the unit cost of water is always much higher, although, informal supply is 
usually provided at prices which the low-income market can bear. The poor end up 
paying an average of about 12 times more per litre via informal supply, often of a lower 
quality (Wegelin, 1994). This disparity in access is aggravated by the fact that formal 
supply is generally subsidized in a non-discriminating or insufficiently discriminating 
manner. As a result well-intended subsidies on supply do not reach the lower income 
groups for which they are intended. In countries were such subsidies result in provision 
of water at price levels below provision costs, moreover, the financial sustainability of 
the municipal water supply system is also at risk, adversely affecting network extension 
into areas presently unserved or not adequately served as well as O&M of the existing 
network. 
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Intervention possibilities of the municipal government are closely tied to the institutional 
position of the entity delivering formal water supply to the city's population. In some 
cases this is a municipal department, but more often than not it is a semi-autonomous 
body, partly or wholly owned by the municipality. A separate legal entity for the 
provision of water supply is preferable from an administrative point of view. Such an 
entity stimulates accountability and financial policies which enhance sustainability of 
O&M and expansion of the system. 

To safeguard equity the municipality needs to have influence over water pricing . In the 
interest of sustainability, water pricing must be based on marginal provision costs. In 
Addis Abeba, Ethiopia , for example, the water price is far below provision costs. As a 
consequence, the local government is unable to operate and maintain the existing system 
and to cover additional neighbourhoods (Wegelin and Borgman 1993, p.21) . To 
stimulate economizing on water consumption there must be a clear relationship between 
quantities consumed and amounts due by consumers. Water meters in conjunction with 
progressive water tariffs are essential to economize on water use. 

Municipalities should involve communities in planning, implementation and in particular 
in maintenance of small water supply systems, or the tertiary end of large distribution 
systems. Supply will become better targeted to the needs and demands of the community 
and safeguard maintenance of the network. This requires training at community level as 
welt as of the local water agency's staff. In some countries problems may arise 
concerning local water agency's staff going into a neighbourhood to cooperate with the 
urban poor. Municipalities should acknowledge this and provide incentives to stimulate 
working with the urban poor. 

3.2 Sanitation and solid waste management 

As for water there is a disparity in the access to sanitation and solid waste facilities of 
different income groups. The disparity between the poor and better of in terms of these 
facilities is significantly higher than in the case of water (Wegelin, 1994). Limitations in 
accessibility of the poor to sanitation services are largely due to a combination of the 
financial and institutional inability to adequately operate and maintain existing systems 
and to extend such systems into low-income areas, in combination with unrealistically 
high standards of provision. Unlike for water, once the system is designed and in 
operation, individual "consumption" levels can only vary between being served or not 
being served by the system. 

The management of solid waste is an increasingly difficult problem. As a city grows, so 
do the distances between the city areas where the waste is generated and this is reflected 
in increasing costs. In addition, new dumping sites are harder and more expensive to 
obtain. The costs of waste management increase; in most instances, the subsidy needed 
to maintain an effective service is beyond the financial capacity of local governments. In 
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c11Ies where sewerage and/or solid waste charges are incorporated in water charges, 
financial sustainability of sanitation and solid waste operations becomes dependent on 
the effectiveness of the water charges collection system. 

Accessibility of (slum-)neighbourhoods and locations for dumpsites often are a major 
problem. Community involvement in sanitation and solid waste management offers a 
solution for provision of these services and accessibility of the neighbourhood. 
Municipalities should focus on direct public provision on sewage treatment, the trunk 
sewer system and main collector lines, and on disposal sites and main routes in the solid 
waste collection system. Community-based solutions should be stimulated rather than 
prohibited and considered as second-rate. DGIS recommends to use simple technology 
(DGIS 1994, p.136). 

Moreover, a large number of people make their living in the informal waste recycling 
process (see, for instance, Poerbo 1991 and Vogler 1984). The social groups involved 
include door-to-door collectors, formal waste collectors, street scavengers, dump-site 
scavengers, and the traders and dealers in waste materials . Such recycling activities are 
often not recognised and not or not well integrated into the solid waste collection and 
disposal system, although the informal recycling process reduces the level of direct 
removal required. As Poerbo and Vogler demonstrate, municipalities can improve the 
management of their solid waste through working at community levels and integrate the 
informal system with the formal system. Municipalities can, for example, encourage 
small-scale composting to be used for urban agriculture. This will not require further 
municipal investment in plant and equipment, but municipalities could adopt appropriate 
design standards for sanitation and solid waste management, bearing a clear relation to 
the likely amount of waste water and solid waste that will be generated . 

3.3 Other municipal services 

The urban poor also face access problems with regard to other municipal services and 
infrastructure, such as roads, drainage and flood protection. Adequate provision of 
provision of these services and infrastructure is more complicated than others because of 
the absence of the direct cost-recovery option. The financial and institutional capability 
and priorities of municipal governments or other agencies, whether national or 
specialized, dictates provision levels. Some NGOs, through Food for Work or other 
programmes, try to fulfil the need for accessibility of the neighbourhood and protection 
from floods . Municipalities should support these complementary activities at 
neighbourhood level. 

Slum upgrading programmes have considerable impact on living conditions of the urban 
poor. These programmes have generally comprised neighbourhood infrastructure 
upgrading, often complemented by legalisation of land tenure and sometimes dovetailed 
with a home improvement and/or a small business development loan scheme. Cost-
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recovery and affordability for the urban poor of the services delivered or of developed 
urban land have been major problems in this area. Despite this, municipalities should 
continue lo initiate and support slum upgrading programmes, as these programmes lend 
to support the 'organic' process of low-income settlement formation and consolidation. 
To make slum upgrading programmes more cost- effective and demand-oriented, the 
municipality should share the responsibility for such programmes with the community. 
The upgrading programmes should include adequate security of tenure to safeguard 
infrastructure investments and avoid eviction of low-income residents. Moreover, the 
neighbourhood programmes should be carefully linked to major trunk infrastructure. 

The environmental impact and influence on living conditions of the urban poor, like 
other dwellers , of slum upgrading schemes will be limited if the issue of service 
interrelationships is not addressed. Municipalities should, therefore, increasingly 
promote a city-wide integrated municipal service planning, programming and delivery. 
Intersectoral priority setting will enhance cost-effectiveness of the services delivered, in 
a physical as well as in a financial sense, but requires coordination and cooperation of 
multiple agencies often responsible to different government levels. Municipalities, 
however, generally need more discretionary power with regard to planning, 
programming and budgeting capabilities, and, as in slum upgrading programmes, 
communities, CBOs and NGOs need to be perceived as potential partners during the 
whole process. 

3.4 Urban transport 

ln many Third World cities public transport is a problem. Its limited capacity, bad 
connections and relatively high prices make that low-income groups spend about 30 % of 
their income on transport. In many cities these income groups walk or use non
motorized transport travelling long distances taking long travelling time. Beside its 
limited capacity, public transport is often not a priority of municipalities. Public 
transport in, for instance, Mexico-City accounts for only 4.5 % of the total vehicle stock 
while it takes care of 80% of the need for transport (DGIS 1994, p.69). 

Urban transport is of particular importance to the urban poor because its non-availability 
can considerably limit their job opportunities and/or impede access to market places. 
The familiar problems of access and affordability faced by the poor, clearly also apply 
to transport: in response to these gaps in access informal sector mechanisms take over: 
in Lagos for instance, motorcycles carry passengers from these neighbourhoods to the 
main transport interchanges or terminals. Similar informal operations use old cars and 
mini-buses operating in a demand-responsive manner. 
Such informal services provide substantial relief to the urban poor unserved by 
conventional public transport, but often at relatively high costs. However, these 
unconventional, unregulated, and unregistered services are increasingly becoming more 
acceptable to the government, particularly where no realistic alternatives are in sight. 
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For instance, they are the most significant means of public transport in Lagos (Bolade 
1993, p. 7-8). In many cities in the developing world such, often unsafe, means of 
public transport are the only options for the poor. 
Deregulation in mass transit is an ongoing trend in many cities in the developing world. 
This has, as in Santiago de Chile, led to poor services. Municipalities could promote 
appropriate measures to restore or assure proper service and regulate routes. 

Municipalities also face major traffic-generated air pollution. The growing volume of 
motorized transport is inflicting damage on the environment. Effective urban 
management, therefore, is needed through enforcing traffic rules as well as checking the 
level of maintenance and source of pollution and to eliminate traffic jams by 
encouraging the use of bus transport instead of private cars. This needs special measures 
such as reserved routes for buses and toll in some place. Effective urban management is 
also necessary to avoid that the poor are trapped in isolated islands between high speed 
roads, crisscrossed by aircraft and rail and road intersections. Finally, low public 
transport fares have through their adverse impact on cost-recovery, ironically tended to 
achieve the opposite of what was intended, i.e. reduce the coverage of public service. 
This deserves the attention and intervention of municipal authorities. 

Non-motorized transport, most notably bicycles, are seen by the majority of people as 
backward and unappealing, especially for the socially upward mobile groups. However, 
bicycles are gaining popularity in a number of countries. Promotion of bicycles would 
reduce environmental problems and would increase mobility of the urban poor. Major 
constraints, unfortunately, on greater bicycle use include unsafe operating conditions, 
the view of backwardness, and high prices relative to income (Guitink 1993, p.17). 
Municipalities should develop knowledge on mobility needs and the bicycle's role in 
urban transport systems and incorporate bicycles in a Jong term urban transport solution. 
Other forms of popular cheap, mostly non-motorized, transport such as rickshaws and 
becaks (a major source of employment for the urban poor) are often repressed, 
eliminated or neglected by municipal authorities. Rickshaws, for example, account for 
more than 50 percent of Dhaka's (Bangladesh) vehicles, 70 percent of its passengers, 
and 43 percent of its total passenger mileage (Gallegher 1992). Municipalities should 
acknowledge, support and regulate these transport forms after negotiations with users 
and drivers and owners both in the interest of cheap, safe and convenient public 
transport for short distances, and in the interest of low-income employment creation. 

3.5 Health and education 

Human resource development requires medium- and longer-term national investment in 
education, health, nutrition, and family planning to improve labour productivity and 
incomes of urban households (Cohen 1991, p.68). While statistics on access to school, 
clinics and other services show that urban areas are privileged relative to rural areas, 
significant intra-urban disparities exist in these service in most cities. In urban areas, 
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these services are only accessible for a limited part of the urban population. In 
particular, the urban poor who need these facilities most cannot bear the costs (NAR 
1994, p.32). Among the urban poor, the position of women and children is most 
critical, given the complex mutually reinforcing effects of education and health care on 
family size, labour force participation, and income levels. Municipal actions in these 
sectors need to pay special attention to the lack of access experienced by low-income 
groups and specific subgroups such as women and children (Cohen 1991, p.69). 

3.5.1 Primary health care 

Primary health care, comprising both preventive measures and curative facilities at 
neighbourhood level, has generally not been targeted at the poor and has generally not 
been seen as part of municipal services. The urban poor again lack access because 
primary health care in these countries is seen as an extension of tbe national health care 
system rather than a municipal service. Municipalities need to stimulate the provision of 
appropriate primary health care targeted to the low-income (slum) neighbourhoods. This 
may include coordination and even redirection of NGO or other donor activities and 
direct provision of clinics, personnel, medicines, and equipment. 
Training of local health volunteers may be particular beneficial. As in Villa El Salvador 
in Lima and other experiences in Central American countries, community participation 
in primary health care is of particular importance to sustainability (NAR 1994, p.33-35, 
NIKO 1989, chapter 2 and 3) and affordability of the system. 

Municipalities should integrate primary health care with the prov1s10n of micro
infrastructure affecting public health (water supply, sanitation, inclusive solid waste 
disposal, roads and footpaths, drainage and flood prevention) in slum areas. Provision of 
primary health care, as in the case of other municipal services, has also been hampered 
by the conflict between provision standards and financial constraints, effectively further 
limiting access by the poor. These standards, therefore should be modest, with strong 
emphasis on preventive measures including information campaigns in conjunction with 
the provision of sanitation services. Such campaigns have proven to be particularly 
effective in conjunction with solid waste collection services (see, for instance, the 
provision of infrastructure services in the Bandung Urban Development Project II, 
Borgman 1992). 

3.5.2 Primary education and vocational training 

Literacy and vocational training are two basic factors which enable poor children to be 
prepared for entry into the labour market. Primary education plays a crucial role in the 
social and economic integration of children into a city or a nation. Like primary health 
care, primary education has generally not been targeted at low-income (slum) 
neighbourhoods and has generally not been well integrated with municipal services. The 
experience of the last decades indicate that the percentage of drop-out or illiterate 
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youngsters originating from low-income families is increasing in some countries. This is 
not only caused by affordability problems, but also by the decrease in quality of primary 
schools as a result of the elimination of subsidies. On the other hand, in many Asian 
countries public subsidies in education are typically regressive in that subsidies 
ultimately benefit the non-poor more than the poor (NAR 1994, p.35, Gertler and 
Rahman 1993, p.25, Wegelin and Borgman 1993, p.19). 

Municipal investment in education should target primary schools and the quality of 
teachers, equipment and environment. These investments should be integrated with the 
provision of other services such as health services and micro-infrastructure in slums. In 
addition, municipalities have a role to play in coordinating and supporting NGO 
activities in this field. Municipalities could also provide incentives to encourage poor 
children to attend school such as breakfast at school and subsidy on school uniforms. 
Participation of parents in the support of or management of primary schools might serve 
these goals. Involvement of parents will have a positive effect on school attendance and 
primary schools become cultural centres or meeting places for the poor. Municipalities 
could organize short courses for illiterate adults and children. Depending on their age 
children may become eligible for school attendance or vocational training. The 
municipality can use religious structures or organizations to achieve this. Coordination 
with and support of NGO literacy activities should be considered. An approach which 
deserves attention of municipalities (depending of the socio-cultural context) is the 
development of home-based schools for girls. Vocational training is another field of 
attention for municipalities. Vocational training can be organized with support of the 
private sector. This might increase the availability of resources and appropriate 
equipment. The municipality can be the link between the private sector and the 
vocational schools and activities developed by NGOs. 

4. Employment creation 

Incomes of the (urban) poor consists of returns to their own labour, since it is the main , 
and often the only, income generating asset at their disposal. The poor obtain their 
income through self-employment or through wage employment. Many of the poor, 
however, are unemployed. In recent years urban unemployment has worsened. This is 
due to the high rate of urban population growth (in Asia and Africa) , but of more 
importance is the failure of the formal sector to generate employment, mainly as a result 
of structural adjustment progranunes and capital intensity in the formal private sector 
(Sethuraman 1994, p.8-9). The informal sector, therefore, has become of increasing 
importance to the urban work force, in particular for chronic poor, unemployed youth, 
female headed households and street children, and makes a substantial contribution to 
the urban income. House building, for instance, is by and large an informal sector 
activity. In tum, availability of house space is often a condition to start a small business 
like food selling. Activities in the informal sector cover multiple economic sectors and 
vary in size, equipment, capital, and employment (UMP 1994, p. 16). 
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Expansion of informal sector activities requires an integrated approach: space, 
infrastructure facilities (supply of power and water, roads, etc.) improved tools, 
appropriate machines, innovations, capital, training, workshops, organization, of 
entrepreneurs, and building effective relations between the informal and formal sector. 
A facilitating and enabling role of the municipality will increase informal sector 
productivity. In the framework of such a role it is possible to integrate spatial and 
infrastructure planning. It is of great importance that locations for informal sector 
enterprises are situated near formal sector enterprises. Physical proximity is essential for 
relations between enterprises of both sectors. The municipality may also facilitate access 
of small enterprises to commercial banks as credit suppliers (Wegelin and Borgman 
1993, p.43) or support the creation of community saving banks, (such as for instance 
the Grameen Bank in Bangladesh and Prodem (the Fundacion para la Promocion y 
Desarollo de la Micro-empresa) in Bolivia, and the initiative of Redd Barna, a 
Norwegian NGO, in Ethiopia to establish Saving and Credit Cooperatives (SACC) at 
community level for low-income people by linking it to the financial formal sector 
through setting up a National Bank department (Saving and Credit Cooperative 
Development Office, SACCDO) to register and supervise a SACC (Sethuraman 1994, 
p.23, Redd Barna 1993, p.2). 

Units operating in the informal sector lack access to resources and markets. They lack, 
in particular, access to training and credit from formal institutions. In the field of 
training, therefore, municipalities should coordinate NGOs' activities to avoid overlaps, 
support NGO activities or promote their initiatives in areas where no support exist. Like 
in Ethiopia, the urban poor take part in vocational training activities of NGO's. Lack of 
space or access to credit impede their possibilities to put their skills into practice. The 
municipality should provide an environment where training will be followed by 
possibilities to set up a small business and where training matches skills to needs of 
entrepreneurs. 

The municipality may promote participation of small entrepreneurs in the structure of 
the Chamber of Commerce. Besides, it is important that small informal sector 
entrepreneurs become organized by, for instance, establishment of professional 
organizations or unions. These organisations are able to exert pressure in order to 
provoke policy changes which benefit small informal sector entrepreneurs (Sethuraman 
1994, p.25, Wegelin and Borgman 1993, p.43). Another important example of a 
facilitating role of the municipality in this field is the establishment of technology 
centres or the promotion of access to existing technology centres to upgrade technology, 
to innovate products and to improve product quality (Wegelin and Borgman 1993, p.43). 
These improvements will enhance informal sector productivity and are, like location, 
credit, and training, a means to link the formal and informal sector support systems to 
avoid dichotomization of markets and/or institutions. 

5. Protection from crime and natural disasters 
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Access to the judicial system is one of the major challenges facing both municipalities 
and national governments in the developing world. Three main aspects in this area affect 
the urban poor: the lack of fairness in administrative justice, the increase in urban 
violence and environmental insecurity. 

Very often the urban poor perceive the formal judicial system as slow and 
unpredictable. The formal system, therefore, lacks the legitimacy and efficiency for 
successful urban management. Consequently, informal judicial systems at neighbourhood 
level have evolved . These systems deal with criminal matters and disputes over land 
ownership Within the formal system, the practice of administrative justice, also 
contributes to the perception of inequity and inefficiency. Local officials have 
considerable discretion over the allocation of resources. The informal systems, 
therefore, often extend to the administrative sphere (Stren and Gombay 1994, p.34). 
Municipalities and even national agencies should try to work more closely with 
community organizations in low-income areas and support these informal arrangements. 
The perception of administrative injustice may disappear by a greater accountability and 
transparency as a result of multi-party elections, in particular in Africa. By leaving the 
allocation of land and housing increasingly to the market, local and central governments 
might also diminish this perception (ibid.). 

Accountability and transparency of municipal activities are also needed to reduce urban 
violence. Reasons for urban violence as found in many developing and developed cities 
are; ethnic conflict, political disagreements between the interest of the city and the 
province, the absence of basic physical and social infrastructure, social and economic 
pressures, poor public administration and corruption among city planners, and the 
coming age of a 'second generation' of squatter settlers in informal areas who are 
alienated from the mainstream of urban life (Hasan 1993, p.4). A manifestation of urban 
violence in various Latin American countries is the increase in murder rates. Killing of 
street children or poor people led by para-military death squads profoundly affects the 
lives of the urban poor. Homeless children often become involved in drug selling and 
consequently in the legal order of the drug lords established in the shanty towns of the 
city (Carvalho de Noronha 1993, p.9). Growing violence against adolescent girls is a 
problem in one of the most socially and economically advanced states, Maharashtra, in 
India and recent research revealed that there is an increase in violence against women 
and children (Rai 1993, p.10 and Moser 1993, p.13). 

Municipal action in the field of public safety must extend beyond increasing the size of 
the police force. Community participation to share responsibility in decreasing urban 
violence should be a main feature of the approach as experience in Nairobi, Kenya and 
in Cali, Colombia suggest. 

In Cali, the municipal programme acknowledged the importance to operate at 
community level in its three action areas: law enforcement (public safety councils), 
education for peace (conciliation centres and school programmes), and social 
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development (micro-enterprise development and sites for low-income housing) (Stren 
and Gombay 1994, p.51,52 and Guerrero 1993, p.12). 

The urban poor suffer most from degradation of the urban environment. They live on 
the most marginal land, overcrowding, lack of access to sewage, sanitation, or waste 
disposal, and air pollution have the most dramatic impact upon the poor. They are also 
most at risk in the case of major flooding (for instance in Bangladesh), earth quakes and 
other natural hazards (erosion causing streams of mud during heavy rains) (Stren and 
Gombay 1994, p.52). 

Municipalities often have an inadequate regulatory framework to address environmental 
problems or lack the capacity to enforce legislation in this field. Regulatory reform and 
enhancing the capacity of appropriate municipal institutions should be a priority, but 
above all municipalities need to be aware of environmental risks and their incidence 
among different groups of the urban population. 

6. Coordination and integration 

Municipalities have a special role and a key responsibility in monitoring and 
coordinating the various development activities in their jurisdictions. Actions to alleviate 
urban poverty require not only knowledge of the state and incidence of poverty within 
their jurisdictions, but there is also a need to monitor and integrate activities of non
public sector agencies and organizations and of donor agencies. Moreover, these 
activities should fit into a long-term municipal development framework. 

Local (political) accountability is a means to achieve responsiveness of local government 
and local administration to local demands and needs, in particular of the urban poor. 

Geographical deconcentration of specific municipal services to sub-municipal branch 
offices appears to be a means of strengthening municipality accountability, by bringing 
providers into closer geographical proximity to clients. Some services delivered are 
financed through earmarked grants, or delivered directly by the field administration of 
central government ministries. Coordination and integration of interventions targeted at 
the urban poor, require synchronization of the various parts of intergovernmental 
relationship (Dillinger 1993). 

A participatory decision making culture, involving the majority of the urban residents, 
would also contribute to responsiveness and accountability of local government and local 
administration. Such a culture would not only enhance legitimacy of rules and 
regulations among the urban poor but also participation in development in particular 
where community based solutions are most appropriate (UMP 1994). 

Despite the world-wide trend in decentralization, municipal capabilities are still too 
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limited to perform their functions and deliver services effectively and efficiently, let 
alone provide adequate coordination and integration of urban poverty alleviation 
programmes. The main constraint, again, is the degree or type of transfer of power 
from the central government administration. 

Municipalities therefore often lack the powers for effective political and economic 
decision making. Consequently, they are unable to extract resources to enlarge their 
discretion in policy and decision making. Administrative and financial relationships 
between national government and sometimes even provincial governments should be 
addressed to enhance municipal autonomy in local decision making. 

Coordination and integration vis- -vis urban poverty alleviation also requires institutional 
development where it concerns cooperation between agencies and central and provincial 
government branches at municipal level. It also requires institutional development where 
it concerns the capacity of these agencies and branches. Enhancing the capacity of 
municipal institutions to have municipal functions well performed can be achieved 
through reform of procedures and methods, participatory management, skilled staff, etc. 
(Esman 1991, chapter 3). 

Despite all these possible improvements in the functioning of municipalities, the 
municipality will still be confronted with certain, for instance, financial limitations. 
Coordination and integration of municipal interventions and interventions of other 
organizations in urban poverty alleviation through multiple, whether private or public, 
organizations will remain necessary initially. Multi-organizational service networks 
might be a tool to implement social policy. Service networks, according to Esman, are 
expedient arrangements in which two or more organizations participate in the joint 
production and provision of goods and services (Esman 1991, p.117). Training of local 
government staff in the management of such networks is a prerequisite before this 
approach can be adopted. 

A practical initial step towards monitoring and coordination of various urban poverty 
alleviation actions which may be implemented by the municipality, is the establishment 
of an office of a municipal poverty alleviation coordinator within the municipality with 
direct access to the municipal political leadership; this has proved effective in some 
cases to enhance the awareness of what can be done (and what some times is already 
done) in this regard at municipal level. 

7. Summing up: municipal actions in urban poverty alleviation 
and Habitat II 

What is the upshot of all the above reflections on municipal 
poverty alleviation policy? 
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First and foremost, that municipalities can (and often successfully do) ameliorate urban 
poverty along some of the dimensions discussed , even though often not ostensibly as 
part of a coherent urban poverty alleviation programme, but, for instance, simply under 
the banner of urban service delivery. 

Another issue highlighted in the paper is the enabling and facilitating role of 
municipalities in urban poverty alleviation and the need to work through an integrated 
approach. A policy framework for this, therefore, should be conceived as such. To be 
able to put interventions into effect municipalities also should adopt a more pragmatic 
and flexible attitude towards the informal sector and standards for physical and social 
infrastructure. 

Furthermore, the above suggests that one of the major interventions, although not 
directly alleviating urban poverty but in fact forming a pre-condition for urban poverty 
alleviation, is strengthening of the capabilities of both municipal government and 
municipal administration. 

This requires a clear delineation between municipal , provincial, and central government 
responsibilities in the discharge of public services, and depends on the degree of 
decentralization to the municipal level. 

To enhance the quality of municipal interventions it is important to develop its 
knowledge base on the state and incidence of urban poverty within their jurisdictions. 
Based on this knowledge, municipalities are likely to have to primarily focus on reform 
of the regulatory framework. They can enlarge their discretionary room by adjustment 
of or establishing local government ordinances and/or codes. However, regulatory 
reform is perhaps the most difficult intervention because it requires the active and 
supportive involvement of the national government. 
Participation of the community is one of the essential ingredients in municipal 
interventions in urban poverty alleviation. Community involvement is of particular 
importance to delivery of services and to be able to assess the needs of the urban poor. 
In conjunction with strengthening the municipal capacity, a participatory approach will 
be able to close the gap between the community and the local bureaucracy. Through 
closing the gap municipalities will be able to better target interventions at basic needs of 
the urban poor. 
The opportunities for actually embarking on municipal poverty alleviation strategies are 
being enlarged by the world wide decentralisation trend, which i.a. shifts both authority 
and responsibility for social policy development and implementation to local 
governments. Not to grasp these opportunities has potentially high political and social 
costs. 

In preparing for the Habitat II Conference, these trends have been recognised and the 
Habitat II preparatory process therefore explicitly highlights the role local governments 
will have to play in managing the urbanisation process globally. More specifically, the 
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preparatory process highlights actions in poverty alleviation in a framework of municipal 
poverty alleviation action plans and programmes as part of Habitat II country action 
programmes. Cases of good practice, i.a. on municipal poverty alleviation programmes, 
are also being brought together as part of the preparatory process. 
The UNDP/UNCHS/World Bank Urban Management Programme, also supported by a 
number of bi-lateral donors (including the Government of the Netherlands through 
DGIS), is a demand-driven technical assistance programme, which has urban poverty 
alleviation at municipal level as one of its menu items of assistance options. 

Programmes as outlined above are currently being developed/consolidated in a number 
of cities in the developing world with UMP assistance. It is envisaged that some of these 
programmes will form important elements in their respective Habitat II country action 
plans. 
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2 
STEDELUKE ARMOEDE ALS GEVOLG VAN SLECHT 

FUNCTIONERENDE PLANNING EN BESTUUR 

dr.ir. Piet Beekman 

In deze beschrijving wordt de stadsontwikkeling van Gedaref in Oost Soedan beschreven 
als een proces waarvan de inwoners de motor zijn en daardoor hun eigen positie en die 
van de stad verbeteren. 

Het gemeentebestuur van Gedaref riep in 1984 de hulp in van de bouwkundefaculteit bij 
het zoeken naar oplossingen van de problemen waarmee deze stad te kampen heeft. 
Gedaref ligt in de Sahelzone en is overbevolkt door de instroom van vluchtelingen door 
oorlogen en droogte. In vijf jaar groeide de bevolking van 180.000 inw. naar ca. 
250.000 inw. in 1990. 

Voorzieningen, infrastructuur en vooral het stedelijke bestuur zijn daardoor overbelast 
en ontregeld. De door de faculteit gegeven hulp is primair gericht op het oplossen van 
acute noden: drin.kwater, hygiene, scholen en huisvesting. Al vrij snel bleek dat de 
opnamecapaciteit voor projecten begrensd is. Dit geldt m.n. voor die projecten die in de 
stedelijke structuur en het stedelijke functioneren moeten worden ingepast en dus 
afhan.kelijk zijn van de plaatselijke capaciteit voor stadsplanning en -bestuur. Het betreft 
dus projecten waarvoor een goedkeuringsprocedure vereist is of waarbij de gemeente 
voor consequenties wordt geplaatst m.b.t. onderhoud en beheer zoals bij scholen, 
drin.kwater en elektriciteit, marktgebieden, verkaveling etc. Projecten die het 
schaalniveau van een buurt niet overstijgen worden hierdoor uiteraard niet belemmerd. 

Wij hebben de conclusie getrokken dat de meest effectieve hulp aan de armste groepen 
in de stad alleen mogelijk is als hun belangen deel uitmaken van de stadsontwikkeling en 
hun stem doorklin.kt in het stedelijk beleid. Het is ook voor de stad van belang dat alle 
inwoners bijdragen aan ontwikkeling en handhaving. concrete projecten worden zoveel 
mogelijk gebruikt om een "civic culture" tot stand te brengen, d. w.z. het opbouwen van 
de structuur tussen belanghebbenden en tussen deze en het stadsbestuur. Het 
stadsbestuur wenst stadsontwikkeling, de inwoners willen toekomst en perspectief voor 
hun bedrijf, familie en kinderen, deze belangen kunnen worden gebundeld en gericht op 
gemeenschappelijke aspecten. Het stadsbestuur zou de initiatieven van de inwoners 
moeten gebruiken voor de ontwikkeling, besturen is het bundelen en richten van 
individuele belangen op gemeenschappelijke doelen. 

In een jarenlange uitwisseling van ideeen hierover met het gemeentebestuur (de Raad en 
Bestuur) van Gedaref, hebben wij vaak het potentieel dat de inwoners van een stad feite
lijk elke dag leveren , ter sprake gebracht. 



Echter door het ontbreken van een plan ( = perspectief) en een adequaat bestuur 
( = bundeling van lokaal potentieel), blijven particulieren initiatieven sleken in 
individueel belangen. Vaak wordt door het ontbreken van een stedelijk plan ook geen 
initiatief ondemomen, de overheid geeft immers geen zekerheid. Een stedelijk 
ontwikkelingsplan stimuleert de participatie en versterkt dus het lokaal bestuur. Alleen 
rijke inwoners zijn gebaat bij een slordige planning, zij zijn immers in staat om hun 
wensen op een andere manier te regelen? Het veilig stellen van de rechten van de armste 
groepen kan alleen in een geplande ontwikkeling. 

Wij veronderstellen dat maar al te snel wordt geconcludeerd dat de armste groepen geen 
bijdrage aan de stadsontwikkeling kunnen leveren. De westerse opvatting is immers dat 
de stadsontwikkeling vooral zal plaatsvinden vanuit hoogwaardige functies en glansvolle 
projecten? Ook de, door ons gestimuleerde prioriteit voor de (fysieke) huisvesting bij de 
stadsontwikkeling zou men kunnen verklaren als afkomstig uit onze steden, vooral uit de 
tijd van de stadsvernieuwing. Dit straalt uit in onze bemoeienis met steden in de Derde 
Wereld, waar echter andere prioriteiten worden gesteld. Het gesprek met het 
gemeentebestuur leidde tot de conclusie dat "stadsontwikkeling" in een stad waar 70% 
van de inwoners op -of onder de armoedegrens leeft betekent dat men moet zorgen dat 
die 70 % er iets op vooruit gaat. Men kan stellen dat deze conclusie nogal voor de handl 
ligt als er geen projectontwikkelaars voor de deur staan te trappelen. Toch klinkt ook in 
Nederland dit geluid door, waar sommigen zich afvragen wat de talloze stedelijke 
(kantoren)- projecten zullen bijdragen aan de toekomstige werkgelegenheid voor de 
laagste inkomensgroepen. Immers binnenkort Jeeft toch de helft van de Nederlandse 
bevolking van een of andere uitkering? 
Voor Gedaref heeft een inkomensverbetering voor de armste groepen een grotere spin
off op de stadsontwikkeling dan het stimuleren van de hogere inkomens, die hun geld 
eerder buiten de stad of Soedan besteden. 
Niet huisvesting maar werkgelegenheid is het primaire doel van de stadsontwikkeling. 

Dit verhaal is samen met het stadsbestuur van Gedaref gebouwd en vertaald in een 
beleidsplan voor de stadsontwikkeling, waar werkgelegenheid voor de armste groepen 
een hogere prioriteit heeft gekregen dan huisvesting. Vorm en opzet van dit beleidsplan 
zijn zoveel mogelijk afgestemd op het bestuurlijke vermogen van de stad: ofwel als de 
gemeente geen overzicht over het totaal kan handhaven en beheren, dan moet je daar 
niet mee beginnen, misschien zal het ontstaan? Aan de andere kant zijn de zaken die de 
gemeente thans succesvol uitvoert juist gebruikt als opstap voor verdere uitbouw. Zo 
voert de gemeente ondanks tekorten een vrij adequaat beleid voor scholen, dit wordt 
thans uitgebouwd naar de wijk- en buurtcomites zodat meer voorzieningen onder de 
aandacht komen. 
Onderzoek naar het bestuurlijke vermogen strekt zich uit over veel aspecten op 
verschillende schaalniveaus: de stad Iaat zien wat wel en niet onder controle kan worden 
gehouden. 
De analyse daarvan moet leiden naar bestuurlijke en planologische conclusies. 

HVISVESTNG EN OVERWINNING VAN ARMOEDE bijlagen 91 



Een gemeente doet niet alles fout en het is van groot belang dat het imago en het 
vertrouwen in de lokale overheid worden verbeterd. In het stadsplan is "werkgelegen
heid" vertaald naar die gebieden in de stad waar veel handen werkeloos zijn en naar een 
infrastructuur die perspectief en mogelijkheden biedt voor het oprichten van bedrijfjes, 
winkel of markten. Voor het toekomstige beleid m.b.t. de verkeersstructuur betekent dit 
bijvoorbeeld dat de aanleg of verharding van wegen uiterst selectief zal plaats vinden. 
Eerder door een wijk dan er langs, want een wijk heeft profijt van een doorgaande weg 
waarlangs inwoners winkels kunnen openen. Voor de gemeente dient dit bovendien de 
mogelijkheid om belanghebbenden bij het beheer van de weg te betrekken. Hetzelfde 
geldt voor de stedelijke faciliteiten: elektriciteit en water zijn vootwaarden voor het 
opbouwen van stedelijke bedrijvigheid, de primaire aanleg daarvan zal dus tangs de 
hoofdwegen plaatsvinden. We hebben onlangs gezien dat een jaar na de aanleg van 
elektriciteit langs de hoofdweg door een arme buurt, het buurtcomite ons thans hulp 
vraagt bij het opzetten van een cooperatieve ondememing: bakkerij, smederij en 
timmetwerkplaats (zelfs met leerlingen). 
Werkgelegenheid emancipeert dus de armen en geeft hen eigenwaarde, bevordert 
organisatie. Een proces wat wij feitelijk heel goed kennen in ons eigen land aan het 
begin van deze eeuw. 

Stadsontwikkeling als instrument voor het verbeteren van de positie van de armste 
groepen vraagt echter meer dan een goed begrijpende stedebouwkundige dienst. De 
inwoners, belanghebbenden zullen door beter georganiseerd optreden zelf de vinger aan 
de pols moeten houden. Wij hebben gemerkt dat werkgelegenheid en 
toekomstperspectief als een katalysator voor de organisatie werken. Dit betekent dat 
gekeken moet worden naar het functioneren van de bestuurlijke structuur van de stad. 
Zowel in het gemeentehuis als daarbuiten. 

Stadsplanning en beheer is ook voor de stad profijtelijk. Gedaref is arm. Deels door 
eigen schuld: slordige administratie, slechte registratie en controle. Er kan veel meer 
(rechtmatig) inkomen worden vetworven als men meer legaliseert: marktplaatsen, 
winkels, wonen, etc. Dit kan alleen op basis van een geplande ontwikkeling. Het 
inkomen voor de stad moet dringend omhoog, want de centrale overheid betaalt niet 
meer dan het salaris van de ambtenaren. Legalisatie is echter meer dan inkomen. Het 
geeft inwoners rechten en daarmee vraagt de uitvoering om openbaarheid van bestuur 
(publieke controle). In gedaref is in 1991 de gemeenteraad opnieuw ingesteld, alle 
(legate) wijken en belanghebbenden hebben daarin zitting (45 )eden). Deze Raad 
functioneert heel behoorlijk, het idee dat alle inwoners bij de ontwikkeling van de stad 
moeten worden betrokken, heeft er zelfs toe geleid dat de Sudanese asielzoekers thans 
legate status en een woonplaats wordt aangeboden. Het geeft hen rechten en ook 
plichten, zij die hieraan niet wensen te voldoen zijn gedwongen zich buiten de 
gemeentegrens te vestigen. Niemand woont gratis in de stad, waar immers 
mogelijkheden zijn om inkomen te vetwerven en van voorzieningen te profiteren. De 
illegaliteit is voor veel armen een vicieuze cirkel waarin zij gevangen zitten in de 
belangen van het groot-kapitaal. 
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Een groter probleem bij de uitvoering van een breed opgezette stadsontwikkeling is het 
functioneren van het ambtelijk apparaat dat nu ook opdrachten voor de laagste inko
mensgroepen moet uitvoeren. 
Zelfs als de Raad een verzoek van de armste groep heeft gehonoreerd is men nog niet 
zeker van de uitvoering. Ambtenaren zitten vaak verstrengeld in de voorrangscircuits 
van de stedelijke upper-ten, zij winnen daaruit een belangrijk dee) van hun inkomen. 
Om deze circuits uit te schakelen moet op de eerste plaats het salaris van de ambtenaren 
omhoog en moet er een terugkoppeling worden gemaakt naar de gemeenteraad 
(opdrachtgever). Ook blijkt het succesvol als de rond de ambtenaar (door hemzelf) 
opgebouwde bureaucratie wordt afgebroken en vervangen door een meer efficiente 
(controleerbare en resultaatgerichte) manier van werken. Informele beloning voor 
'bewezen diensten' blijven echter een belangrijke voorwaarde voor een vlotte 
afwikkeling, maar elke stedeling, arm en rijk weet daar mee om te gaan. 

'Stedelijke armoede' wordt in Gedaref natuurlijk niet onder deze titel gepresenteerd. Het 
wordt van de andere kant benaderd: ook de arme mens leeft, handhaaft zich en denkt 
aan morgen. Hij/zij spant zich daarvoor in en daarvoor jarenlang uitzichtloos hetzelfde. 
De stad biedt hem/haar echter de mogelijkheid om profijt te trekken van de compacte 
samenleving en de veranderingen in behoeften daarbinnen. Het openen van het 
individue\e perspectief op 'overmorgen' kan in een stede\ijke samenleving alleen als 
groepen zich inzetten in een geplande ontwikkeling. De arme bevolking moet daarom 
plaats en aandeel krijgen in de stadsontwikkeling. Dat vraagt om een bijstelling van de 
huidige stedebouwkunde, die te veel gericht is op imago en beeld, terwijl het eerder een 
instrument zou moeten zijn voor alle bevolkingsgroepen om in de ontwikkeling te 
participeren, door aan het werk te gaan. 

HUJSVESTNG EN OVERWINNING VAN ARMOEDE bijlagen 93 



HUISVESTING DOOR ARMEN 

DE'UNDUGU'METHODE 

dr. ir. Peter A. Erkelens 
Onderzoeksgroep Built Envirorunent 

Faculteit Bouwkunde 
Eindhoven 

Studiedag 
HUISVESTING EN OVERWINNING VAN ARMOEDE 

Technische Universiteit Eindhoven 28-10-1994 

3 



0. lnleiding 

Dit paper beschrijft een case study van een woonwijkje in de Kenyase hoofdstad 
Nairobi. Het betreft een huisvestings- en wijk verbeteringsproject voor arme mensen. 
De Undugu Society of Kenya was bij dit upgradings project betrokken. 

Hoewel het project al enkele jaren oud is, is het concept nog altijd dusdanig actueel dat 
het de moeite waard is om onder de aandacht te brengen, wanneer we hieruit eventueel 
lessen willen leren voor andere projecten en misschien ook voor de Nederlandse situatie. 

1. De Undugu Society 

De Undugu Society of Kenya (afgekort: USK, undugu het kishwahili voor broederschap) 
is een NGO en is gevestigd in Nairobi. Deze is ontstaan uit het sociaal werk van pater 
Grol, de Nederlandse missionaris die vanaf 1973 probeerde de "parking boys" te 
helpen, die onder trieste omstandigheden op straat leven. Contact met hen leidde vaak 
naar de verpauperde (een)oudergezinnen in de sloppenwijken; de ondersteuning door de 
familiestructuur zoals bij de traditionele plattelandsmaatschappij faalt in de stad. 

Vanaf het prilste begin werden verschillende progranuna's opgestart door Undugu: zoals 
basisonderwijs voor kinderen in sloppenwijken, preventieve gezondheidszorg. Ook 
kwamen er opleidingen voor tinunerman en automonteur, vrouwengroepen, rehabilitatie 
van jonge meisjes. Maar ook hulp bij het verbeteren van huisvesting, zachte leningen 
die altijd terug betaald moeten worden en hulp bij het verbeteren van landbouw. 

De USK wordt grotendeels gefinancieerd met fondsen van grote 
ontwikkelingsorganisaties zoals de Duitse GTZ, Unicef en via het particulier initiatief. 
In enkele landen zijn daartoe zogenaamde vriendenkringen opgezet, ook in Nederland. 

2. Basis filosofie NGO Undugu 

Anne mensen gedragen zich alsof ze ziek/gedrogeerd zijn door hun ellende. Daarom 
moeten ze vooral psychologisch worden geholpen. Voor Undugu betekent dit: 
- vertrouwen in de armen hebben, geloven dat ze wat kunnnen en dat ze 

verantwoording kunnen dragen; 
- de hulp beperken tot het geven van stimulerende prikkels die mensen motiveert om 

zelf wat te ondememen; 
een eerste duwtje in de rug geven, en hen daama in hun eigen tempo verder laten 
gaan; de hulpgever moet zich daarom op de achtergrond [Fabio Dallape p. 46]. 
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Indachtig het bovenstaande kunnen een aantal eisen worden geformuleerd waaraan een 
project zou moeten voldoen: 

het lost problemen op zoals huisvesting, werkloosheid (werk tegen redelijke 
betaling); 
het is 'enabling'; 
het is sustainable: mensen die erbij betrokken zijn , moeten in staat zijn om het te 
initieren; uit te voeren en te blijven onderhouden; 
het Jegt een basis om ook anderen (individuen en instellingen, partijen) te 
belnvloeden; 
bet is te herhalen/ te kopieren; 

- het is kosten effectief [Dallape p. 47]. 

3. Het Kinyago project 

Undugu raakte betrokken bij de woningbouw na een aantal branden in 1981-82. Het 
vuur vemielde een groep huizen die gemaakt waren van plastic en houtafval. De huizen 
stonden op gemeentegrond. 
De bewoners deden een beroep op Undugu voor hulp bij de herbouw. Undugu stemde in 
maar stond op volledige deelname door de bewoners in elke fase van de bouw, teneinde 
ook de woongemeenschap op te bouwen. Op deze wijze werden drie aan elkaar 
grenzende wijken gerenoveerd. 

Undugu benaderde eerst de locale authoriteiten voor een vorm van garantie dat de 
huizen niet zouden worden weggebulldozerd in de komende 6 jaar. Een t.o.I. 
(temporary occupation license) werd verstrekt waarin stood dat verdrijving niet zou 
plaatsvinden zonder dat er een andere bouwplek zou zijn aangewezen (!) 

Beschrijving van het plan 
Deze bewoners maakten samen met het Undugu sociale team en haar bouwadviseur 
ontwerpen voor woningen. Het ontwerp voor de Kinyago buurt bestond uit een 
dorpsachtige layout met 310 tweekamerwoningen voor 2500 mensen. Hier stonden eerst 
iglo's van plastic. De bedoeling was een kamer voor de ouders en een kamer voor de 
kinderen. In de praktijk was een kamer voor eigen gebruik, en de andere voor de 
verhuur. 

Het gebied werd geegaliseerd met stenen uit de steengroeve. Hiema werd met de bouw 
gestart. De huizen zijn 3,8 bij 5,3 meter, en bestaan uit verticaal geplaatste 
boomstammetjes en horizontaal daardoor gevlochten takken bestreken met modder met 
als dak gegalvaniseerde ijzeren golfplaten. Dwarsventilatie vindt plaats door de 
openingen tussen de muren en het dak. De modder kwam uit het nabijliggende riviertje. 
De takken en boomstammetjes kwamen met vrachtwagenladingen uit het woud - centraal 
georganiseerd door Undugu. 
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Regenwater voor het wassen wordt verzameld in watertanks die warden gevuld via de 
dakgoten. Op de open plekken tussen de huizen zijn vruchtbomen geplant, zorgvuldig 
afgeschermd tegen beschadiging. WC's met septic tanks zijn centraal geplaatst voor 
gemeenschappelijk gebruik. Water wordt verkocht vanuit 7 waterkraampjes, die elk hun 
eigen watermeters hebben. Vrouwengroepen exploiteren dit. 

Het bouwen van de huizen 
Er was een geheime verdeling van de bouwpercelen. Iedereen trok een papiertje met 
daarop een nummer van een perceel. Deze nummers waren ook op alle perceien 
aangegeven en op een overzichtskaart. 
Voordat de bouw began richtte Undugu een proefwoning op van dezelfde materialen. 
Undugu voorzag in een ambachtsman om het bouwproces te volgen. Het uitzetwerk 
deed Undugu, maar dat moest opnieuw gebeuren nadat enkele muren waren opgetrokken 
op bet aangrenzende perceel. ! ! 
Er waren geen noemenswaardige problemen met het bouwen zelf, aangezien de mensen 
vertrouwd waren met de voomamelijk traditionele materialen. Opbouw van de huizen 
vond plaats in 2-3 dagen als een gezin dat alleen deed of 1-2 dagen als er een grotere 
groep aan meehielp. 
Wanneer mensen niet zelf konden bouwen vanwege hun leeftijd, zwakte e.d . bouwden 
vrijwilligers en een jeugdgroep het huis. 
Als iemand een baan had liet hij een ambachtsman tegen betaling zijn huis bouwen in 
1-2 dagen. 
De materialen werden per portie verstrekt door de organisatoren telkens nadat een fase 
gereed was. 
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Undugu doneerde 85% van de materiaalkosten. De resterende 15% en het meeste van de 
arbeid kwamen van de bewoners; bijvoorbeeld door zelf deuren 'te regelen' en arbeid 
te leveren. 
De bouwmaterialen werden bewaakt door de de mensen zelf. 
Op een later tijdstip werden de huizen van buiten gepleisterd . De bewoners deden het 
voorwerk voor het pleisterwerk door de -mud and wattle- muren schoon te maken en te 
repareren. 
De bewoners droegen Ksh 1.400,-- bij voor het pleisteren. Undugu subsidieerde de rest 
en leverde de ambachtsrnan, aangezien deze het aanbrengen van cement-mud pleister 
(een 40 mm laag) een speciale techniek vereist (dit bespaart dus ook de dure cement) 
[Erkelens, pp. 196-197]. 

4. Discussie over het project 

Undugu is een organisatie die is opgezet uit ideele overwegingen. Een aantal -inmiddels
gerehabiliteerden is in dienst van die organisatie getreden en kent dus van binnenuit de 
situatie van de allerarmsten. 
De vraag is of dit een optimale situatie en benadering is van het armoedeprobleem en 
het huisvestingsprobleem. Ik denk niet dat mensen uit zichzelf zich gemakkelijk 
organiseren, daarvoor zijn initiatiefnemers nodig. In de Kenyase context zijn het vaak 
eenouder gezinnen, die dus nauwelijks tijd over houden om zich te organiseren teneinde 
hun lot te verbeteren. Ze zijn slechts bezig met te overleven, dus voedsel te verzamelen. 
Dan is het goed dat er organisaties zijn die betrouwbaar zijn en zonder winstoogmerk 
opereren. 
Er is echter ook een overheid die met lede ogen de groei van deze organisaties aanziet. 
Ze heeft in het verleden pogingen gedaan om hun invloed te beperken door allerlei 
wettelijke eisen te stellen, maar tot op heden is zo'n blokkade niet effectief. 
Momenteel zit de organisatie op een tweesprong: moet ze deze grootte houden of 
moeten we verder groeien. Ikzelf denk dat kopieren van deze organisatie in een ander 
gebied van de stad een betere oplossing is, deze kan dan worden opgestart door enkele 
!eden van USK. 

Ten aanzien van het huisvestingsproject: 
Van het grootste belang is zekerheid over het grondeigendom/pacht. Pas als dat goed is 
geregeld zie je vaak dat mensen durven te investeren in hun woning. 
Er is een keten van voorwaarden : 

grond zekerheid + betaalde baan : leidt tot investeringen : verbetering huisvesting 
: verbetering van levensomstandigheden 

Het project voldoet aan een aantal eerder genoemde basis eisen: 
1. Het komt uit de mensen zelf voort, Undugu schept echter de faciliteiten: enabling 

strategy; 
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2. Het is naar draagkracht; financiering komt deels van buiten en kan over langere tijd 
worden terugbetaald door de bewoners en worden gestort in een revolving fund; 

3. Het is inkomensgenererend door onderverhuur en werkgelegenheid door 
waterkiosken en voedselverzorging; 

4. Het voldoet aan ideeen over duurzaam bouwen: toepassing van lokaal verkrijgbare 
materialen, die eenvoudig in het onderhoud zijn; Er zijn ook toepassingen bekend 
van zelf te produceren bouwmaterialen zoals golfplaten van vezelcement; 

5. Tijdens de bouw kunnen mensen worden opge\eid voor eenvoudige 
bouwwerkzaarnheden. 

5. Referenties 

Dallape, F., You are a thief, Undugu Society of Kenya, publicationoffice 1987. 
Erkelens, P.A., Self-help building productivity, Phd thesis, Bouwstenen or 20, 
TUE1991. 
Undugu, Kinyago housing project, Brochure, 1986. 
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INTEGRAAL BUURTBEHEER 

ALS 

ANTI-ARMOEDE STRATEGIE 

drs.H.J. van het Erve 

4 

september 1994 



1. lnleiding 

Van 1 juli 1990 tot 1 juli 1994 heeft de gemeente Eindhoven op verwek van het 
Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) deelgenomen aan het "EG
actieprogramma Armoede 3". De essentiele gedachten die ten grondslag lag en aan 
het EG-actieprogramma waren: 
- mensen in sociaal isolement moeten gestimuleerd worden om weer deel te nemen 

aan maatschappelijke activiteiten zoals (vrijwilligers)werk en cursussen, en om 
hun lot weer in eigen handen te nemen; 

- instellingen op het gebied van wonen, werken en gezondheid moeten hun 
activiteiten beter op elkaar afstemmen en samenwerken op basis van heldere 
afspraken tussen overheden, particulier initiatief, bewonersgroepen en andere 
mogelijke betrokkenen. 

Vanaf 1990 hanteert de gemeente Eindhoven het beleidsinstrument Integraal 
Buurtbeheer voor het beheer van achterstandsbuurten. 
In het EG-actieprogramma werden de Kruidenbuurt en Woensel-West uitgekozen 
om met het Integraal Buurtbeheer vorm te geven aan een methode van armoedebe
strijding. 
Het begrip armoede riep en roept in deze context gemakkelijk vragen op. 
Bestaat er in Nederland eigenlijk wel armoede in vergelijking met bijvoorbeeld 
ontwikkelingslanden? Wat is armoede eigenlijk? Kun je buurtbeheer wel verbinden 
met individuele armoede, enz. 
In het EG-actieprogramma in Eindhoven werd het begrip armoede vertaald naar 
uitsluiting. 
Een vertaling van het begrip armoede in termen van sociale uitsluiting maakt een 
verduidelijking van de aanpak in Eindhoven via Integraal Buurtbeheer als een anti
armoede strategie eenvoudiger. Sociale uitsluiting heeft niet enkel te maken met 
gebrek aan geld (alhoewel dit wel een zeer belangrijk element is) maar ook met een 
goede fysieke woonomgeving, met goede sociale contacten en met goede bereikbare 
en adequaat functionerende voorzieningen. Deze aspecten bei'nvloeden elkaar in 
grote mate bij de beleving van armoede door de bevolking. In deze zin is armoede 
ook geen objectief meetbaar begrip maar heeft het een zeer sterk subjectieve, 
relatieve lading. 
In de strategie van Eindhoven komen deze elementen in principe alle aan bod, 
wveel mogelijk in hun onderlinge samenhang. Bij prioriteitsstelling wordt niet 
zozeer een keuze gemaakt voor een bepaald element, maar veeleer de door de 
betrokken bevolkingsgroep als totaliteit ervaren meest belemmerende factor in de 
individuele en collectieve "armoede-bestrijding". 
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2. De gemeentelijke visie op bet Integraal Buurtbebeer 

Regionale en stedelijke ruimtelijke planning vormen vaak doel en inzet tot verbete
ring van de levensomstandigheden van de bevolking. Hoewel de omstandigheden 
waaronder dit gebeurt tussen ontwikkelingslanden en West-Europese landen soms 
levensgroot verschillen, blijken in de methoden van aanpak vaak overeenkomstige 
dilemma's op te treden. De belangrijkste dilemma's zijn: 
- de wijze waarop de bevolking al dan niet bij de planning betrokken wordt 
- het al dan niet aanwezig zijn van de politieke wil en daadkracht om werkelijke 

verbetering in de levensomstandigheden van de bevolking aan te brengen 
- het doorbreken van de sectorale 'schotten' in de bureaucratie. 

De gemeente Eindhoven wilde met de implementatie van het Integraal Buurtbeheer 
in 1990 deze dilemma's in de planning van de ontwikkeling van de buurten 
vermijden. Zij hanteerde daarbij twee uitgangspunten: 
Het eerste uitgangspunt van het Integraal Buurtbeheer in de gemeentelijke 
beleidsvisie is de participatie van de bewoners bij het formuleren van hun 
problemen, bij het aanreiken van oplossingsrichtingen en voor zover mogelijk bij 
de uitvoering van maatregelen (vraagzijde). 
Het tweede uitgangspunt is de 'ontkokering' van het gemeentelijk beleid: het 
politiek bestuur en de gemeentelijke diensten dienen in nauwe samenwerking met 
de buurtorganisaties te zorgen voor adequate oplossingsstrategieen en 
beleidsmaatregelen. 

Het begrip 'integraal' wordt te pas en te onpas gebruikt. In een uitgebreid litera
tuuronderzoek komt Foolen 1 tot de conclusie dat het begrip 'integraal' een contai
nerbegrip is, dat wil zeggen: er is geen eenduidige begripsdefiniering zodat telkens 
wanneer men het begrip hanteert omschreven moet worden wat ermee bedoeld 
wordt. 
Met het Integraal Buurtbeheer wilde de gemeente Eindhoven op de volgende wijze 
vormgeven aan het begrip 'integraal': 2 

1. samenhang in de probleemaanpak van de beleidsvelden Wonen, Werken, 
Weten, Welzijn en Gezondheid 

2. samenhang tussen stedelijk beheer en buurtbeheer 
3. samenhang tussen ontwikkeling en uitvoering 
4. samenhang tussen activiteiten van gemeentelijke diensten en instellingen 

van particulier initiatief. 

1 
J.Foolen "Relleclles op lntegnial werken", NJZW 1992 
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2 
"lntegrasl Buurtbeheer In Elndhoven". gemeente Elndhoven, december 1992 

ad 1. 

ad 2. 

ad 3. 

ad 4. 

3. 

Het gaat hierbij niet om de kwantiteit van beleidsmaatregelen op de 
afzonderlijke velden, maar om het besef dat maatregelen op het ene veld 
ook maatregelen op het andere veld kunnen impliceren. Dat oplossingen 
van collectieve problemen ook oplossingen van individuele problemen 
kunnen impliceren. Het gaat hierbij om 'maatwerk'. 

Hierbij gaat het om een nexibele wederzijdse afstemming van het 
gemeentelijk beleid op stedelijk niveau en op buurtniveau. Hierbij dient 
onder meer inzichtelijk gemaakt te worden welke gevolgen het sectorale 
beleid op stedelijk niveau voor de buurt kan hebben. 

Bij dit principe gaat het om het integreren van dagelijkse 
beheeractiviteiten met korte termijnaspecten en 
buurtontwikkelingsactiviteiten met langere termijnaspecten. 

Naast de gemeentelijke diensten zijn woningeigenaren, bedrijven en 
particuliere welzijnsinstellingen actief in buurten. Deze activiteiten dienen 
op elkaar afgestemd te worden. 

De lntegraal Buurtbebeer organisatie 

Het invoeren van het Integraal Buurtbeheer-beleid betekende een omdraaiing van 
de gemeentelijke werkwijze. De bewoners immers kregen de taak om hun 
problemen in de buurt te signaleren, te zorgen voor oplossingsrichtingen en daama 
de vragen voor oplossingen neer te leggen bij de gemeentelijke diensten en 
instellingen van particulier initiatief. Voorheen had de gemeente de monopolie
positie in het bepalen van vraag en aanbod van diensten. Ambtenaren maakten zelf 
de probleemanalyses en bepaalden zelf water in de buurt moest gebeuren. Nu werd 
het implementeren van diensten afhankelijk van de vraag van de bewoners. 
Om dit goed te laten verlopen werden de volgende organisatieprincipes voor het 
Integraal Buurtbeheer ge'introduceerd: 
1. In de vijf aangewezen Integraal Buurtbeheer~buurten werden de bewoners 

opgeroepen zichzelf te organiseren om zo gezamenlijk te komen tot formulering 
van problemen en oplossingsrichtingen. 
Professionele opbouwwerkers van het particulier initiatief (0 & 0) werden 
ingezet om de zelforganisatie te ondersteunen. Dit werd de vraagzijde genoemd. 

2. Vanuit de dienst Stadsontwikkeling (DSO) werden projectleiders benoemd die in 
overleg met de buurtorganisaties de vragen van de buurt door zouden moeten 
leiden naar de afzonderlijke gemeentelijke diensten, de woningeigenaren en 
andere instellingen van particulier initiatief. Zij zouden moeten zorgen voor de 
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coordinatie van de afstemming van het aanbod van diensten op de vragen van de 
bewoners, voorzover die betrekking hadden op de totale ontwikkeling van de 
buurt. Daarnaast werd een wijkbeheerteam gei'ntroduceerd voor de oplossing 
van dagelijkse problemen in de buurt (straatvernielingen, diefstal, verkeerson
veiligheid, etc.) 

3. Op stedelijk niveau werd een stedelijk managementteam onder voorzitterschap 
van DSO ingesteld om de afstemming te managen van het beleid pop stedelijk en 
buurtniveau. 

4. Er werd via de projectleiders een rechtstreekse communicatielijn gelegd van het 
College van Burgemeester & Wethouders naar de bewonersorganisaties om in 
voorkomende gevallen snel beslissingen te kunnen nemen. 

Dit alles vereiste een aanpassing van het gemeentelijk organisatiemodel. 
De gemeente Eindhoven kent een functionele (sectorale) organisatiestructuur, 
gebouwd op een concern-model. (Zie organogram.) 
Dit houdt in dat de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering verzorgd worden 
door vakdiensten als onderdelen van het gemeentelijk concern. 

104 

ORGANOGRAM 
STRUCTUUR GEMEENTE EINDHOVEN 
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I 
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I 
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De algemene taak van een vakdienst is de zorg voor de vakinhoudelijke ontwikke
ling, de vakinhoudelijke voorbereiding en de vakinhoudelijke uitvoering van het 
beleid, in een of meerdere sectoren van gemeentelijke wrg. De belangrijkste 
afgeleide taken hiervan zijn: 
- het vervu11en van het eerste gemeentelijke contact- en informatiepunt voor de 

burgerij; 
- het verwrgen van de organisatie van de inspraak van de burgerij en het verwer

ken van de resultaten; 
- het signaleren van maatschappelijke ontwikkelingen, bet toetsen van deze 

ontwikkelingen aan het bestaande beleid en bet zonodig aandragen van initiatie
ven voor gewenste veranderingen. 

In de beleidsvisie van de gemeente Eindhoven in1.ake bet Integraal Buurtbeheer zou 
zonder bijwndere organisatoriscbe maatregelen, de bestaande organisatie- en 
functioneringsstructuur niet adequaat kunnen inspelen op de vraagzijde van de 
bewoners van de Integraal Buurtbebeer-gebieden. Er moest, met beboud van de 
overaH-structuur, een specifieke organisatiestructuur in bet leven geroepen worden 
om de afstemming van vraag- en aanbodzijde optimaal te laten verlopen. 
Aan bet ontwikkelen van een model voor een dergelijke organisatiestructuur 
werden, in het verlengde van de inboudelijke beleidsvisie, de volgende (belangrijk
ste) voorwaarden verbonden: 3 

- Er moest snel en slagvaardig opgetreden kunnen worden. 
Hiervoor zouden binnen de ambtelijke organisatie van de vakdiensten, waar dat 
nodig was, de nodige bevoegdbeden tot bet laagste niveau toegedeeld worden. 

- Er moest een sterke sammwerlcing tot stand komen tussen de betrokken 
vakdiensten. Om hieraan te voldoen zou een vakdienst-directeur moeten zorgen 
voor het op gang bouden van een goede communicatie naar de verantwoordelij
ke functionarissen en naar de collega-directeuren. 

- Er zou een goede afsfJmming moeten komen tussen bet beleid op stedelijk 
niveau en het beleid op buurtniveau. Hiervoor zou een stedelijke begeleidings
commissie en een stedelijk managementoverleg voor Integraal Buurtbeheer 
gecreeerd moeten worden. 

- Er zou een onderscheid in de organisatie gemaakt moeten worden tussen buurt
ontwikkeling en dagelijks beheer. Hiervoor zou een ambtelijke organisatie op 
stedelijk niveau en een ambtelijke organisatie op buurtniveau dienen te functio
neren. 

3 
Bron: zle 2 
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Met genoemde voorwaarden kwam een Integraal Buurtbeheer organisatiemodel (zie 
organogram Integraal Buurtbeheer) tot stand waarbij: 
- De directeur Dienst Stads Ontwikkeling (DSO) benoemd werd tot centraal 

verantwoordel\jke directeur. Bij de DSO werden Integraal Buurtbeheer-project
leiders benoemd die in verband met de buurtontwikkeling dienden te zorgen 
voor de coordinatie van en de communicatie tussen de betrokken vakdiensten, 
de betrokken politieke bestuurders, de instellingen van particulier initiatief en de 
buurtorganisaties. 
Door de directeur DSO samenwerkingsovereenkomsten werden afgesloten met de 
betrokken vakdiensten en de betrokken instellingen van particulier initiatief. 
Een wijkbeheerteam in het !even werd geroepen voor het dagelijks beheer van 
de Integraal Buurtbeheer-gebieden. Omdat de activiteiten van dit team betrek
king zouden hebben op actuele fysieke problemen (vuilverwerking, straatbeleg, 
rioleringen etc.) werd dit team onder verantwoordelijkheid geplaatst van de 
directeur Dienst Openbare Werken (DOW). In dit wijkbeheerteam werden 
vertegenwoordigers van DOW, Maatschappelijk en Culturele Zaken (MCZ), 
politie en DSO opgenomen. Dit wijkbeheerteam zou rechtstreeks met de bewo
nersorganisaties moeten overleggen. 
Een op stedelijk niveau georganiseerd samenwerkingsverband van ambtelijke 
vakdiensten werd ingesteld. Dit samenwerkingsverband zou niet als team opere
ren, maar elke afzonderlijke vakdienst zou op afroep beschikbaar z\jn bij de 
ontwikkeling van Integraal Buurtbeheer-programma's. In dit samenwerkingsver
band zouden de 
volgende vakdiensten participeren: DSO, MCZ, DOW, Gemeentelijke Gezond
heids Dienst (GGD), Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD), Bouw en Woning 
Toezicht (BWT), Beheer Woningen en Gebouwen (BWG) en de politie. 

- Een op stedelijk niveau georganiseerde 'Stedel\jke Begeleidingscommissie 
Integraal Buurtbeheer' bestaande uit vertegenwoordigers van de vakdiensten, 
woningcorporaties, bewonersondersteunende instellingen en bewonersorganisa
ties. Deze commissie had tot taak te zorgen voor afstemming, informatie
uitwisseling, evaluatie en zo nodig advisering aan B & W. 

- Een 'Stedelijk Managementteam' werd ingesteld met direct verantwoordelijken 
op middel-management niveau en vertegenwoordigers van de vakdiensten politie, 
GGD, DOW, MCZ, en GSD/ AI onder voorzitterschap van DSO. Zij zouden op 
basis van gemotiveerde verzoeken van de projectleiders buurtontwikkeling en 
coordinator dagelijks beheer, fricties bij de voorbereiding en uitvoering moeten 
bespreken en bezien of er eventueel maatregelen aan B&W moesten worden 
voorgesteld indien de hen toegekende bevoegdheden en middelen niet toereikend 
zouden zijn. 
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ORGANOGRAM AANBOD ORGANISATIE INTEGRAAL BUURTSEHEER 
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In het navolgende wordt aan de hand van de Kruidenbuurt in het kort omschreven 
hoe het lntegraal Buurtbeheer in de praktijk haar beslag kreeg. 

4.1 De organisatie van de vraagzijde in de Kruideobuurt-Typeriog van 
de buurt 4 

Het totaal aantal bewoners in de Kruidenbuurt bedraagt circa 3500. Van dit aantal 
behoren circa 2500 personen tot de potentiele beroepsbevolking. Circa 485 personen 
staan in december 1993 ingeschreven in het Bestand Zonder Baan (BZB) van bet 
Arbeidsbureau. Het werkloosheidscijfer is 17% tegen 8% in heel Eindhoven. 
Hiervan is 56% langer dan een jaar en 28% langer dan 3 jaar werkloos. Van het 
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BZB is 41 % vrouw, 19% allochtoon en 35% jonger dan 27 jaar. Het lage oplei
dingsniveau van de werklozen in de Kruidenbuurt is zeer opvallend. 45% heeft niet 
meer dan lager onderwijs met een afgebroken vervolgopleiding. Daarnaast heeft 
nog eens 24% niet meer dan LBO, MAVO of Leerlingwezen. 
In de meting van de gemeente Eindhoven van 1991 ontvingen 464 personen een 
uitkering van de Sociale Dienst. Procentueel genomen zal dat nu, januari 1994, niet 
veel anders zijn. 
In bet algemeen is bet inkomen van de mensen in de Kruidenbuurt laag. In 1991 
kregen van de 759 huurders van de gemeentelijke woningcorporatie BWG 381 
gezinnen huursubsidie. Van hen hadden circa 50 huurders een huurachterstand van 
meer dan 2 maanden. 

Aanvullende typeringen: 
- Er wonen gemiddeld meer allochtonen in de Kruidenbuurt dan gemiddeld in 

heel Eindhoven. 
- Het verhuispercentage in de buurt is aanmerkelijk hoger dan in de omliggende 

buurten. 
- Er wonen in verhouding met andere buurten veel onvolledige gezinnen; 203 

kinderen hebben een verzorgende ouder. 
- Er wonen relatief veel ongehuwde mannen en vrouwen in de Kruidenbuurt. 
- Er wonen 300 tot 400 W AO'ers. 
- Circa 180 werkloze vrouwen zijn niet als werkloos geregistreerd. 

4.2 De organisatie van de vraagzijde in de Kruidenbuurt-Het startiniti
atief van bet basisteam 

In bet kader van bet EG-actieprogramma Armoede-3 vormden twee 
opbouwwerkers van 0 & 0 met de projectleider van DSO bet basisteam, dat vraag 
en aanbod vanuit de buurt dienden te organiseren. 
Het eerste probleem waarvoor bet basisteam zich in bet kader van bet Integraal 
Buurtbeheer en in bet kader van bet EG-project gesteld zag, was de lage organisa
tiegraad van de Kruidenbuurt. 
Waren de bewoners in bet kader van de stadsvernieuwing wel actief geweest, met 
bet aflopen van dit alles viel ook de organisatiegraad sterk terug. Over bleef met 
name bet Woningcomite en de Stichting Speeltuin Kindervreugd. 

4 
Bron: "Gebledsanalyse Kruldenbuurl", Sllchtlng 0 & 0 Elndhoven, 1'992 
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4 
Bron: "Gebledsan.aly1e Kruldenbuurl", Sllchllng 0 & O Elndhoven, 1•992 

Het Woningcomite had zich in de loop van de tweede helft 80er jaren als een 
"machtige buurtinstantie" ontwikkeld en was, naar hun opvatting, vertegenwoordi
ger van de bewoners van de Kruidenbuurt. Zij had haar domein op de zolderka
mer van Lavendelplein Die zolderkamer was volgens het basisteam ook symbolisch 
voor de wijze waarop het Woningcomite op dat moment werkte: 'besloten' en met 
'achterkamertjespolitiek' en niet meer als representatieve vertegenwoordiger van de 
Kruidenbuurt. 
Verder waren ook enkele families rond het Lavendelplein actief, maar niet in 
positieve zin voor de buurt. Met intimidatie voerden zij autoriteit over een gedeelte 
van de buurt. 

Met de overgang naar bet Integraal Buurtbeheer en het teruglopen van de 
participatie van bewoners bij de oplossing van problemen in de buurt, werd van de 
opbouwwerkers in eerste instantie meer ontwikkelingswerk gevraagd dan 
ondersteuningswerk. 
Met de Iage organisatiegraad van de buurt in 1990 en de dominante positie van bet 
Woningcomite, was dit comite de aangewezen instantie om initiatieven tot ontwik
kelingswerk te ondernemen. Ondanks haar beschadigde imago was dit comite 
immers een erkende bewonersorganisatie en ondersteuning van dit comite vormde 
op dat moment, de Iegitimatie van bet opbouwwerk in de Kruidenbuurt. 
Er werd door het basisteam een strategie opgezet om de gesloten rot van bet 
Woningcomite te doorbreken, het comite te verbreden en een bemiddeling tot stand 
te brengen tussen bet comite, de "dominante families" en de overige buurtbewo
ners. 
Doel hiervan was om uiteindelijk tot een min of meer representatief buurtoverleg te 
komen dat de ontwikkeling op zich kon nemen van het door de gemeente gevraagde 
Buurtontwikkelingsplan. 

Het Woningcomite was gehuisvest aan bet Lavendelplein (zolderkamer). De 
wanordelijke inricbting van dit plein vormde een grote bron van ergernis voor vele 
aanwonenden. 
De strategie van de opbouwwerkers spitste zich toe op het inrichten van een 
Infowinkel, het verhuizen van bet Woningcomite naar deze winkel en bet activeren 
van bewoners rondom het Lavendelplein. 

In bun strategie de geslotenbeid van bet Woningcomite te doorbreken, adviseerden 
zij dit comite van bun zolderkamer af te komen en een eigen pand in de buurt te 
betrekken, zoals de Huurdersvereniging van Woensel-West. (Het Woningcomite 
keek boog op tegen deze Huurdersvereniging.) Het Woningcomite zou voor de buur 
van een pand gebruik kunnen maken van EG-gelden. 
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Tevens zou in dit zelfde pand een Infonnatiewinkel ingericht kunnen worden voor 
heel de Kruidenbuurt, waannee het Woningcomite zijn imago op kon vijzelen. 
Het Woningcomite ging het tenslotte akkoord. 
Uiteindelijk werd in 1990 de woning Lavendelplein 14 door DSO van DBWG 
gehuurd voor het inrichten van de lnfowinkel. 
Het Woningcomite nam hierin zijn intrek, evenals de iruniddels opgezette werk
groep Lavendelplein en de pas gestarte redactie van de buurtkrant "Buskruid". 
Het spreekuur van bet Woningcomite werd uitgebreid van twee keer per week naar 
elke dag. Gelijktijdig werd een spreekuur ingesteld voor twee wijkagenten die reeds 
langer goede contacten hadden met het Woningcomite. 
Hier kwam nog een spreekuur bij van een jurist voor alle mogelijke juridische 
vragen van bewoners. 

Het kostte de opbouwwerkers eveneens veel overredingskracht om bet Woningco
mite ervan te overtuigen dat zij niet meer wist wat er onder zijn achterban leefde. 
Die achterban bestond uit de Kruidenbuurt-bewoners van 931 woningen van 
DBWG en SWS. Hier zou, zo meenden zij, iets aan gedaan moeten worden. 
De opbouwwerkers adviseerden bet comite een extern onderzoek te laten instellen 
naar de omstandigheden en woonwensen van deze achterban. Op deze wijze kon 
het comite zelf buiten schot blijven. Ook voor dit externe onderzoek zouden zij 
gebruik kunnen maken van EG-gelden. 
Hiennee ging het Woningcomite zonder voorwaarden akkoord en gaf in juni 1991 
aan de Werkgroep 2000 te Amersfoort opdracht voor een onderzoek onder haar 
achterban. 

4.3 De organisatie van de vraagzijde in de kruidenbuurt-Het Laveodel
plein 

Het Lavendelplein, een steenwoestijn midden in de Kruidenbuurt, was een voortdu
rende ergernis voor de buurtbewoners en vooral voor de direct aanwonenden. Het 
werd gebruikt als parkeerplaats voor auto's, caravans, aanhangwagens e.d. Tevens 
werd het gebruik als uitlaatplaats voor honden en ook lag er voortdurend veel 
vuilnis. 
Diverse bewoners hadden geklaagd bij de gemeente en de wethouder van Stedelijk 
beheer, Volkshuisvesting en Stadsontwikkeling gevraagd eens te komen kijken. 
Op 17 december 1990 bracht wethouder Nico van der Spek een bezoek aan de 
buurt en voerde een gesprek met enkele bewoners. In dit gesprek zegde de wethou
der toe wel terdege aan de oplossing van de problemen rond het plein mee te willen 
werken, maar eerst dan als de bewoners zelf duidelijk aangaven wat zij wilden. 
Hij vertelde dat de gemeente ten aanzien van de zorg voor buurten een andere 
beleidsvisie ontwikkeld had. 
Letterlijk zei hij: "De tijd dat u vraagt en wij draaien, is voorbij." 5 
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Hij verbond aan het meewerken van de gemeente aan de oplossing van problemen 
in de buurt de volgende voorwaarden:21 

1. de bewoners moesten zelf met oplossingsalternatieven komen 

5 
Bron: Cltaal en voorwaarden: Verslag wn bespreklng werkgroep Lavendelpleln d.d. 17 december 1990 

2. de bewoners moesten aantonen dat dew oplossingsalternatieven zo breed 
mogelijk in de buurt gedragen werden 

3. de bewoners zouden actief moeten meewerken aan het zelfbeheer van de buurt. 
Hiennee kondigde de wethouder publiekelijk de veranderde beleidsvisie van de 
gemeente aan, wat als Integraal Buurtbeheer gefonnaliseerd zou worden. 
Deze actie van de wethouder was niet toevallig, maar via het basisteam gepland in 
de strategie van de opbouwwerkers om de buurtparticipatie te verbreden. 

De bemiddelende rot die zij op zich hadden genomen om de "families" die min of 
meer het Lavendelplein geannexeerd hadden te betrekken bij de gezamenlijke 
oplossing van de problemen, werd nadrukkelijk versterkt door het optreden en 
vooral de toezeggingen van de wethouder. 
Daar waar de opbouwwerkers een basis gelegd hadden voor de communicatie 
tussen de verschillende buurtgroepen, verschafte de wethouder deze basis met zijn 
autoriteit een stevig grondvlak. 
Het gesprek van de "buurt" met de wethouder op 17 december was echter nauwe
lijks als buurtgesprek aan te merken. Er waren namelijk maar 8 buurtbewoners 
(dames) daarbij aanwezig. 
Dit gesprek kreeg pas z'n werkelijke impact doordat via het basisteam de 
gemeentelijke voorlichtingsdienst was ingeschakeld en zo via de kranten de 
Kruidenbuurt in het middelpunt van de belangstelling kwam te staan. Ook de 
opstelling van de wethouder breed werd uitgemeten. 

Kort na het gesprek van de wethouder met de bewoners van de Kruidenbuurt en 
het 
starten van een initiatiefgroep Lavendelplein, begon het basisteam een overleggroep 
te fonneren met vertegenwoordigers van de initiatiefgroep en vertegenwoordigers 
van DOW. 
Deze overleggroep besloot een architect van buitenaf in te schakelen voor het, in 
samenwerking met de bewoners, maken van een vandalisme-bestendig ontwerp 
voor de herinrichting van het plein. Bij deze overleggroep werd ook de politie 
betrokken, teneinde vandalisme en oneigenlijk gebruik van het plein zoveel 
mogelijk te voorkomen. 

De strategie om vanuit de aanbodzijde op saillante momenten communicatie tot 
stand te brengen tussen het politieke bestuur en de buurtorganisaties, kreeg in het 
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project Lavendelplein duidelijk zijn uitwerking. 
Het eerste gesprek van wethouder Nico van der Spek met de buurtbewoners op 
17 december 1990 gaf de start aan van veel activiteiten. 
Het tweede gesprek met de werkgroep Lavendelplein tijdens de planvorming op 19 
mei 1991 bracht een wederzijds vertrouwen tot stand tussen vraag- en aanbodzijde. 
En uit het derde gesprek van de wethouder met de werkgroep Lavendelplein op 
12 september 1991 bleek dat de samenwerking tussen het politieke bestuur, de 
vakdiensten en de werkgroep wat betreft de plannen voor de herinrichting van het 
plein te zijn gelukt. Citaat van de wethouder uit dit gesprek: 6 

"Op de eerste plaats is het helangrijk om te constateren dat er een plan ligt waar de 
huurt het mee eens is. 
Uit contacten met amhtenaren heh ik hegrepen dat lij op hoofdlif nen akkoord lijn 
met het plan. 
Ik hegrijp ook reacties van hewoners die zeggen 'er zal toch wet niets van komen '. 
Mijn antwoord daarop is echter 'jawel, het Lavendelplein wordt opnieuw opge
knapt'. 
Ik vind het een verstandig idee om het plan in een 70% gedeelte en daarna de 
overige 30% uit te voeren. 
We maken nu officieel de start. Het plan moet in technische lin worden uitgete
kend, er moeten opdrachten gegeven worden aan een aannemer. Bestemmingsplan
technisch is de zaak akkoord. Jn 1992 moet 70% minstens gerealiseerd lijn ". 

Reactie van buurtbewoner Koos Kluitmans: 7 

"In het verleden met plannen voor het plein is er nooit zo over nagedacht als met 
dit plan. Over het gehruik van het plein, de materialen, de inrichting, etc. 
Jn dit plan heh ik volledig vertrouwen ". 
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6 
Bron: dla1en verslag besprek1ng wetkgroep Lavendelpleln d.d. 12 seplember 1991 

7 
zle 6 

4.4 De organisatie van de vraagzijde in de kruidenbuurt-De werkgroep 
2000 

De werkgroep 2000 benaderde 295 bewoners individueel met een mondeling inter
view van 1 % a 2 uur. De medewerking van de bewoners aan dit onderzoek was niet 
alleen in kwalitatief opzicht groot te noemen, ook inhoudelijk bleken de bewoners 
veel kwijt te willen. In juni 1991 verscheen van dit onderzoek het rapport 'de 
Kruidenbuurt: bewoners betrokken, verandering vereist'. 
Het basisteam traceerde uit de grote hoeveelheid informatie die dit onderzoek 
opleverde de volgende belangrijke items: 

bewoners hadden geen duidelijkheid over de toekomst van de wijk 
het aantal mensen zonder werk was groot en het eigen perspectief op 
werk klein 
er leefde bij de bewoners een grote behoefte aan praten en om bij de 
zaken van de buurt betrokken te worden 
gevoelens van onveiligheid betekenden een reele bedreiging voor de 
leefbaarheid van de buurt 
50 bewoners hadden zich tijdens het onderzoek spontaan aangemeld om 
actief mee te willen werken aan de oplossingen van problemen in de 
buurt. 

Tezamen met het initiatief inzake de lnfowinkel, het Woningcomite en het Laven
delplein leverden deze items het basisteam en in het bijzonder de opbouwwerkers 
hiervan voldoende ingredienten om de organisatie van de vraag in de richting van 
een Buurtontwikkelingsplan verder samen met de bewoners vorm te geven. 
Na ruimschootse aandacht van de lokale pers en de lnfowinkel ontstonden kort 
achter elkaar of tegelijkertijd de volgende projecten, waarvoor de opbouwwerkers 
bewoners bereid vonden om aan te werken: 

buurtoverleg 
arbeid in Stratum 
aanpak achterpaden 
woonomgeving schoonmaken en schoonhouden 
redactie buurtkrant "Buskruit" 
de oprichting van de buurtvereniging "Floralaan/Edelweiszstraat" 
kinderzakgeld-bank 

De reeds gestarte projecten 
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speelgelegenbeid Lavendelplein 
uitbreiding activiteiten Infowinkel 
Woningcomite Kruidenbuurt 

kregen nieuwe impulsen. 

In 1992 werden aan de bestaande projecten toegevoegd: 
gezondbeid in de Kruidenbuurt 
'Snotverdrie' kindertoneel 
buurtrestaurant 
sociale veiligbeid. 

Niet al deze projecten werden een succes. Het buurtrestaurant kwam bijvoorbeeld 
niet van de grond, bet project 'Gezondbeid in de Kruidenbuurt' werd maar een 
beperkt succes en bet project 'Kinderzakgeld-bank' draaide alleen in 1991 en 1992. 
Belangrijker ecbter was dat na bet onderzoek van de werkgroep 2000 bet mogelijk 
bleek verscbillende bewonersgroepen te organiseren rood verscbillende problemen 
in de Kruidenbuurt om daannee de vraagzijde gestalte te geven. 
Zo werd de begemonie van bet Woningcomite doorbroken en werden door dit 
comite nieuwe activiteiten opgezet voor groot onderboud en woonomgevingsverbe
tering. De werkgroep Lavendelplein ging actief door met bet plannen maken voor 
bet vemieuwen van de inricbting van bet plein. 

Het werk van de opbouwwerkers in de meeste projecten verscboof in belangrijke 
mate van initierend naar ondersteunend. Dit gold in mindere mate voor de 
projecten Buurtoverleg, Arbeid in Stratum, uitbreiding activiteiten Infowinkel en 
Buurtontwikkelingsplan. 

4.5 De organisatie van de vraagzijde in de Kruidenbuurt-Het 
buurtoverlq: en de Stichting Buurtbeheer Kruidenbuurt 

Was bet Woningcomite eerder min of meer de 'spreekbuis' van de buurt, na de 
nieuwe initiatieven van de bewonersgroepen wilde bet comite zelf baar nieuwe 
positie een breder draagvlak geven door overleg met andere groepen aan te gaan. 
Hiertoe nodigde zij op 12 februari 1992 de verscbillende bewonersgroepen uit om 
tot een gezamenlijk overleg te komen. 
Dit initiatief van bet Woningcomite, ondersteund door de opbouwwerkers van bet 
basisteam, paste gebeel in de strategie van bet basisteam: bet creeren van een breed 
buurtoverleg voor de ontwikkeling van een Buurtontwikkelingsplan. 
Het eerste overleg werd gevolgd door meerdere en groeide uit tot een gei"nstituti
onaliseerd buurtoverleg met een duidelijke besluitvonningsstructuur. Indien na een 
discussie besluiten over een onderwerp genomen moesten worden dan gebeurde dit 
scbriftelijk. Hierbij gold/geldt de meerderbeid van stemmen. Alleen buurtbewoners 
waren/zijn stemgerecbtigd. 
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Met de structurering van bet Buurtoverleg werd tevens in oktober 1992 de 
Stichting Buurtbeheer Kruidenbuurt (SBK) opgericht. In bet verlengde van de 
planvorming Lavendelplein en in bet kader van bet Integraal Buurtbeheer moest de 
buurt kunnen beschikken over een eigen budget. Voor bet beheer van dit budget 
was een rechtspersoonlijke instantie nodig. Maar ook voor de continui"teit van bet 
Buurtoverleg was een voorbereidende groep nodig. lngevolge de doelstelling van bet 
overleg kon bet Woningcomite, dat bet initiatief genomen had, deze functie niet 
waarnemen. Na de oprichting van de SBK name deze stichting de centrale positie 
over, die bet Woningcomite tot dan toe had ingenomen. Dit betekende o.a. dat 
vanaf dat moment de SBK ook verantwoordelijk werd voor bet beheren van de 
Infowinkel in de Kruidenbuurt. De SBK werd de formele gesprekspartner, namens 
de buurt, naar externe overlegpartners en formeel verantwoordelijk voor bet bijeen 
roepen van bet Buurtoverleg Kruidenbuurt. 

De SBK formuleert en evalueert haar beleid vanaf dat moment in overleg met bet 
Buurtoverleg Kruidenbuurt. Alles wat naar "buiten" gaat aan standpuntbepaling 
van de SBK wordt vooraf getoetst in bet Buurtoverleg. Het Buurtoverleg komt 
regulier een maal per zes weken bijeen om problemen en plannen van de buurt te 
bespreken en om namens de buurt besluiten te nemen, alsook over de besteding van 
bet buurt-budget. 
Het Buurtoverleg bestaat wisselend uit 25 tot 40 bewoners uit de verschillende 
projecten. In bet Buurtontwikkelingsplan staat bet volgende organisatieschema. 
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4.6 De organisatie van de vraagzijde in de Kruideobuurt-Het Buurtont
wikkelingsplan 

In de loop van 1992 kwamen door de activiteiten van bewonersgroepen steeds meer 
ingredienten op tafeJ voor het, in het kader van Integraal Buurtbeheer-beleid, door 
de gemeente gevraagde Buurtontwikkelingsplan. 
Het was echter niet duidelijk wie deze ingredienten om moest zetten in een gemeen
teJijke Planfiguur. Plannen maken is een gemeentelijke taak, dus lag het voor de 
hand dat de projectleider als gemeentelijk ambtenaar en dicht betrokken bij de 
ontwikkelingen in de Kruidenbuurt concepten voor een Buurtontwikkelingsplan zou 
aanleveren bij de SBK. 
Na verschiJJende discussies binnen het basisteam, begon men tenslotte aan het 
volgende experiment. 
Aan de hand van de W van wonen (werken, weten, welzijn, gezondheid en milieu) 
schreef de opbouwwerkster van het team een hoofdstuk "in de taal van de buurtbe
woners". Zij deed dit aan de hand van het materiaal van de bewonersgroepen die 
zich met het thema wonen bezig hielden en de schetsontwerpen zoals die door het 
basisteam waren gemaakt. Dit hoofdstuk legde zij voor aan de SBK. Met een aantal 
correcties kon de SBK hiermee instemmen. Vervolgens schreef de opbouwwerkster 
het voJgende hoofdstuk. Hoofdstuk voor hoofdstuk werd met de SBK doorgenomen, 
gecorrigeerd etc. De opbouwwerkster werd hiermee de 'schrijfhand' van de SBK. 

Toen het BuurtontwikkeJingsplan in concept klaar was, riep de SBK het Buurtover
Jeg op 28 apriJ 1993 bij elkaar ter discussie en besluitvorming. Op deze bijeenkomst 
werden er nog verschillende "amendementen" ingediend en in het plan verwerkt. 
Op 8 juni 1993 werd door de SBK het eerst BuurtontwikkeJingsplan van Eindhoven 
officieel aan wethouder Nico van der Spek aangeboden. 

S. De aanbodzijde 

Vanuit de organisatie van de vraagzijde bezien, lijkt het Integraal Buurtbeheer een 
succesverhaal. Vanuit de aanbodzijde echter blijkt het lntegraal Buurtbeheer met 
horten en stoten te werken. 
Het inspelen van de gemeentelijke diensten en instellingen van particulier initiatief 
op de organisatie van de vraagzijde is blijkbaar gecompliceerder dan het organo
gram aangeeft. Hierbij spelen fricties tussen beleid op stedelijke niveau en beleid op 
buurtniveau een grote rol. Maar ook de nodige mentaliteitsverandering binnen het 
ambtenarenapparaat heeft een lange weg nodig. Daarbij staan interne problemen 
bij de diensten vaak op de voorgrond ten koste van adequate antwoorden op vragen 
vanuit de buurt. 
Enkele voorbeelden: 

a. In 1992 werd de organisatie van de Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) 
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structureel gereorganiseerd. de bewonerswerkgroep 'Arbeid in Stratwn' had 
veel energie gestoken in de bestrijding van de werkloosheid maar kreeg 
nauwelijks voet aan de grond vanwege de reorganisatie bij de GSD. 

b. Om het probleem van in- en uitplaatsen van probleemhuurders in de Kruiden
buurt vonn te geven, was niet alleen veel overleg nodig tussen het Woningco
mite, Maatschappelijk Werk, Politie, etc. maar tevens werd de Kruidenbuurt 
geconfronteerd met de ontwikkeling van een nieuw inplaatsingsbeleid van de 
gemeente en de Federatie van Woningcorporaties. Pas in 1994 konden de eerste 
concrete maatregelen inzake in- en uitplaatsing worden genomen. 

c. Als gevolg van de landelijke reorganisatie van de Politie verdwenen de twee 
wijkagenten uit de Kruidenbuurt die volledig vertrouwen genoten van de 
bewoners. De controle op straat Iiep achteruit en de criminaliteit nam toe 
(illegale huisvesting, drugshandel en - gebruik, intimidatie, etc.) 

d. Het Buurtontwikkelingsplan werd in mei 1993 door de bewoners aan de 
Wethouder was aangeboden. Pas in april 1994 kwam de schriftelijke reactie van 
de gemeente. 

6. Conclu.9eo; 

1. Het nieuwe model, waannee in bet Integraal Buurtbeheer gewerkt wordt, 
verkeert nog duidelijk in een ontwikkelingsfase en is nog niet uitgekristalliseerd. 

Toelicbting : 
* Integraal Buurtbeheer geeft een grote verantwoordelijkheid aan de 

bewonersorganisaties. Dit veronderstelt een sterke, min of meer gefonna
liseerde bewoners organisatie voor de gehele buurt. Dere 
organisatievonning is in de betrokken buurten nog volop in ontwikkeling. 
Dit geldt m.n. voor Woensel-West. De mate waarin de bewonersorgani
saties deze rol en verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk voelen en 
invullen verschilt per buurt en per project. 

* 

* 

Ondanks goede intenties en schriftelijke convenanten komt het afgestemde 
en gecoordineerde aanbod van de gemeentelijke diensten naar de buurt 
toe slechts moeizaam tot stand. 

Het integrate karakter, in de zin van een samenhangende aanpak op 
diverse terreinen is weliswaar duidelijk herkenbaar, maar is moeilijker te 
realiseren dan het ogenschijnlijk lijkt. Vanuit de vraagzijde is de 
invalshoek van het fysische woorunilieu en de direct daannee verbonden 
probleemgebieden (veiligheid, leefmilieu, etc.) het centrale thema in elk 
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Integraal Buurtbeheer-gebied. In de Kruidenbuurt en Woensel-West is 
men van hieruit er ook in geslaagd problemen op het gebied van weten, 
werken en gezondheid aan te pakken. Met het Woninginplaatsingsbeleid is 
men zelfs gekomen tot de aanpak van problemen op individueel niveau. 
Mede door de complexheid van samenwerking van de verschillende 
sectoren van de aanbodzijde heeft de integrale aanpak op laatstgenoemde 
gebieden pas in een laat stadium tot successen geleid. 

2. Wil Integraal Buurtbeheer met recht gezien worden als een overdraagbare 
strategie gericht op vermindering van uitsluiting (armoede-bestrijdingsstrategie), 
dan stelt dit m.n. eisen aan de wijze waarop de vraagformulering tot stand 
komt. 

Toelichting: 
* Armoedebestrijding is gericht op vermindering van uitsluiting personen en 

groepen op diverse terreinen. Al deze terreinen komen in het Integraal 
Buurtbeheer aan de orde. In het verlengde van de vorige conclusie 
omtrent de relatieve eenzijdigheid in de huidige stand van zaken kan 
gesteld worden, dat met name individueel beleefde armoede nauwelijks 
aan bod komt. Een belangrijke bron hiervoor ligt in het accent op de 
vraagformulering door formele bewonersorganisaties. 

* De met deze vorm van Integraal Buurtbeheer verbonden 
participatieprocessen, netwerkontwikkelingen en communicatiepatronen 
tussen burgers, instellingen en politiek, alsmede de bereikte resultaten 
voor de direct belanghebbenden zijn zeer goed te duiden als armoedebe
strijding in de brede zin van het woord. 

Tenslotte kan men het relatieve succes van Integraal Buurtbeheer het beste 
beschrijven met een citaat uit een interview met Riky van Berk, voorzitter van de 
SBK: 

Het lijkt alles wel op een succesverhaal, maar men moet goed begrijpen dat het 
allemaal niet zo gemakkelijk is; het is steeds twee stappen vooruit en dan weer een 
stap terug. Hier is geduld en optimisme voor nodig. Actieve mensen haken soms af 
door teleurstelling. Ook ik heh soms de neiging het bijltje er bij neer te gooien. 
Toch als je ziet wat er in die jaren bereikt is, moet je optimistisch blijven. De buurt 
is echt een stuk verbeterd. " 8 

8 
Cltaat ull: verslag Interview Rlky van llerk, voorzlller Stlchllng Buurlbeheer Kruldenbuurt d.d. 26 aprll 1994 
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OVERWINNING VAN ARMOEDE 
EN DONORCOORDINATIE 

drs. T.H.Kolstee 

INLEIDING. 

5 

1. U zult zich we! afvragen wat een ambtenaar van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken op dit symposium doet, temeer daar mijn onderwerp donorcoordinatie is. 
Bovendien daar in de gewaardeerde uitnoging van Po Hin Thung vermeld staat dat van 
de bijdragen wordt verwacht' dat ze een subjectivistisch perspectief als het ware van 
binnen uit op de woon- en werkomgeving weerspiegelen' (brief van 5 augustus). 
Zoals U weet huizen er op bet Ministerie van Buitenlandse zaken 2 ministers, die van 
BZ en die voor Ontwikkelingssaenwerking. lk ressorteer onder de laatste. 
En velen zullen de naam van de Heer Pronk wel degelijk in combnatie met 
overwiunning van armoede kunnen voorstellen; nou die donorcoordinatie nog, 
Allereerst, wat zijn donoren? Het begrip donor kennen we in vele vormen, in deze 
kontekst gaat het om de intemationale of nationale organisatie die hulpmiddelen ter 
beschikking stelt aan de zgn. landen in ontwikkeling, vroeger zeiden we gewoon, arme 
landen. Deze landen hadden het recht gekregen van de rijke landen .-van wie anders?
deze hulpmiddelen te ontvangen, om hen bij te staan in een hopelijk versneld proces van 
ontwikkeling. Dit laatste werd dan vaak gelijk gesteld aan armoedebestrijding; inmiddels 
is het overduidelijk geworden, dat ontwikkelingsprocessen en armoedebestrijding niet 
identiek behoeven te zijn. 
Welnu vele Europese landen, -doorgaans ex-koloniale machten, als Engeland , Frankrijk, 
Nederland, Duitsland en ltalie; maar ook niet ex-koloniale landen als Zweden, 
Denemarken Noorwegen en Finland (in Scandinavie) maar ook Zwitserland, stellen vaak 
aanzienlijke bedragen per jaar ter beschikking voor het bevorderen van ontwikkeling in 
Derde Wereld landen. Daamaast zijn intemationale, multilaterale instellingen, zoals de 
VN en de Wereld Bank, -waarvan de laatste geen donor, in de zin van schenker is, 
maar een Bank, die geld leent, -alhoewel regelmatig technische assistentie om niet wordt 
verleend. 
Zoals U wellicht weet, werkt de Nederlandse OS niet in alle Derde Wereld landen, doch 
in een beperkt aantal, mede op verzoek van de Tweede Kamer. In Zuid Amerika zijn 
dat: Peru, Ecuador en Bolovia; in Midden Amerika: in alle landen behalve Panama en 
Belize, in de Caribien in Jamaica. Voorts in vrijwel alle landen beneden de Sahara in 
Afrika, in Egypte, Ethiopie,en Noord Jemen. In Azie in India , Pakistan en Bangla 
Desh; en in enige landen van de Mekong Delta, waaronder Vietnam en Thailand. 
Ook andere bilaterale donoren werken vaak in deze landen, en de VN en de WB. 
Daarom kan het voorkomen dat de donoren juist we\ of juist niet in dezelfde 
onderwerpen geinteresseerd zijn. Voorts spelen er vaak bepaalde voorwaarden ·een rol 



bij het verlenen van hulp. En de ontvangend overheid van zo'n land moet dan maar 
pogen alien te vriend te houden, -want anders zouden ze we] eens bijdragen kwijt 
kunnen raken! Zeker als er meer ingewikkelde voorwaarden aan een hulpbijdrage 
worden gesteld kan dat wel eens lastig uitpakken; vandaar dat er sinds vele jaren 
pogingen worden ondemomen om enige coordinatie tot stand te brengen. 
Ik zal in het kort trachten de essentie van het OS-beleid aan te geven, en daarbinnen 
toelichten hoe wij tegen de stedelijke problematiek in ontwikkelingslanden aan kijken. 
Op de kem daarvan wil ik graag iets dieper ingaan, daar er vaak misverstanden over 
bestaan. Daama geef ik U een kort overzicht van waarmee wij en andere donoren zich 
zoal mee bezig houden. Dan spring ik over op donorcoordinatie; eerst in formele en 
daama in informele sfeer. lk licht dit gaame toe aan de hand van het grootste 
intemationale programma gericht op stedelijke armoede, het zg UMP, - omdat ik in 
september een bezoek bracht aan dat programma. Daama zal ik pogen de vraag te 
beantwoorden of donorcoordinatie enige verlichting voor armoede of zicht op een betere 
huisvesting voor arme mensen in derde wereld land-steden op kan leveren. 

2. Het Nederlandse Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. 
Zoals U ongetwijfeld bekend zal zijn is het terrein van de Ned .OS wellicht het enige 
beleidsterrein waarover elke Nederlander een mening heeft. De ingezonden brieven
rubrieken van vele dagbladen zijn hiervan een goede getuige. Toch, -als ik daartoe wel 
'ns de kans krijg, en niet direct in een verdedigende positie wordt gedwongen-, als ik 
niet-insiders vraag wat zij er nu vanaf weten, dwz. wat doen we, hoe doen we dat, en 
waarom, dan blijkt de kennis danig achter te blijven bij de kritiek! De indruk blijft loch 
vaak bestaan: jullie doen maar en geven onze belastinggelden uit zonder enige controle'. 
Nou ik kan u verzekeren dat het een noch het ander het geval is. We doen niet zo maar. 
Allereerst, zoals bij alle departementen, gaan wij uit van beleid, zoals dat wordt 
vastgelegd in beleidsnota's, die in het Parlement besproken en zonodig goedgekeurd of 
geamendeerd worden. Het is dus een normaal aan parlementaire controle onderworpen 
beleid. Voorts is de controle op de uitgaven op dit Ministerie inmiddels zodanig 
toegenomen dat de begroting kon worden ingediend met een zgn goedkeurende 
accountantsverklaring over de uitgaven van het afgesloten jaar. 
Armoedebestrijding was, is en blijft de essentie van OS-beleid, heeft minister Pronk vele 
malen verklaard. Wei zijn er inmiddels enige dimensies aan toegevoegd; in de 
Regeringsnota Een Wereld van Verschil werd toegelicht waarom en hoe die 
armoedebestrijding mee-conditioneren. Allereerst is er de milieu-dimensie, die 
ontwikkelingsprocessen in de meeste arme landen direkt raakt : immers bij uitputting van 
het milieu zijn de armsten als eersten de dupe; de 2de dimensie betreft de positie van 
vrouwen in die landen. Als die positie niet op dramatische wijze verbetert kan er van 
echte strukturele armoedebestrijding geen sprake zijn. Mag ik dit met een korte 
toelichting uiteenzetten? In het vakgebied van sociaal-econornische ontwikkelingspro
cessen staat weinig met zekerheid vast, kortom er zijn weinig wetmatigheden. Op een 
van de belangrijke onderdelen, nl. de omvang van de bevolking is zoiets wel ontdekt. 
Zoals u bekend is , groeit de bevolking in de meeste arme landen nog met een gestaag 
tempo, dat somm.igen uwer wellicht te hoog vinden. Zoals ook bekend zal zijn worden 
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er vele programma's ondemomen, op het gebied van familiy-planning, De VN 
Bevolkingsconferentie, vorige maand in Cairo ging hierover. Welnu, het is zeker dat de 
bevolkingstoename de resultante is van het aantal sterfgevallen per jaar en het aantal 
geboorten (waarbij ik de emigratie en immigratie even buiten beschouwing laat). Vee! is 
er dan ook gedaan om het aantal kinderen <lat een vrouw krijgt te beperken, -niet altijd 
met resultaat. Het enige nu we <lat zeker weten is dat overal in de wereld het kindertal 
per vrouw daalt al naar gelang het opleidingsniveau van de vrouw hoger is. Dit is een 
constatering die voor alle landen geldig is, en voor alle tijden. U zult uit zo'n simpel 
feit kunnen begrijpen warom het aspect vrouwen in ontwikkeling een belagrijke 
dimensie voor OS is. Mag ik dan nu snel overspringen naar de stedelijke problematiek, 
aannemende dat U daar meer in bent geinteresseerd? Allereerst dit: ik ben met U van 
mening dat dit terrein jarenlang weinig aandacht heeft gekregen. Welhaast uit traditie 
was de orientatie gericht op de rurale armoede, de penibele situatie van de kleine 
boeren. Vaak werd dan voorbij gegaan aan het feit dat velen van deze kleine boeren 
'met hun voeten stemden' dwz dat zij in hun streven naar verbetering meer heil zagen in 
de stad dan op het platteland. Inmiddels is genoegzaam bekend dat we dat 'heil' niet 
moeten overschatten. Teveel beelden staan oos voor ogen van de ellende en armoede in 
de vele, grate en kleinere steden in de Derde Wereld. Het was dan ook niet meer dan 
logisch dat de analyses voorafgaande aan het nieuw beleid zoals neergeschreven in de 
Nota WVV leidden tot het 4de speerpunt van minister Pronk. 
Overigens is de term speerpunt niet meer geldig, -het programma heel inmiddels sector 
of speciaal programma, maar dat is maar een detail. Er is nu aandacht, -hoe bescheiden 
ook in uw ogen wellicht- voor de stedelijke problematiek. Het beleid dat het 
departement voor ogen staat is neergelegd in een zgn beleidsnotitie waarvan ik een 
aantal exemplaren heb meegebracht. 

3. Wat zijn de uitgangspunten in deze notitie? 
Allereerst, en begrijpt U dit goed, is het een nadere uitwerking/invulling van de nota 
WV die ook wel de kader nota heel, naar de ondertitel: nieuwe kaders voor OS. In die 
Nota worden 3 dimensies van armoede onderscheiden: een economische, een sociale en 
een politieke dimensie, Binnen de stedelijke context zijn deze nader uitgewerkt: de 
economische dimensie uit zich vooral door het gebrek aan inkomen, dwz. werk. 
Werkloosheid lijkt een global probleem te worden. En gebrek aan werk dwz, aan 
inkomen betekent in landen waar geen 'vangnetten' bestaan, pure armoede. De laatste 
jaren lijkt deze situatie zich zefs te verslechteren; waar we in sommige landen een 
verbetering (hoe minimaal dan ook, sorns) zien van rurale armoede, lijkt de urbane 
armoede zowel massaler als emstiger te warden. Als een van de hoofdoorzaken mag 
genoemd worden de toenemende monetarisering van de stedelijke economie: voor alles 
moet betaald worden. In tegenstelling tot de rurale situatie waar soms elementaire zaken 
als water, enige voeding, sorns zelfs onderdak om niet gevonden kunnen worden. 
Uiteraard is dit toe te schrijven aan het voortschrijden van de markteconomie, als orde
nend principe, van het sociaal-economisch !even. En het is de arme in de stad die dit be
treurt; schrikbarende cijfers zijn bekend: in sommige landen betalen de armste groepen 
driemaal de prijs die een betergestelde betaalt voor drinkwater. Aan transport is een 
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arme vaak tot 30% van zijn maandinkomen kwijt. Het belangrijkste echter is en blijft de 
legitime manier om aan inkomen te komen: een gebrek aan werk; de 
werkgelegenheidsproblematiek is hiermee wellicht een der meest essentiele problemen 
van de onderontwikkeling geworden. 
Vervolgens is er de sociale dimensie: in de stad vooral geuit in de vorm van een gebrek 
aan toegang tot basis-voorzieningen. Vergeet U nimmer het meest simpele voorbeeld: 
wie van U heeft uw eigen weg of Uw eigen riool moeten aanleggen? Toch zijn dit in 
arme landen voor de lage-inkomensgroepen helaas normale verschijnselen. Allereerst 
treft U veelal deze groepen aan op de meest gevaarlijke en/of onbereikbare plaatsen 
aan; vervuilde gebieden, gevaarlijke aan erosie onderhevige hellingen (denkt U aan het 
recente ongeluk in Ca"iro waar een dee! van een berg naar beneden kwam bovenop een 
nederzetting waar veel vuilnisophalers woonden) op vuilnisbelten/stortplaatsen, of 
vlakbij de bedrijven en fabrieken van soms gevaalijke producten, Die mensen wonen 
daar niet omdat zij het zo leuk vinden, of omdat ze niet weten dat die gebieden onveilig 
zijn, maar omdat het risico dat de politie hen verwijdert van die plaatsen geringer is dan 
als ze parken of golf-terreinen zouden bezetten; voorts hebben deze gevaarlijke terreinen 
minder econornische waarde, en lijken daarom eerder geschikt voor die armste lagen in 
de steden. Op die plekken zijn vaak geen of slechts in beperkte mate overheids
voorzieningen als scholen, ziekenposten of anderszins aanwezig. Het is dan aan de 
bewoners zelf om voor deze voorzieningen op te komen. In de bekende 'concentratie
stad' Bangalore wordt nu bv een 'community-ha]' gebouwd, waar o.m. vrouwen les 
krijgen in het naaien van kleren om op deze wijze hopelijk in een later stadium aan het 
gezinsinkomen bij te dragen. 
De laatste dimensie van armoede werd aangegeven als de politieke dimensie. 
Dit betreft het feit dat veelal machthebbers weinig gehoor geven aan de stem van die 
slum mayority. Ondersteuning betekent dan vaak het helpen bij het opbouwen van die 
organisaties van slum-bewoners die pogen hun stem te laten horen, en vaak al bezig zijn 
hun eigen ontwikkeling ter hand te nemen, de term CBO, community-based organization 
wordt dan gehoord. 

4. Donorcoordinatie 
In een eerder stuk heb ik tezamen met Dr. R.Teszler geschreven over donor-coordinatie 
en ik plunder dat stuk: allererst coordinatie. Coordinatie is het proces van het 
samenbrengen van delen van activiteiten in een onderling verband, maw: het zodanig 
combineren van delen op een zodanige wijze dat zij hun rollen effectief kunnen 
vervullen. Waar het de donorcoordinatie betreft kan dit betrekking hebben op beleid, op 
activiteiten, op onderzoek of op verspreiding van informatie. Voorts hebben we rekening 
te houden met verschillende niveau's van coordinatie, die alle (of de meeste) donoren 
omvatten; in deze gevallen spelen de Wereld Bank en de VN (met haar gespecialiseerde 
instellingen een grote rol. Ook is er coordinatie op veld-niveau: dwz. binnen 
ontvangende landen. Reden hiervoor is de hierboven genoemde soms verwarring 
zaaiende beleidsinhouden van donoren voor ontvangende overheden: soms is er een 
(groot) verschil in appreciatie van het gevolgde beleid van het betrokken land, de tijds
horizon waarover donoren spreken is zeer verschillend, soms hebben donoren meerdere 
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kanalen (naast de overheid is het NGO-circuit in steeds meer landen in toenemende mate 
van belang). Tenslotte zijn er verschillende typen van coordinatie: er is coordinatie van 
concrete activiteiten (zie programma's of projekten) en er is een toenemende coordinatie 
tussen staf (professionele) medewerkers van ontwikkelingsinstellingen. Ats voorbeeld: 
begin deze week had ik een workshop in den Haag met mijn collega's uit Zweden, 
Zwitserland, de VS en Engeland. Uiteraard was het doe! het afstemmen op elkaar van 
activiteiten van de verschillende instellingen die zij vertegenwoordigen. Maar voor op 
verdere details in te gaan, wit ik U toch gaame een van de voomaamste lessen over 
donorcoordinatie niet onthouden: 

ledereen wil graag coordineren, maar bijna niemand wil graag gecoordineerd 
word en. 

Voorts wil ik in het geheel niet geheimzinnig doen over coordinatie: in veel gevallen 
vindt deze coordinatie tussen donoren op (soms zeer) informele wijze plaats; inuners 
veel ontvangende landen vrezen tegen een front van donoren op te moeten trekken (een 
fenomeen <lat wet als "donor ganging-up ' wordt aangeduid). Zo heb ik zelf een 
informeel donoroverleg op stedelijk niveau gestart. Ik heb de eerste keer drie regels 
voorgesteld voor dat overleg, lessen uit eerdere ervaringen van mij in het wellicht meest 
succesvolle donorcoordinatie comite: dat op het gebied van kleinschalige bedrijvigheid. 
Die 3 basisregels, die nog steeds elke keer worden herhaald luiden: 

a. elke donor is welkom. Luxemburg of Amerika, Spanje, of Korea; niemand kan 
worden uitgesloten 

b. iedere vertegenwoordiger van een instelling spreekt op persoonlijke titel, en niemand 
spreekt namens zijn organisatie, of met het gewicht van zijn organisatie: het is dus 
niet de Wereldbank die praat met Nederland, maar zoals de afgelopen keren, de heer 
Cohen die met mij praat. Reden hiervoor is: ieder van ons heeft in zijn eigen 
organisatie dezelfde of gelijksoortige verantwoordelijkheden, en we zijn geen 
aandeelhoudersvergadering!. 

c. de laatste regel: er is geen secrtetariaat, noch worden er notulen bijgehouden. 

Het eerder genoemde comite op het gebied van kleinschalige bedrijvigheid kent 
echterwel een secretariaat. Ik kan slchts voor mijzelf spreken, maar ik ben erg tevreden 
met deze werkwijze. Gaame zou ik zien <lat de vele opkomende netwerken eenzelfde 
simpele vorm zouden aannemen, en niet direct met zware secretariaten zouden 
beginnen! 

5. Het UMP 
Ik heb toegezegd u e.e.a. aan de hand van het UMP toe te lichten, hoe bezwaarlijk dit 
ook moge lijken met onder u de programme manager van <lit progranuna. Het UMP. 
oftewel het Urban Management Programme is het grootste intemationale 
samenwerkingsprogramma gericht op stedelijk management, waaraan uitvoerend mee 
doen: de Wereld Bank, het UNCHS/Habitat, en het UNDP. Bijdragen komen, behalve 
van genoemde organisaties uit vele donor-landen, waaronder Nederland. Het UMP 
werkt in principe wereldwijd en tot zijn eer kan gezegd worden dat het op vele gebieden 
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standaard-zettend werk verricht. Velen Uwer kennen wellicht de publikaties van bet 
programma. Voor een donor is bet van belang aan zo'n initiatief bij te dragen, niet 
alleen financieel, maar ook met eigen deskundigheid. 

Allereerst is bet niet meer dan logisch dat in een programma, waarbij zovele donoren 
betrokken zijn, -die ook nog eens zitting hebben in de beheersraad van bet programma-, 
regelmatig met elkaar overlegd wordt - en niet alleen over dit programma! Overleg was 
nodig over de richting die bet programma bij de 2de fase in zou slaan, waarbij zich 
duidelijke richtingen aftekenden, met aan de ene kant de WB en aan de andere bet 
UNDP en bilaterale donoren, die een meer gedecentraliseerde vorm v66rstonden. 
Inmiddels za\ U uit de presentatie van de beer Wegelin duidelijk zijn geworden dat deze 
laatste 'richting' de overhand bleek te hebben, waarbij de WB overigens zich con amore 
heeft gevoegd. 
Grote noodzaak voor donorcoordinatie bleek toen bet programma midden '94 in 
financiele problemen kwam, over aard en oorzaak wijd ik verder niet uit. 
Gemeenschappelijke actie van de stake-holders was geboden: onderling overleg wees uit 
dat ieder zich kon vinden in het doen plaats vinden van een review-missie die de aard 
van de problemen nader zou analyseren, en waar mogelijk, zou afzetten tegen bet 
bereikte. (dit was dus geen evaluatie-missie!). Snel werd besloten dat de missie zou 
plaats vinden door een vertegenwoordiger van bet UNDP, als hoofdverantwoordelijke 
voor de uitvoering en een vertegenwoordiger namens de Europese bilaterale partners. Ik 
had zelf de eer te worden gevraagd deze laatste taak op mete nemen. En, "gewapend" 
met formele verklaringen dat ik mede namens drie andere bilaterale organisaties aan de 
missie deelnam, werd die missie uitgevoerd. Dit resulteerde in een rapport dat in Den 
Haag werd besproken met de andere Europese bilaterale donor-organisaties. Uiteraard 
was bet doel een uitweg te vinden uit de financiele problemen, als de missie bet 
programma tot zo'n additionele inspanning de moeite waard vond . Gelukkig kan ik U 
mede delen dat de missie een additionele bijdrage de moeite waard vond, en de donoren 
bereid vond een extra bijdrage te leveren. 
Ik vertel U dit verhaal om aan te geven dat in de praktijk donorcoordinatie niets 
geheimzinnigs betreft en weinig weg heeft van de in de pers wel als achterbaks 
beoordeelde ' ambtenaren-onderonsjes', waar geen controle over plaats heeft, zoals vaak 
geklaagd wordt over "Brussel". 

Ik neem niet aan dat ik U alien volledig overtuig, maar donorcoordinatie is een, naar 
mijn mening essentieel en functioneel onderdeel van ontwikkelingssamenwerking. Voorts 
lijkt bet me essentieel dat zo'n coordinatie wordt uitgebreid naar andere belangrijke 
partners, -zowel in 'Noord' als in 'Zuid'; ik denk hierbij aan de gemeenten, (in 
Nederland: de VNG); consultants, universiteiten/lokale onderzoekers, NGO's en andere 
sectorale organisaties. Wellicht kan dan in een later stadium ook gedacht worden aan 
samenwerking met de commerciele sector. Immers, de meeste beslissingen waarmee 
onze kinderen en kindskinderen te maken krijgen in de toekomst komen uit de private 
sector. Laat ook die haar rol bij de overwinning van armoede vervullen. 
Ik dank U. 
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Woord vooraf, 

Deze bijdrage bevat ideeen en richtlijnen voor kwaliteitsverhogingen ten opzichte van 
humane en eco-logische omstandigheden in rurale en vooral urbane milieus in 
ontwikkelingslanden voor vandaag en morgen. Een vergelijkbaar 'paper' werd onder de 
titel 'Urban Oasis' reeds eerder op de intemationale 'Conference on Urban 
Environment in Developing Countries; Futures, Ideas, Directions' van 16-18 j uni 1993 
al in Eindhoven gepresenteerd. 

Een internationaal overzicht. 

Ten eerste. 

Het verderop behandelde voorstel omhelst zeven stappen, gebaseerd op een reeks van 
ervaringen, studies en onderzoekprojekten, die voor een groot dee! in de referenties 
meegenomen ZIJn. 

Ten tweede. 

Wij zullen trachten de urgente vragen ten aanzien van de huisvesting en de overwinning 
van de armoede tenminste gedeeltelijk te beantwoorden in de context van de reeds 
genoemde stappen en in de vorm van suggesties voor zelfhulpmethoden, die nu al, en 
zeker in de toekomst, in landen met grote armoede toegepast kunnen worden. Ook deze 
gedachten komen voort uit diverse onderzoek- en onderwijsprojekten. 
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De problemen. 

De problemen in de landen van de zogenaamde Derde Wereld zijn atom bekend - en 
behalve dat er hanger en gebrek aan gezond-heidszorg zoals thuis- en dakloosheid heerst 
- is de situatie oak op het vlak van de Ekologie en Economie, alsmede sociaal-cultureel 
desastreus. Net zoals de steden en metropolen overal ter wereld hebben ook de steden in 
de ontwikkelingslanden hun uitgebreide krottenwijken en zijn parasieten van het 
omringende, vruchtleverende land. Desondanks zijn deze concentratiegebieden nag 
steeds magneten voor vele mensen van het platte land, die dan uiteindelijk, diep 
teleurgesteld in slums eindigen, omdat zij niet dat konden vinden wat zij hoopten te 
vinden - vaak namenlijk min of meer zo iets als een paradijs. 

Maar er zijn wel nag meer problemen. 

Hoe dan oak - een antwoord op de vraag hoe deze complexe problematiek te verhelpen 
zou kunnen zijn 'Oasen' te vonnen. Zulke veelal urbane 'Oasen' zouden moeten 
warden gei"ntroduceerd en gestimuleerd, vooral door de mensen die daar ter plekke 
!even en dee! zullen uitmaken van het innovatieproces. 

De principiele welwillendheid en hulp van de desbetreffende overheid is daarbij 
uiteraard een belangrijke voorwaarde. Daamaast zal het creeren van een 'Oase' oak 
ondersteund kunnen warden door het in praktijk brengen van de doelstelling 'thinking 
globally, acting locally'. 

Financiele ondersteuning en hulp in de vorm van het beschikbaar stellen van goederen 
door de over-ontwikkelde naties en technisch commer-cieel geavanceerde landen kan 
nuttig zijn, maar beide moet eerder daarop gericht zijn om de ontspanning van en voor 
een gezond en sociaal !even mogelijk te maken, dan van buitenaf vreemde standaards op 
te leggen, laat staan een afhankelijksheidssituatie te scheppen. 

De lmplementatie. 

Eerste stap. 

Met of zonder subsidie warden mensen inclusief kinderen gezocht en verzameld, die 
serieus aan de verbetering van hun leefomstandigheden willen werken. Door middel van 
gesprekken, geintroduceerd door sociaa\ werkers en plaatselijke leraren en informatie 
door middel van eenvoudige tentoonstellingen met concrete voorbeelden warden de 
betrokkenen gemotiveerd om samen te werken in een te vormen zelfstandig team, dat 
verdere initiatieven zal nemen en acties zal uitvoeren. 

Tweede stap. 

De toepassing van de teamwork of samenwerkingsmethode MHP, Methode Holistische 
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Participatie kan nu nuttig zijn. Deze methode werd al twee keer op intemationale 
conferenties in Nederland gepresenteerd (zie referenties). Nadat deze collaboratieve 
manier van werken ge'introdu-ceerd is, kan de volgende stap op de weg naar de creatie 
van een wel of niet, min of meer urbane 'Oase' genomen worden. 

Derde stap. 

De schoonmaak van de (woon)omgeving, inteme en exteme, als een eerste meest 
urgente gemeenschappelijk te verrichten taak. 

Vierde stap. 

Systematische verzameling van alle (her) te gebruiken materialen en produkten. 
Opnieuw een gezamenlijke en gemeenschappelijke gezonde poging. Maar meer hiervan 
zullen volgen. 

Vijfde stap. 

Het scheppen van een intensieve tuin- en landbouw door middel van het aanleggen - van 
ook de aller kleinste oppervlaktes benuttende - groei-vlaktes. Alie beschikbare plekken 
op de grond en bodem, maar ook op daken, tegen wanden, in ramen, eventueel op 
vlaktes boven elkaar geplaatst, zoals hangend met de nodige aard bedekkingen of 
substraten kunnen dienst doen, net zoals serres of greenhouses en volkstuintjes 
(Schrebergiirten). Gelijk hiermee client aan de ene kant de nodige humusaarde, water en 
zaden of planten en aan de andere kant de opslag van geoogste goederen en hun 
distributie geregeld te worden. 

Zesde stap. 

Vervolgens moeten alle denkbare sociale-culturele aktiviteiten gestimuleerd worden om 
ook hier een kleurrijk en dynamisch !even te ontplooien. Opvoeding van kinderen en 
volwassenen, alle mogelijke cursussen voor zelfhulp, hoofdzakelijk voor de gezondheid, 
kleding, verschillende ambachten, maar ook ontspannende aktiviteiten en contemplatie 
zijn hier te noemen. 

Zevende stap. 

Met betrekking tot de (volkswoning) bouw zijn de navolgende regels voor de 
(re)constructie van woon-, en gemeenschapshuizen alsmede werk-plekken mogelijk 
zinvol. 
- Toepassing met name van eenvoudige, regionaal en locaal beschikbare materialen en 

produkten, inclusief tweedehands artikelen en energiebronnen. 
Het gebruik van afval. 
(Her)ontwikkeling van eenvoudige technologieen (low tech). 
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Gebruik maken van de creativiteit van alle betrokkenen. 

Samenvattende conclusie. 

Het is de bedoeling kleinere of grotere (maar altijd overzichtelijke en overzienbare) -
allen 'Oases' - met een maximale autonome of zelfvoorzienend karakter te creeren. 
Overeenkornstig een aantal gevallen, experimenten en ervaringen z.al dit ook een hogere 
sociale veiligheid tot gevolg hebben. Dit gaat hand in hand met (meer) zinvol werk - en 
leefornstandigheden. Nuttig Groen (Permacultuur) z.al domineren en het geheel van een 
'Oase' z.al gekenmerkt zijn door een soort van zelforganiserende en zelfgeorganiseerde 
structuur. 

De toegepaste bouwmethoden kunnen vergaand ontwikkeld worden door het principe en 
de werkwijze van de blote-voeten-architect (Yona Friedman) te gebruiken. Door deze 
wordt een kader met richtlijnen gegeven, waarbinnen de betrokkenen binnen hun eigen 
creativiteit, die nodig z.al zijn voor de wenselijke vreugde en satisfactie, maar vooral 
voor het overleven, hun eigen milieu zullen bepalen en bouwen. Ondanks annoede zou 
op deze wijze in een goede huisvesting voorzien kunnen worden. 
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Fig. 1. Logo van bet basisbeginsel van bet roterende rollenspel en 
verwevingsproces van de MHP - Methode Holistiscbe Participatie voor 
collaboratie en co0peratie naar 'Oasen' van overleven. 
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Fig. 2 8 CO- acht componenten, een model instrument om rekening te lrunnen houden 
met de relevante aspekten bij de (re)constructie van de woon- en 
gemeenschapshuizen in toekomstige oasen. 
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Fig. 3 Een visie van integrale zelfvoorzienende (stedelijke) oasen aan de rand of binnen 
metropolen in onder - of ook over~ntwikkelde gebieden in plaats van 
krottenwijken ergens in de wereld. 
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Com plementaire ontwikkeling 
in een rurban gebied van Bandung, 

West Java 

dr.ir.P.H.Thung, TU Eindhoven & ir.S.Danumihardja, b.i. Bandung 

In dit paper worden de vooronderstellingen verkend voor een experiment van zelf
financierende duurzame ontwikkeling van een gebied in W-Java. 
Na de inleiding worden de uitgangspunten, de aanpak en de instrumentatie kort 
behandeld. Tenslotte wordt een aantal punten genoemd, die bijzon-dere aandacht 
verdienen bij het verder ontwikkelen van het experiment. 

Het ideate project 
Projecten leveren resultaten op, die niet helemaal voldoen aan de criteria die bij de 
formulering worden gesteld. 
Zo is het mogelijk dater ongewenste ontwikkelingen ontstaan, bijv. dat een project 
uiteindelijk meer gaat kosten dan begroot, zodat er in de doelgroepen een verschuiving 
moet plaatsvinden om het project betaalbaar te houden. 
Dikwijls worden zelfs de projectproducten - na afronding - verwaarloosd, verlaten of 
zelfs geheel afgebroken, bijv. bij een experimentele boerderij of een low-income 
housing estate. Hiervoor worden als meest aangevoerde redenen genoemd: 
- gebrek aan (politieke) wil; 
- verschil van cultuur; 
- weinig participatie en motivatie; 
- geen institutionele traditie; 
- gebrek aan kennis en te individualistisch (vrijemarkt arena). 

Als we elkaar eerlijk in de ogen kijken, kunnen we bij deze opsomming nauwelijks een 
glirnlach onderdrukken. Waarom? 

Wat de politieke wil betreft: als deze er niet was, zou er natuurlijk ook geen project zijn 
geweest. Hoogstens beoogt een ieder met dit project andere doelen te bereiken. Ook van 
een cultuurverschil is weleens sprake, bijv. wanneer investeringskredieten consumptief 
worden gebruikt. 
Dit soort cultuur kunnen we ook beoordelen aan de hand van handelingen en effecten 
daarvan. Als er geld en tijd beschikbaar is gesteld ten behoeve van het project is er in 
ieder geval reeds een aanzet en een wil aanwezig in de richting van de geformuleerde 
doelen. De rest is een kwestie van management en monitoring en wijst ook naar onszelf. 
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De basis van deze verwijten immers zijn bij meer reflectie eenvoudig bij het begin van 
het project te identificeren. 
Een ideaal project behoort dus door alle betrokkenen gewild te zijn en er moet vooral 
van het begin af aan duidelijkheid zijn over wie welk belang erbij hebben en welke 
instituties continuiteit garanderen. 
Bijvoorbeeld over de belangen van de overheid, van lokale !eiders, ondernemers, 
bewoners, grondeigenaren, neringdoenden, van werklozen etc. moet van meet af aan 
open onderhandeld kunnen worden, zodat er een werkbare consensus over wordt 
bereikt. 
Voor de duurzaamheid betekent dit, behalve de aanwezigheid van instituties ook dat met 
het milieu en de ecologische capaciteit van het gebied rekening wordt gehouden, die 
minstens behouden, maar liefst mee ontwikkeld worden. 
Waar vind je zo'n laboratorium-situatie? 

Het gebied 

Het in juni 1994 ter orientering bezochte gebied heeft een oppervlakte van ca. 1000-
1500 ha en ligt binnen de metropolitane regio van Bandung in de periferie ten 
Zuidwesten van het centrum. 
Het in voorbereiding zijnde structuurplan *) van het District (de Kabupaten) Bandung 
oordeelt dat het gebied geschikt is voor industrie en voor gemengd agrarisch gebruik. 
Bij dit laatste gaat het om bergachtig terrein, met in de dalen verspreide clusters van 
huizen tussen de rijstvelden (sawah's) en tussen fruitbomen, bamboebossen en 
visvijvers. Op de heuvelhellingen hebben eens theeondememingen gestaan, waarvan de 
grond nu door verkaveling en ondeskundig gebruik op bepaalde plaatsen uitgeput en aan 
erosie onderhevig is. 
Ondanks het grote aantal bewoners, voornamelijk in de dalen biedt het landschap typisch 
Sundanese vergezichten en mogelijkheden tot (conunerciele) exploitatie met behoud van 
het ruimtelijk milieu. 

Doel 

Een zelf-financierende, duurzame ontwikkeling. 
De behoefte aan dit project is het resultaat van een spanningsveld tussen participanten 
die eigenbelangen nastreven, zoals: 

de overheid 
De overheid ziet met bezorgdheid een groeiende ontevredenheid onder de bevolking 
ontstaan, o.a. ten gevolge van een groeiende kloof tussen rij en arm. ledere positieve 
inbreng van lokale belangengroepen om deze kloof te overbruggen wordt door de 
centrale overheid gewaardeerd. De lokale overheid op haar beurt komt hierdoor in een 
goed blaadje te staan. Dit lokaal geintegreerde ontwikkelingsplan kan dit prestigieuze 
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doel mede realiseren. 

de regionale NGO 
Dit is een belangrijke exponent van de lokale groepen, die uiteraard geinteresseerd is in 
het bij elkaar houden van de maatschappelijke samenhang, opdat economische 
ontwikkeling en opbrengsten kunnen worden gerealiseerd. Hierdoor biedt deze 
ontwikkeling ook de bewoners van het gebied profijt. Genoemde Jokale NGO ziet erop 
toe dat deze bewoners daadwerkelijk deel hebben aan de ontwikkeling. 

districtsbestuur 
De onderbemande planningsinstantie van het Districtsbestuur ziet maar al te graag 
positieve en spontane activiteiten in haar gebied groeien, temeer als deze groei binnen 
de globaal geformuleerde richtlijnen en doelstellingen blijft. 

bewoners 
De bewoners willen graag bijdragen aan hun eigen transfonnatie binnen een context, 
waar verzelfstandiging en autonomie uitgangspunten zijn. 

wetenschappelijk doe! 
Het wetenschappelijk doe! van het project is vooral voorwaarden en criteria te 
ontwikkelen en te testen voor dit proces van armoede-overwinning door zelfmobilisatie 
van endogene middelen binnen de beschikbare ruimte. 

Gezamenlijk zijn alle deelnemers zich ervan bewust dat het experimentele in dit project 
een wezenlijk kenmerk van het ontwikkelingsproces wordt. Het experiment dient tevens 
om erachter te komen of en hoe de strategie elders is toe te passen. 

Basisvoorwaarden 

Uitgangsfilosofie in <lit project is: constructieve participatie wordt alleen gerealiseerd als 
alle betrokkenen, inclusief de staat en de streek zelf van het project naar verhouding kan 
profiteren. 

Het orienteringsonderzoek begint dan ook met een "Statement of Intent": 

"The project shall bring about mutual profits to those concerned in the involved areas. 
All efforts shall be economically feasible and profitable. 
The utilisation of local (human) resources and opportunities shall have the first priority; 
this includes the mobilisation of Indonesian experts, but does not a priori disqualify 
international know-how. 
The project shall have a model function for the development and management of social
economical and environmental factors in local culture and technology. 
The project has the purpose to support the government in implementing its development 
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programmes; in all cases the project will avoid to burden the government financially; the 
project will be realized in the self-sustaining mode". 

Complementaire aanpak 

Degene die van Jakarta's ruimtelije en economische ontwikkeling op de hoogte is, z.al 
het niet verbazen dat Indonesiers het geldverdienen en het realiseren van een bruisende 
en "sophisticated" stad niet behoeft te worden bijgebracht. 
Toch bestaat oo bij de opdrachtgevers de behoefte aan een experiment; zij kunnen niet 
werkloos toezien dat familie-/clanleden slachtoffer worden van het modeme 
productieproces dat zij zelf reeds hanteren. 
Op basis van deze consensus, (politiee) wil en kunde staat de weg open voor een 
complementaire aanpak. 
Deze complimentariteit bestaat hieruit dat er naast reeds eerder beproefde succesvolle 
(commerciele) projectstrategieen ook wordt gewerkt met conversie-mechanismen bij 
mens en instituties, die zowel monetaire als non-monetaire middelen unnen verwerken. 

Instrwnent 

Uiteraard moet het experiment betaald kunnen worden; van oudsher hanteert men het 
cross-subsidy systeem in de vorm van een symbiose. Met het in praktijk brengen van dit 
begrip in een maatschappelije context zijn de Indonesiers verder gevorderd dan wij en 
dit systeem wordt onder brede lagen van de bevolking nog steeds gebruikt. 
Onder clangenoten is dit subsidiesysteem in de lokale cultuur verank:erd en, hoewel bij 
modeme ondememers als ouderwets en contraproductief beschouwd, wordt dit toch ook 
door hen heimelijk gepraktiseerd. In dit schemergebied waar ratio, emotie, formaliteit 
en improvisatie elkaar verdringen, worden ook gemeenschappelijke doelen nagestreefd. 

Omdat dit experimenteel project zichzelf moet kunnen bedruipen op een hoger niveau en 
tegelijertijd is aangewezen op de endogene dynamiek van de regio wordt deze 
traditionele institutie van de cross-subsidie op intra-dessa en streekniveau gebracht voor 
een harmonische ontwikkeling, die alle bewoners en gebruikers van het gebied voordeel 
kan bieden. 

Strategie 

Duurz.ame ontwikkeling vraagt bijzondere aandacht voor het gediffemtieerd integreren 
van lokaal aanwezige potenties in de vorm van intelligente menskracht in de lokale 
omgeving. 
Naast de mondiaal non-competitieve traditionele productieprocessen zijn er de normale 
processen, die aansluiting moeten kunnen vinden aan de mondiale behoefte, zoals export 
van kwalitatief hoogwaardige producten en exploitatie van lokale expertise ten behoeve 
van wetenschap en toerisme. 
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Echter, het modeme productieproces heeft een inteme wetmatigheid om menskracht uit 
te stoten. Deze uitstotingstendens begint ook al in Indonesia zichtbaar te warden, o.a. in 
de textiel- en confectie-industrie, electronica etc.). Deze daardoor overtollig geworden 
arbeid en de natuurlijke aanwas van menskracht moeten op korte termijn kunnen warden 
opgevangen door een complementair proces dat in staat is om overcomplete arbeid 
sociaal-economisch te integreren. 
Dit kan bijv. via een combinatie van beheer en transformatie van de lokale cultuur en de 
omgeving, dus via het realiseren van modem-ecologisch beheer met traditionele/lokale, 
sociaal-economische en culturele netwerken. 
Structureel kunnen dan in de context van het projectgebied maatregelen 
warden genomen in de sfeer van: 

het ruimtelijk gebruik en beheer; 
ontwikkeling en beheer van de ruimtelije ecologische capaciteit. 

Een van de economische trekkrachten waarbij veel mensen betrokken raken die er een 
in.komen aan kunnen ontlenen en waar raakpunten aanwezig zijn tussen de modeme en 
de traditionele cultuur, zal toerisme moeten zijn. Omdat men de voor- en nadelen van 
toerisme ook in Indonesie wel kent en tegelijkertijd toch de lokale gegevenheden wit 
benutten, wordt toerisme ten behoeve van de beheersbaarheid gedifferentieerd naar 
thema en wordt onderscheid gemaakt tussen elitair- en massa-toerisme **) . 
Die thema's kunnen bijv. zijn: agro-, eco-, milieu-toerisrne. 
Met elitair toerisme kan de ruimtelijke kwaliteit van de bestaande situatie behouden 
blijven en kan men tegelijkertijd op dat niveau geld verdienen met bijv. golflin.ks, 
bungalows voor overwintering, een conferentie-oord. 
In massa-toerisme wordt zowel geld verdiend als werkgelegenheid voor de lokale 
bevolking gecreerd. Dit geld kan warden gebruikt voor het behoud van de 
aantrekkingskracht van het gebied en ter bekostiging van de wetenschappelije verdieping 
en ontwikkeling van de sociaal-culturele elementen ter plaatse. 
Bij massa-werkgelegenheid gaat het in dit gebied in het bijzonder om het instandhouden 
en uiteraard om het ontwikkelen (transformeren) van de leefgemeenschap met de 
karakteristieke Sunda sawah-scape. 
De dessabewoners in de sawah-omgeving, vooral de jongeren willen ook aansluiten bij 
de moderne ontwikkelingen; motoren, TV's enz. maken reeds volop dee) uit van bet 
dessa leefmilieu. Verdichting en verandering van het ruimtelijk gebruik in de dessa is 
praktijk van alledag. Begeleiding en bewaking van deze activiteiten in het kader van het 
behoud van een blijvende toeristische aantrekkingskracht herbergen duurzame 
werkgelegenheidspotenties. 
Er is duidelijk behoefte aan zo een ge'integreerd "environmental management" kader en 
institutie, zodat deze aanpak effectief kan zijn bij armoede-overwinning. 
Met het accent op toerisme en industriele faciliteiten staan wet meer plannen voor 
streekontwikkeling op de investeerdersmarkt in de aanbieding. 
Een project met een thematiek, die zowel een internationale uitstraling bezit als recht 
doet aan de ecologie en de Sundanese cultuur zal beslist de aandacht van investeerders 
trekken. 
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Eco-Sunda City 

Internationale uitstra\ing, lokaal ontwikkeld en beheerd, met winstdeling voor alle 
betrokkenen. 
De componenten van dit Eco Sunda City proces zijn: 

geaccidenteerd rurban "sawah-scape" gebied; 
ecologische balans bij meer intensief ecologisch grondgebruik; 
ruimtelijke opvang van expanderende urbane en dessabevolking; 
ontwikkeling van faciliteiten voor elitair- en massatoerisme; 
behoud en ontwikkeling van de Sunda-cultuur; 
faciliteiten voor arbeidsintensieve en schone industrie en diensten; 
verbetering van de technische infrastructuur. 

Misschien lijkt het dat wij hier opnieuw het wiel aan het uitvinden zijn! Wat wij in feite 
doen is kijken en overdenken of de functies waarvoor wielen nodig zijn misschien ook 
voor speciale categorieen van doelen, met andere middelen die volop beschikbaar zijn, 
gerealiseerd kunnen worden. 
Het resultaat hiervan kan zijn dat het wiel, ontdaan van deze speciale categorieen, 
eenvoudiger opgaven te verwerken krijgt en daardoor goedkoper, beter en sneller te 
produceren is. Het gevolg is dat ook de speciale doelen complementair beter gediend 
worden, omdat deze wielfunctie, ontdaan van standaardprocedures en methoden 
gemakkelijker te realiseren is. 

Het project profileert zich als een proces waar binnen het thema van Eco-Sunda City 
duurzame ontwikkeling gepraktiseerd wordt. 
Voorwaarden en criteria worden geschapen voor de ontwikkeling van een economie die 
de opnamecapaciteit van arbeid en mensen vergroot binnen het modeme platteland in 
een rurban gebied. 
Naast de bekende modemiseringsprocessen waarbij veel kapitaal is gemoeid, worden in 
dit project economische processen ontwikkeld, die bewust de inzet van mensen 
bevorderen; dit kan in de vorm van arbeidskracht, intellect, inventiviteit en netwerken 
zijn. 

Mede als gevolg van dit gedifferentieerd proces worden de eveneens gedifferentieerde 
faciliteiten tot instituties ontwikkeld, waar conversie van menselijke- in 
kapitaalsmiddelen en omgekeerd kan plaatsvinden. 
Door de rei'ntegratie van overtol\ige arbeid in het economisch verkeer wordt hier 
werkgelegenheid geschapen, die gebruik maakt van de flexibiliteit en creativiteit van de 
mens, zonder noodzakelijkerwijs beslag behoeven te leggen op monetaire investeringen. 

Op bet niveau van de "meer menskracht economie" zal het ontwikkelingsproces moeten 
uitgaan van een modemisering van de "bottom-up" via reeds gei'nstitutionaliseerde 
Rukun Desa, RT enz. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van bestaande sociaal
economische en traditionele familienetwerken. 
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Bij een hogere vorm van deze intermenselijke economie kan het cooperatie
gedachtengoed en de "cross-subsidy" praktijk worden toegepast bij het ontwikkelen en 
beheer van: 

bebossing t.b.v. watetwin-gebieden etc.; 
horticulture; 
silviculture; 
zoetwatervisserij, vijvers gei'ntegreerd met waterbeheer in stads- en 
dorpsontwikkeling. 

Het onderzoek en ontwikkelen van lokale netwerken en familie-samenwerkingsverbanden 
biedt dan een nog hoger niveau van arbeidsintensief werk, evenals het ontwikkelen en 
onderhouden van de Sunda-cultuur. 
Hier kan worden gedacht aan een ontwikkelingscentrum, waar technologie en traditie die 
betrekking hebben op transformatie van de "sawah-scape verder worden ontwikkeld, 
rekening houdend met de ecologische capaciteit van de omgeving. 

Op meer monetaire niveaus in het maatschappelijk proces wordt in dit project gedacht 
aan: 

hoge kwaliteit van woon/werkomgeving en huisvesting; 
hoge kwaliteit recreatievoorzieningen zoals: 
Golf, Tennis, Zwemmen, Paardrijden etc. 

De aandacht van de stedelijke elite in dit project wordt gericht op natuurbehoud en 
ontwikkeling: 

Aantrekkelijke faciliteiten worden geboden aan het World Wildlife Fund, 
milieuorganisaties, NGO's etc. 
High-tech solar energy bij toepassing op kleinschalige cultures; 
Faciliteiten voor eco-wetenschap en onderzoek, faciliteiten voor conferenties, hotels, 
opleiding en onderzoek van technologie en cultuur. Voor een klimaatverdrag bestaat 
bij het Ministerie van Research en Technologie in Jakarta reeds grote belangstelling; 
Voor spenderende eco-toeristen (en buitenlandse wetenschappers) vormt dit 
projectgebied en -proces een natuurlijke Habitat. 

Voor dit meer commercieel terrein worden onder supervisie van de projectcoordinator 
marktpartijen gezocht, die oog hebben voor de ecologie van de streek en die ook bereid 
zijn in winstgevende sub-projecten te investeren. 

Voorbeeldfunctie 

De voorbeeldfunctie zit niet in de luxueuse en commerciele opzet van het project. Het 
gaat hier om het complementaire en simultane, zowel van het geldverdienen als het 
benutten van "human resources" . Dit sociaal-economisch integreren van overvloedig 
aanwezige menskracht binnen de ruimtelijke en ecologische mogelijkheden van het 
gebied fungeert als voorbeeld. 
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Het accent in dit project komt te liggen op ruimte scheppen ten behoeve van 
werkgelegenheid als voorwaarde voor armoede-overwinning en duurzame ontwikkeling. 
Er wordt uitgegaan van een reeds bestaande dynamiek. De vervulling van de behoeften 
in het gebied zoals werkgelegenheid, inkomen, ruimtegebruik, huisvesting etc. wordt 
afgestemd op de ecologische capaciteit. Dit betekent een verlegging van de prioriteiten 
en orientatie van ontwikkeling van Milieu Effect Rapportage (MER) procedures. Het 
betreft een nieuw aspect in de benadering van de ontwikkelingsproblematiek. Te 
ambitieuze projecten worden in een nog vroeger stadium van ontwikkeling 
gei'dentificeerd, waarmee onnodige voorbereidingsinvesteringen vermeden kunnen 
word en. 

Dit project heeft, naast "institutional building" en institutie versterkingscomponenten 
vooral tot taak om menselijke energie en economische activiteiten binnen extra-, intra
dessa en streekverbanden in ecologisch juiste banen te leiden. De realisering van dit 
ideaal zou kunnen gebeuren d.m. v. werkgroepen uit hun midden, materieel ondersteund 
uit de opbrengst van toerisme en uit andere lokaal te verwerven inkomsten uit handel en 
productie. 
Voor de voortgang van het project is de oprichting van een organisatie(netwerk) 
noodzakelijk, die de projectdoelstellingen bewaakt en ontwikkelt en het productieproces 
op afstand coordineert en beheert. 

Wat in dit stadiwn nog moet worden aangepakt bestaat uit 2 componenten: 

1. internationale inkadering; 
2. ontwikkeling van het project. 

Ad 1 De opdrachtgever is er veel aan gelegen om dit experiment internationale 
bekendheid te geven met het doe! het project, speciaal wat betreft de commerciele 
aspecten meer aansluiting te geven aan de wereldeconomie. 
Gedacht wordt aan im- en export van projectproducten zoals ecologische wetenschap en 
technologie, producten van de cultures en het toerisme. 
Voor de mobilisering en instandhouding van de lokale expertise, instellingen en 
universiteiten (zoals het Institut Teknologi Bandung) zijn internationale uitwisseling en 
netwerken noodzakelijk. 

Ad 2 Op basis van het orienteringsbezoek is nog geen project uit te werken. Dit project 
wordt op incrementele wijze verder ontwikkeld. Een toegesneden sociaal-economische 
survey moet nog plaatsvinden. 
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In zo'n survey verdienen de volgende punten aandacht: 

Sociaal-economie 

Habitat 

Environment 

Infrastructuur 

economie in de dessa I in clanverband, 
inkomen en uitgaven, hoofd- en bijverdiensten; 

family mode of production en relatie tot monetaire 
economie. 

settlement's ruimtelijke configuratie; familierelatie, 
uitgedrukt in ruimtelijke termen. 
bedrijvigheid en effect op ruimtegebruik incl. o.a. 
vervuiling van cultures, visteelt etc. 

geofysische data: waterbronnen en stromen, 
vegetatie; 
klimaat; 
bodemstructuur. 

fysisch: communicatiestelsel zoals wegen, voetpaden 
etc. en andere technische infrastructuur; 

culturele instituties: 
Lokaal bestuur, verenigingen, family/clan 
associaties, sportclubs, vrijwilligersclubs etc. , dus 
structuur van lokale NGO's. 

Eindhoven, 15 september 1994 

U1eraru11r 

•) Rencana Um11m Tata R11ang Daerah, Kab11pa1en Daerah Tingkat II Band11ng 2019. 
Kompilatie Data. 
Pemerintah Kab11pa1en Daerah Tingkat II Band11ng, 1992 . 

..,.) Pedoman Operasional Pembang11nan Kawasan Pariwisata Jawa Baral. 
B11ku-b11ku WPW Band1mg /, II, Ill. 
Departemen Pariwisata, Pos dan Teiekonwnikasi, Direklorat General Pariwisata, bagian Proyek Swdi 
Pembang11nan Pariwisata , 1993. 
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INfEGRAAL VERSLAG 
van de discussiemiddag 

Reactie op toelichting over HABITAT II 

De toelichting op de doelstellingen van HABIT AT II door Ernie! Wegelin ontlokt de 
volgende opmerking uit de zaal over relevantie, gelijkwaardigheid en actualiteit van 
kennis en technologie in de dorninante cultuur hier als in ontwikkelingslanden. 

Als <lit integrated urban development in andere delen van de wereld is ontwikkeld voor 
de Nederlandse situatie, dan heeft daar een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden en <lat 
moet eigenlijk hier ook kunnen, ls <lat een manier om <lat voorbeeld vanuit Nederland 
le verbinden aan die Habitat conferentie?. 
Hoe voorkom je <lat bijdragen vanuit Nederland zo typisch Nederlands zullen zijn <lat ze 
niet echt klikken, niet echt aansluiting hebben met bijdragen vanuit andere landen. Zou 
je moeten kijken naar de relevantie, water elders is ontwikkeld voor en waar we hier 
mee bezig zijn? Of gaan de gedachten nog niet zover? 

Antwoord van Ernie! Wege\in: 
In toenemende mate wordt de relevantie steeds grater; rnijn eigen ervaring is vnl. in de 
derde wereld en daarin vnl. in Azie. Waar we het nu voortdurend over hebben zijn 
eigenlijk processen van decentralisatie; het is evident <lat men in Ned. daar ook mee 
bezig is, <lat er relevante ervaring op <lat terrein is opgebouwd. 
Waar praten we verder over in de steden, <lat is ook universeel en we praten over 
processen van verpaupering, over crirninaliteit, daar zijn enorme paralellen tussen wat 
er in diverse 3e wereldsteden en water hier in Ned. gebeurt. Ik denk dus <lat een 
uitwisseling van ervaringen op wat daar mee gedaan is, wat gewerkt heeft en wat niet 
gewerkt heeft voor beide partijen heel belangrijk is. 
Ik denk <lat het eigenlijk redelijk is <lat je in le instantie vanuit Ned. probeert te 
bedenken of we in een bepaalde manier, in een aantal terreinen een succesvolle ervaring 
le melden hebben. 

SOCIALE CULTUUR 

Van Naerssen: 
Naar aanleiding van de voordracht van Raf Janssen: 
Hoe wil je gedaan hebben of gevolg geven aan door rniddel van wat hij zelf dus niet zo 
ziet zitten d. m. v. een zekere machtsvorrning om die begrippen een zeker 
realiteitsgehalte te geven, <lat zou ik aan hem willen vragen. 

Raf Janssen: 
Kijk, bijv. over het arbeidsbegrip: onze samenleving zit met een groat vraagstuk van 



non-activiteit, heet dat dan. Er zijn ook mensen die wat doen, maar niet betaalde arbeid 
is meteen non-activiteit. 
Men is zo geobsedeerd door het begrip arbeid = betaalde arbeid dat men met 
oplossingen komt aandragen, zeg maar pseudo-werk, verplicht vrijwilligerswerk, 
kortom, maatschappelijk zinvolle activiteiten. 
Mensen moeten maatschappelijk zinvolle activiteiten doen, mensen gaan daar mee aan 
de slag en verder misschien we! ontzettend leuk. Het zou kunnen. Maar de redenering is 
clan altijd achter maatschappelijk zinvolle taken doen, totdat het eigenlijke werk zich 
aanbiedt als een soort oefenveldje voor het echte werk. Oat is baanarbeid, omdat onze 
maatschappij alleen maar in termen van baanarbeid kan denken. Dus de bedoeling van 
het hele beleid is om mensen te richten naar baanarbeid. 
Die bedoeling is een achterhaalde optie, of ik daar nou voor of tegen ben, dat is niet zo 
interessant. Mensen zijn verplicht daarmee aan de slag te gaan, dat doen ze ook in hun 
dagelijks !even en onbedoeld stimuleert de samenleving, die gericht is op 
arbeidsamenleving het om een betaalde baansamenleving te zijn, onbedoeld stimuleert 
dit een maatschappelijk debat over het begrip arbeid. 
Dat is een onbedoeld neveneffect van de obsessie van de hele samenleving om een 
baansamenleving te zijn. De betrokken persoon, die de maatschappelijk zinvolle 
activiteit (die overigens alleen maar zolang maatschappelijk zinvol is totdat een betaalde 
baan in zicht komt) want die is per definitie maatschappelijk zinvol, omdat die betaald 
word!. 
Als iemand een maatschappelijk zinvolle taak uitvoert en die vindt dat leuk en die krijgt 
een baan aangeboden, die zegt wellicht, ja laat mij dit werk toch doen en betaal het wat 
beter. Zo krijg je een maatschappelijke discussie op gang, gestimuleerd door de 
tegenstanders van die maatschappelijke discussie. 
Want die denken allemaal in baanarbeid en dat is, zeg maar, wat ik bedoel met 
maatschappelijke ontwikkeling via begripsvorming, die gestimuleerd wordt door 
waarschijnlijk diegenen die daar juist tegen zijn. 

Cees de Wit: 
Ik denk dat dit hoogst relevant is op dat perspectief, het thema van de huisvesting voor 
de armen, want daar ligt natuurlijk meteen een verbreding van arbeidsbegrip, 
regeeraccoord, weet ik wat voor omstandigheden we nu allemaal hebben, die ook nog 
ingevuld moeten worden. Alie kansen om er maar iets meer aan te doen; maar alle 
begripsvorming is ook een uitoefening van symbolische macht, nietwaar? 
Laten we onze collega Pierre Bourdieu uit Frankrijk maar even citeren, de socioloog die 
zegt dat het eigenlijke werk van dit soort "freischwebende Intelligenz" zo reflexief zou 
moeten zijn opdat hij zelf gevrijwaard was van censuur. 
Nou, als wij daaraan willen beginnen, dan zullen wij onszelf laten vrijwaren van de 
symbolische macht van onze woorden. Oat kunnen wij hier in dit gezelschap we! doen, 
maar buiten in de praktijk is dat onmogelijk, dat is ook wat Nico v.d.Spek zegt: ik kan 
me maar 24 uur veroorloven om twijfels te hebben, daarna moet ik een rol spelen 
waarbij ik moet uitstralen dat ik zeker ben en dat wat ik zeg dat dat ook een 
richtingwijzing is, in de richting van oplossing van een probleem. 
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Als je dit zo ziet, als je kijkt naar de bijdrage van Van Driel vanmorgen en die zegt nou 
ja natuurlijk, het is niet allemaal zo zuiver op de graat, in de terminologie van Raf 
Janssen. Maar wel ja, er gebeurt iets en er gebeurt ook iets concreets aan een soort 
social return ten behoeve van de huisvestingsgebieden van de armen in Nederland. 
Ik denk dat we op dat spoor verder gaan, dat we een goede schoen te pakken hebben en 
het zou best kunnen zijn: we hebben een bouwopgave van een miljoen woningen in de 
eerstkomende 10 jaar in Nederland. Niemand heeft verboden dat daar op wat voor 
andere manier ook aan gewerkt mag worden, als de bouwvakkers er in onvoldoende 
mate blijken te zijn . Dus in die opgave zit ook nog ruimte voor een stuk invulling. 
Ik weet we! dat Vinex spreekt over marktbouwen in prijssegmenten van over de 2,5 tot 
3 ton, maar er zou in de vrijkomende ruimte ook het nodige moeten gebeuren en daar 
liggen wellicht kansen voor een werken met arbeidsbegrippen, die een andere 
symbolische lading hebben. 

Raf Janssen: 
... Maar mijn Stelling is dus dat de verandering allang gaande is, maar dat dat enkel kan 
op een kreupele manier en daarom lijkt het of we tegenstanders zijn, maar het is 
gewoon niet zo. 
De ontwikkeling waar S. van Driel voor pleit, ja dat zijn uitingen van een samenleving 
die zich een nieuw arbeidsbegrip aan het vormen is en dat kan enkel op een hedendaagse 
manier van denken, wat ik dan een onrijpe manier van arbeidsontwikkeling vind. Maar 
ik zie ook geen andere oplossingen. Daar ben ik niet absoluut op tegen. Ik behoud wel 
mijn kritiek daarop, maar om dat nu toe te passen op huisvesting, ja dat zou ik niet 
kunnen. 

Sonja Feninga: 
Er wordt gesproken over de volkshuisvesting. Ik werk zelf als technisch 
bewonersondersteuner. Wat ik tegenkom in buurten is dat mensen zien: het schilderwerk 
wordt niet goed door de woningbouwvereniging onderhouden. Mensen zitten de hele dag 
thuis; men laat het verrotten, want het is de taak van de woningbouwvereniging om dat 
te doen. 
Als de vuilnisbakken buiten opengescheurd staan, omdat de buurtbewoner dat niet goed 
gedaan heeft, daar is de vuilophaaldienst voor of de gemeentelijke reinigingsdienst voor 
om dat te doen. 
Ik denk dat er een heel proces eigenlijk geweest is, het is al jarenlang dat de eigen 
verantwoordelijkheid van de burger eigenlijk de burger afgenomen is. Nu wil de burger 
we! een aantal dingen zelf doen, want er is niet genoeg geld. De politie is niet 
toereikend om een aantal dingen te doen, want op het moment dater een relletje op 
straat is, dan loopt iedereen voorbij, want die denken, nou bemoei jeer maar niet mee. 
Dat betekent dat we eigenlijk met z'n alien geen zorg meer dragen voor de omgeving. 
Ik zie bijv. mogelijkheden (en daar heb ik het met de cooperaties weleens over gehad) 
waarom niet inschakelen van bewoners bij het onderhoud van de woning, want daar 
wordt hier over nieuwbouw gesproken, maar over onderhoud, wat aan woningen gedaan 
wordt, is daar heel veel geld mee gemoeid. 
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Je ziet ook dat er geen enkele woningwetwoning waar geen enkele bewoner wat aan 
gedaan heeft; daar zouden mogelijkheden zijn voor corporaties om in feite de 
zelfwerkzaamheid van de bewoners te stimuleren door ze mogelijkheden te geven, die 
voor de corporaties in de hand te houden en beheersbaar zijn, om bijv. hun eigen 
kapitaal te sleken in de woningen, waardoor ze een betere kwaliteit woning krijgen. Ze 
zouden gedeelten van het onderhoud door bewoners kunnen laten doen, waardoor dus 
eigenlijk ook een bewoner, net zoals wat ik in het boekje zag, misschien tegoedbonnen 
of wat andere diensten van de corporaties zouden kunnen krijgen, waardoor de bewoner 
goedkoper uit zou zijn. 
In die zin zouden daar heel veel mogelijkheden zijn op het moment dat die geboden 
zouden worden. 
Je ziet nu dat corporaties vanwege de beheersbaarheid vaak zelfaangebrachte 
voorzieningen niet toestaan, zelfs afbreken. Daar zou ik zeggen: geef wat voorlichting 
daarover, hou daar toezicht op. Je kan dat gemeentelijk of per corporatie organiseren, 
waardoor je zowel de arbeid van mensen als het kapitaal wat ze daarin willen steken in 
feite kapitaliseren als corporatie. 
Dat is een voorbeeld, maar een van de meest essentiele dingen is dat mensen niet meer 
gewend zijn en zelfs geen mogelijkheden hebben om hun eigen woonomgeving te 
creeren. 

Theo Kolstee: 
Kort even reageren, want ik denk dat ik het noch met de eerste spreker noch met de 
aandacht op huisvesting alleen eens kan zijn. Ats ik een minuut aandacht mag hebben, 
wil ik proberen uiteen te zetten .. ... (stem op tape verdwenen .. ) 

Cees de Wit: 
Nee dat is correct, maar er is een probleem in uw betoog, nl. dat de hoeveelheid werk 
(dat is het verhaal van Janssen) dat de hoeveelheid werk door de definitie van het 
arbeidsbegrip ontoereikend is. Als je de mensen niet naar dat soort plekken krijgt om de 
koninklijke weg te bewandelen, die wij alien zien als de koninklijke weg, daar 
verschillen wij niet van mening. 
Maar hoe kom je op die koninklijke weg? Als je een smal arbeidsbegrip hebt en het 
aantal uren op zijn minst gelijk blijft en het aantal reflectanten op de uren gaat stijgen? 
( rumoer in de zaal ) 
.... dat is nou net het punt. 
Van Driel zegt dat wij voorbeelden hebben in Den Haag, waar via normale banen dit 
soort dingen wordt gedaan door mensen die in het idee van uw politieke colurrm van 
rechts naar links worden geacht te werken. Dan krijgen we de discussie: hij is voordien 
directeur van de Sociale Dienst geweest en daar had hij te maken met verdringing van 
reguliere arbeid als probleem en daar had hij te maken met het vraagstuk van het feit 
dat mevr. Feninga probeert aan te moedigen, nl. dat er een overdracht van arbeid gaat 
plaatsvinden. Overdracht van inkomen die niet de instemming heeft van de nationale 
regering, omdat die de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid heeft om over dit soort 
zaken te beslissen. Dus daar loop je op dat lokale niveau tegenop, dat zal in 3e 
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wereldlanden wellicht anders zijn, daar ligt mijn expertise niet. Maar ik denk clat Van 
Driel wel vanuit beide vaatjes kan tappen. 

Piet Beekman: 
De tweedeling in de maatschappij, die door ons geconstateerd wordt op het gebied van 
sociale situaties, die doet zich ook voor in wat je zou kunnen noemen Alpha en Beta 
Professies. 
Je constateert eigenlijk steeds meer dat ieder gemeentebestuur werkgelegenheid 
bovenaan de agenda heeft staan en dat verder overlaat aan sociale en zulk soort 
diensten, maar dat bijv. aan degenen die de steden moeten ontwerpen niet gevraagd 
wordt van: wat is het werkgelegenheidsaspect van uw plan of van uw project? Ja hij kan 
dat uitdrukken in kantoren, maar in feite heeft hij het over beleggen en ik denk dat in de 
westerse wereld het economisch denken, gepaard aan technische professies, gewoon in 
de weg staat om een oplossing te geven. 
Huisvesting centraal plaatsen als het probleem van de stad, de stad is om in te wonen, 
daar in de huisvestingscentra in een econ. invalshoek voor stadsontwikkeling. 
Werkgelegenheid centraal plaatsen als doel van stadsontwikkeling is een heel andere 
invalshoek, maar wordt hier op deze Universiteit niet gedoceerd. 
Niemand kent hier de betekenis van infrastructuur, zoals water, electra, wegen voor 
werkgelegenheid. Nee, we leren alsmaar infrastructuur, wegen enz. ten behoeve van 
wonen. Wonen is het enige wat wij in de stad nog kunnen creeren. Het werken hebben 
wij sinds de oorlog eruit gegooid. 
Nou, zo zit het met Alpha-factoren, waarbij je kunt constateren dat de westerse 
technologie leidt tot uitstoten van arbeid en tot een economische, kapitaalgerichte 
maatschappij en ik denk dater dus iets heel wezenlijks moet gebeuren aan de opleiding, 
wil je inderdaad zo'n foute titel die hier ook staat: "huisvesting en de overwinning van 
armoede" begrijpen. We kunnen beter zeggen: werkgelegenheid en de overwinning van 
de armoede. Zulke verkeerde titels ontstaan vanuit het westers denken. Als u het heeft 
over, wat hebben wij, dan is het vooral deze wijze van het denken vanuit het westen, 
die zich na de oorlog heeft ontwikkeld, die in de weg staat voor een fundamentele 
oplossing van dit soort problemen. 

Cees de Wit: 
De pretentie van deze titel was niet meer dan waarbij wij constateren dat die koninklijke 
weg (waar wij het over hebben) naar werk niet begaanbaar is voor een aantal mensen. 
Het kan er bij mij nog niet in dat de reductie van de huisvestingskosten niet een 
ogenblikkelijke bijdrage levert aan het inkomen van de arme en als zodanig een "best 
strategy" is. 

Piet Beekman: In geld uitgedrukt inderdaad precies wat ik bedoel. Het gaat er juist om 
dat we zien dat huisvesting centraal is geplaatst voor werkgelegenheid. 
Ik heb die ervaring in Sudan ook. 
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Ernie! Wegelin: 
Helaas, in de constituante van de UNCHS is het we! zo en daarom is het nog steeds zo 
dat Volkshuisvesting als thema van de 2e Habitat-conferentie weer terugkomt. Maar we 
hebben het eigenlijk tot nu toe loch vooral over stedelijk beheer, want wij zijn daar 
inmiddels ook wel achter en dat wordt gevoed door een andere richting van denken en 
dat proef ik in de discussie van vanmiddag eigenlijk niet! 
Ik denk dat als je naar dit soort dingen kijkt vanuit het 3e wereldperspectief dat je in 
ieder geval onmiddellijk geconfronteerd wordt met het verschijnsel van de onmacbtige 
Overheid. 
Dus dat idee van creeren is niet erg relevant meer. De kwestie is: wat voor marginale 
verbetering kun je aanbrengen in ontwikkelingen die zich min of meer organisch 
voordoen? 
Het voorbeeld van vanmorgen van Portugal is een van de honderden, zoniet duizenden 
voorbeelden zoals stedengroei over de hele wereld plaats vindt. 
De centrale vraag is: wat voor soort - ik denk dat het vrij marginalistisch is 
overbeidsingrijpen kun je je voorstellen om de positie van de armen le versterken op al 
die terreinen, die de heer Kolstee daarstraks aangaf. Daar zie je het kembetoog van ons 
paper in ieder geval, waar we ons afvragen wat de rol van de gemeentelijke overheid 
kan zijn in stedelijke armoedebestrijding of -overwinning.(comm. red.: dit lijkt 
hetzelfde, afgaande op eventueel resultaat, maar radicaal anders wanneer het 
procesmatig wordt gezien; overwinning is BOTTOM-UP.) Ik denk dat wij wel hetzelfde 
bedoelen. Ik denk niet dat je een beeld kunt hebben dat je daar een leidende rol in kunt 
bebben, maar je kunt vanuit de gemeentelijke overheid met een aantal acties 
ondememen. Als we het nu over de positie van die armen hebben zijn de problemen nog 
groter en het gaat - intemationaal gesproken - vanuit mijn Habitat-perspectief vooral 
juist daarover. 

Po Hin Thung: 
Ik wil in de eerste plaats bezwaar maken over het hanteren van het begrip van ons 
westers denken. Ik denk dat je dit later toch gecorrigeerd hebt door het te hebben over 
modem technologisch denken. Het westers denken doet er hier niets toe, want 
technologie, de z.g. westerse technologie, wordt ook in de 3e wereld op gelijke wijze 
beoefend. 

(wisseling van Tape, onderbreking tekst) 

Ron Spreekmeester: 
Probeer eens aan te tonen waar de cooperatie ook winst uit zou kunnen krijgen en kijk 
of deze overeenkomt met de winst die de "mensen in de straat" zouden kunnen krijgen. 
Ik denk dan dat je veel meer op kunt schieten, dan kom je ook terecht op het voorbeeld 
dat de mevrouw van zoeven (S.Feninga) hier gaf, dat zowel een corporatie als de 
bewoners daar winst zouden kunnen weten te maken. 
Ik denk dat dit een weg is die verder uitgewerkt zou kunnen worden i.p. v. constant aan 
te schoppen tegen de overheid of grote ondememingen. 
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Ik ben op dit moment bezig met mensen van de Universiteit van Delft om een 
inventarisatie te maken van de aanpak van probleembuurten; als je clan gaat kijken 
(helaas is bet nog niet gelukt om dingen echt door te rekenen in econ. termen) wat het 
allemaal kost, als je een buurt laat verpauperen, ook voor bedrijven die daar zitten, die 
aan bewaking moeten doen, vandalisme, criminaliteit, huizen die verwaarloosd warden, 
inderdaad mensen die geen zin meer hebben, of je het inderdaad op buurtniveau 
gezamenlijk, samen met die bedrijven en samen met de politie, met lokale overheid. Als 
je dat op gaat pakken, clan denk ik dat je ook op econ. termen veel gunstiger uitkomt. 
Ik denk dat het daar meer naar toe zou moeten, tenminste dat is het terrein dat mij 
bijzonder aantrekt. 

Theo Kolstee: 
Ik wil ook als overheid reageren, terwille van Po Hin. Ik denk dat het dwaas is om te 
zeggen: dit is de schuld van de overheid, die mensen arm houdt. We moeten gaan 
kijken naar: wat kunnen wij samen doen. Als wij ook zien in 3e wereldlanden, dat daar 
waar er een samenwerkingsverband bestaan tussen nationale overheid, lokale overheid, 
basisorganisaties en NGO's, dat zij daar de beste resultaten boeken. Maar het is niet zo 
van: de overheid houdt de mensen arm, dan ben je nu met een politieke visie bezig als 
overheid, als bewaker van alles, van het heil van de samenleving. Daarbij denk ik: is 
dat een verkeerde visie van de overheid? Het is niet zo dat de overheid de mensen arm 
houdt. Dat ze er niets aan doen, toegegeven, maar het is niet de schuld van de overheid. 

Po Hin: 
Ik bedoel: de regering moet naar zichzelf kijken om veranderingen bij zichzelf te doen, 
die binnen haar macht liggen zoals integratie, coordinatie, devolutie en faciliterend 
denken en handelen. 

Theo Kolstee: 
Het punt is we! : niet de overheid is goed of slecht, maar het is natuurlijk algemeen een 
zoeken naar een minder van bovenaf plannende rol van de overheid. Of dat nu de 
centrale of de lokale overheid is, een meer faciliterende rol van die lokale overheid, dat 
is we! wat we zoeken en tenminste die ontwikkelingen warden vaak tegengehouden door 
het schrikbeeld op te roepen. Ste! je nou voor dat wij de zaken niet meer goed 
coordineren, wat clan? Dat is we! het punt. Als je in het Habitat programma kijkt, als 
dat elders op de wereld is uitgevoerd, kunnen wij er in die opzichten we! eens wat van 
leren. 
De faciliterende rol van de overheid blijft niet sleken bij decentralisatie, maar dat 
veronderstelt niet decentralisatie, maar een ander soort van gerichtheid van de 
inspanning, clan hebben we inderdaad we! lichtpuntjes in Nederland op dit terrein 
kunnen laten zien. 
Maar het blijven een aantal lichtpuntjes, want bestuurlijk is er nog niets veranderd in die 
richting en dat zouden we kunnen belichten. 
Het zoeken is naar die andere faciliterende rol van de overheid en iedereen zit natuurlijk 
vast te houden van: a\s ik dat maar we! kan blijven doen, <lat is een ander aspect. Maar 
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daar gaat het dan om, dus niet overheid goed of slecht, maar welke rol moet het in 
toenemende mate zijn? 

Cees de Wit: 
lk zou even de opmerking willen maken dat men vanuit de organisatie zeker niet het 
simpele scenario volgt van "wij" en "zij" in dit soort vraagstukken, dat dit oude 
tegenstellingen zijn , omdat die op zijn minst veel complexer aan het worden zijn, omdat 
er een coalitie-denken voor in de plaats is gekomen. We zijn wat dat betreft al veel 
verder dan uw pleidooi aangaf, denk ik. In het denken over dit soort vraagstukken is het 
allang niet meer zo dat - wij/zij - vertaald worden in arme bewoners en overheid, die 
de mensen arm houdt. lntegendeel, ik denk dat het besef is gegroeid dat het om een heel 
complex samenspel van maatschappelijke krachten gaat, waarbij de gelegenheidscoalities 
van tijd tot tijd een goede oplossing weten le bewerkstelligen, die het geslaagde 
voorbeeld kunnen zijn. 
Op dat soort dingen zijn wij uit. Dit moet ook de instelling van vanmiddag zijn: geen 
simplistische "good guys/bad guys" modellen, maar we] : hoe kunje nou, ook vanuit die 
complexe tegenstellingen, vanuit die complexe samenwerkingen (want die zijn er beide) 
zover komen dat je mekaar begrijpt en dat je begrippen hebt en praktijken hebt 
ontwikkeld om een oplossingsgerichte bijdrage le leveren. 
Ik denk dat het daarom gaat. Dal zou ik loch even willen onderstrepen, dat we mekaar 
niet blijven misverstaan. 

Ton van Naerssen: 
Ik zou alleen willen opmerken dat volgens mij het bewijs is geleverd dat we eigenlijk 
niet zoveel kunnen zeggen over de sociale cultuur in Nederland en de problematiek van 
volkshuisvesting. lk denk dat we nu veel meer bezig zijn met zaken als beheer en van 
daaruit misschien een paar sweeping statements over de sociale cultuur afleiden. Ik denk 
dat afgezien van Raf Janssen 's bijdrage, dat je hier le maken hebt met de sociale 
cultuur, bij wijze van een soort dialectisch proces. Die begrippen worden geintroduceerd 
en ook gerealiseerd en we moeten daar een zeker oog op houden, waar we verder niets 
over kunnen zeggen, kennelijk ook over die sociale cultuur. Dit alleen maar om wat 
meer structuur le brengen in de discussie, dat we weten waar we het over hebben. 
Commentaar red.: Sociale cultuur omvat ook overheids denken en handelen, dus daar 
hebben we er nu loch over? 

Cees de Wit: 
Als de voorzitter zich laat meeslepen in de loop van de discussie en dat er iemand roepl 
van: waar waren we ook al weer mee bezig! Wat dat betreft hartelijk dank voor deze 
reactie. 
Ik wil het volgende doen n. a. v. de reactie over het verhaal rond die 
woningbouwverenigingen en de eigen bijdrage, die zij tenminste vanuit hun eigen 
bestaan kunnen leveren aan het beheer, dan !open die onderwerpen loch weer door 
elkaar. 
Is misschien Ruud van Wezel in Staal, op basis van zijn dissertatie-onderzoek over die 
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thematiek en vanuit de cultuur van de bewoners in VHV-situaties, wat te zeggen? 

Ruud van Wezel: 
Ik sluit hierbij aan op de resumerende opmerking. lk heb gezien dat woningcorporaties 
vooral bedrijven worden in de zin dat zij een bedrijfsecon. verantwoorde rekening neer 
te leggen hebben en dat zij dus een geschiedenis hebben met hun bewoners, waar maar 
niet zo overheen te stappen is. Bewoners beheren nl. zelf die woningen heel goed, dat 
hebben we net gehoord. Maar ze worden daarbij ook gefrusteerd op het moment dat een 
corporatie die binnenkomt om bijv. zo'n grote opknapbeurt uit te voeren, dat heb ik in 
een aantal plaatsen onderzocht. 
Wat mij daarbij opgevallen is dat die geschiedenis, die de corporatie heeft en de 
communicatie met bewoners en andere partijen (de lokale overheid hoort daar ook bij) 
een achterstand heeft opgelopeo en ik zou niet weten hoe je dat 1-2-3 zou kunnen 
inhalen. Een vervreemding haast, die opgetreden is omdat bewoners andere talen zijn 
gaan spreken, overlevingsmechanismen hebben bedacht, woontechnische investeringen 
gaan doen, i.p.v. bouwtechnische investeringen, zodat bijv. zo'n klein detail als van de 
deuren niet meer tot het eigene wordt gerekend. Hoe je dat terug moet brengen, dat 
weet ik niet. Er heerst groot cynisme onder de bewoners. 

Sonja Feninga: 
Dat is logisch, ze betalen huur die het onderhoud inhoudt, dat staat ook in de wet. 
Nederlanders worden geacht de wet te kennen en op die punten weteo de mensen dat 
heel goed, daar moet iets tegenover staan. 

Ruud van Wezel: 
Ja, dat is het probleem: hoe overstijg je de geschiedenis die ze hebben en het laten !open 
van zoveel facetten. Het niet serieus nemen van de bewoners en ik ben op zoek gegaan 
naar de waarden en normen, die dan in beheer spelen. Wat zijn de onderliggende 
waarden die de verschillende partijen kennen, waarin de verschillende partijen ook 
verschillen, maar toch gemeenschappelijk hebben; misschien moeten we daar op 
aansluiten, bij het opnieuw met elkaar in debat raken. Als ik even praat over 
bewoners/verhuurders, daar zitten heel algemene trekken, zoals de netheid, hoe 
bepaalde zaken worden uitgevoerd, de zuinigheid waarmee dingen gedaan worden, 
knellende budgetten van de corporatie en aan de andere kant een aannemer, die de 
opknapbeurt uitvoert , die dwars door het zelfgemaakte huis heen gaat, waar vrij veel 
geld in omgaat in die doet-het-zelf-branche, dat wordt vernietigd en op hetzelfde 
moment staat die relatie weer onder druk. 
Dus de netheid, veiligheid zijn elementen erin en zo zijn er nog een paar. lk denk dat 
we hi er in Nederland iets te verdedigen hebben in de zin van een bepaalde orde hebben 
opgebouwd, waarin de overheid, de lokale overheid een rot in heeft gespeeld onder 
allerlei verschillende termen en die wordt nu afgebroken. 
Ik ben op zoek naar een project, wat dan een voorbeeld zou kunnen zijn van het 
opnieuw en beter doen, ik ben een beetje somber. 
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Cees de Wit: 
Daar hebben we absoluut niets aan, aan sombere ideeen over dit soort vraagstukken. 
Wij moeten vooral de zonzijde blijven zien, maar heb je een concreet idee, dat hoef je 
nu niet te zeggen, zou je even op kunnen kauwen, dater niet langs de lijnen van het 
bevorderen van over en weer respect, dit soort vemietigingsactiviteiten plaatsvindt en 
dat uitdagende corporaties bestuurders zijn, zoals er ook uitdagende 
gemeentebestuurders zijn, die toch proberen om daar wat aan te brengen, om aan te 
sluiten bij de alledaagse cultuur van de mensen en hun eigen inbreng. 

Harry van 't Erve: 
Ik kan toch op dit thema meteen de overgang maken naar het volgende. Een aantal 
dingen kunnen we we! samenvatten: 
De contradictie tussen bewoners en overheid, de contradictie tussen woningcorporaties 
en bewoners, alsof die er we! of niet zou zijn en van deze kant wordt beweerd: zo moet 
je dat niet benaderen. We moeten dus van beide kanten uit gaan kijken hoe tot betere 
samenwerlcing te komen. 
Mijn paper is op die inzet ingegaan in het kader van het integraal buurtbeheer als anti
armoede strategie. De Gemeente Eindhoven heeft hier vanuit het PCG beleid in het 
verleden een soort integraal buurtbeheer gestart, waarbij juist die discrepantie tussen de 
lokale overheid en de bewoners in feite het centrale punt was. We kunnen constateren 
dat de lokale overheden, de nationale overheid, zeker de woningcorporaties toch in de 
loop der jaren een beleid gevoerd hebben, die de bewoners volledig vervreemd heeft van 
hun dagelijkse behoeften en in ieder geval de bewoners niet meer zien als taken van hun 
diensten aan hen. 
Een van de centrale punten van integraal buurtbeheer is geweest: breng dat terug, ga 
niet meer als overheid de monopoliepositie innemen van het aanbieden; van het 
formuleren van de vraag naar diensten en het aanbieden van die diensten. 
De overheid heeft de monopoliepositie iugenomen en maakt de analyse van de buurten; 
zij maakt de analyse van de stedelijke ontwikkeling en van de behoeften van de 
bewoners. 
De gemeente Eindhoven probeert te zeggen: dat doen wij niet meer. Wij zeggen 
gewoon: bewoners, geven jullie aan wat jullie vragen zijn en probeert ook meteen 
oplossingsrichtingen aan te geven en vervolgens willen wij gaan kijken hoe samen met 
jullie die vragen kunnen worden beantwoord. 
Dat is een mooi uitgangspunt, het is denk ik ook een aanzet om die kloof tussen 
overheden en aanverwante diensten en de bewoners weer te overwinnen. 
In onze analyse zijn wij tot de conclusie gekomen dat dit toch al een hele moeilijke weg 
is om te gaan: 
le. de wil is aanwezig en het lukt ook. Bij onze analyse over de ontwikkelingen in de 
Kruidenbuurt en Woensel West kunnen we zeggen dater successen gekomen zijn en dat 
er ook een behoorlijk herste\ van vertrouwen tussen bewoners en de gemeente is, maar 
dat dit nog maar een begin is en dat het ontzettend moeizaam gaat. 
Ik denk dat Jan (Walrecht) hierbij wat kan aansluiten. Hij zou iets kunnen vertellen over 
hoe dat in de Bennekel is gegaan. De Bennekel is een buurt, waar het wantrouwen al 
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heel erg groot geweest is, waar een behoorlijk stigma op de buurt ligt en waar nu een 
aanzet in het kader van integraal buurtbeheer gemaakt wordt. Hoe men dat probeert te 
overwinnen. Misschien dat je dat kunt aanvullen, Jan en ik meen dan ook dat we heel 
concrete voorbeelden hebben wat de voorzitter graag wil. 

Jan Walrecht: 
Ja natuurlijk kan ik daar het een en ander over vertellen; daarbij wil ik we! graag 
vooropstellen dat ik van mening ben dat het integraal buurtbeheersproces nog volop in 
de kinderschoenen staat. Daar worden goede pogingen ondemomen; er zijn richtingen 
die de kant uitgaan naar bewoners die wat in de melk te brokkelen krijgen, die zelf 
willen. Maar om aansluiting te vinden bij bewoners heb ik eigenlijk mijn twijfels; als je 
het over een representatieve bewoner hebt, dat is het moeilijke punt in dit verband. 
Voor buurtbeheer in Eindhoven was in eerste instantie 4 jaar uitgetrokken, als een eerste 
periode. Die periode is inmiddels afgesloten en eigenlijk kun je zeggen dat bijv. voor de 
Bennekel alleen nog maar een eerste stap gezet is en dat er aan de buurt getoond is dat 
er een goede wil is en dat kost zoveel tijd. Daar zijn natuurlijk allerlei concrete 
voorbeelden van zaken die al wat op gaan leveren. Voorbeelden zijn bijv. dater in de 
hele buurt maatregelen genomen worden op initiatief van buurtbewoners om alle 
achterpaden te gaan belichten, om hekken aan de achterpaden te plaatsen, het gevoel van 
veiligheid daarmee te gaan vergroten. 
Dat zijn voorbeelden van zaken, die zeker 20-30 jaar ondergeschoven kind zijn geweest, 
zoals onderhoud van speeltuinen e.d., die goed aangepakt worden op aangeven van 
bewoners. 
Op het gebied van huisvesting is een aantal projecten te noemen, dat zijn 
kopersverenigingen die zijn al eerder vertoond in stadsvemieuwingsgebieden, waar nu 
een samenwerking is tussen een woningbouwvereniging en een speciaal opgerichte 
kopersvereniging, die eigenlijk in samenwerking een lege plek invullen, waarbij dus ook 
nog voor een casco-constructie gekozen is in de premiesfeer. 
Dat maakt het in die zin ook tegelijk complex en daarmee ook erg moeilijk te begrijpen 
voor bewoners. Ik denk dat dat tussendoor een erg groot probleem is, dat als het over 
aansluiten bij cultuur gaat, zeker in integraal buurtbeheergebieden, wat de moeilijke 
gebieden in Eindhoven zijn. 
Dat in het gereguleerde Nederland mensen opgezadeld worden met een zo groot scala 
van meer ontwikkelde regelingen en dat het niet meer te behappen is om te participeren. 
Wat er zelf als idee nog in de kinderschoenen staat, dat wil ik hier toch graag noemen, 
is een project van een complex huurwoningen, woningwetwoningen die te koop zijn. 
Dat is al een besluit dat 15 jaar geleden is afgedwongen door een aantal bewoners. Het 
zijn dus voormalige woningwetwoningen die verkocht zijn. De concrete situatie nu is dat 
de helft daarvan is uitgekocht, dat levert een gigantisch beheerprobleem op, omdat de 
woningbouwvereniging dus eigenlijk die woningen niet meer kan beheren. 
In dit geval is het zo dat er een extra complicatie is opgetreden, omdat particuliere 
woningsubsidie die tot vorig jaar heeft gegolden in Eindhoven, is afgeschaft. Je zou 
kunnen zeggen: op het moment dat de mensen in de buurt dat echt nodig hadden, die 
daar aan toe waren, die toegang is afgehakt. Dat leidt ertoe dat we nu met een complex 
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in bet hart van het integraal buurtbeheer zitten. We verwachten dat dit een groot 
probleem in de toekomst zal opleveren, waar we nu loch al voor staan. Diensten die dus 
in deze setting goed samenwerken met instellingen, zowel met de 
woningbouwvereniging, die er dus nog voor de helft in zit als met bewoners en hun 
ondersteuners, die staan dus voor bet probleem om dat complex zonder financiele 
rniddelen van de part. woningverbetering toch nog boven water te houden. 
Als dat nl. niet gebeurt, dan krijgen we daar een klassiek stadsvemieuwingsprobleem, 
waarbij woningen die dus te duur gekocht zijn door een 2e generatie kopers (de eerste 
generatie kopers waren de huidige bestaande, zittende bewoners, die hebben het voor 
een laag tarief gekregen). Inrniddels is de periode al afgelopen dat ze nog geld terug 
moeten betalen, dus dat betekent dat die woningen nu te duur verkocht zijn, eigenlijk 
per woning met 30 a 40.000 gulden achterstallig onderhoud. 
Dat is voor de bewoners gewoon financieel een gigantisch probleem en eigenlijk wordt 
nu loch verwacht dat dat opgelost wordt door bewoners zelf op basis van de overwaarde 
die er ooit in zat. Dus we zijn nu eindelijk in samenwerking bezig met het vormen van 
een - dan hebben het over ideeen in de kinderschoenen - buurtbeheerbedrijf, wat -
door samenwerking te zoeken met een aannemer en met die woningbouwvereniging - te 
komen tot een reductie van woonlasten, c.q. van de verbeteringskosten door daar 
mensen hun eigen arbeid in te laten sleken, plus nog een aantal andere randvoorwaarden 
in de sfeer van financieringsmogelijkheden. 
Dat is zo een greep uit wat concrete zaken die de laatste jaren van start zijn gegaan. 

Cees de Wit: 
Dan zou ik het nu bij dit verhaal over het betrekken van de bewoners vanuit een sociale 
cultuur willen laten. Ik zou nu over willen gaan naar onderwerpen op het gebied van de 
sociale econornie; wij hebben die al enige malen aan de orde gehad. 
Het arbeidsbegrip is ook over de tafel geweest, het uit de stad drijven van werk en de 
vraagstukken van sociale zekerheid, die vanmorgen ook al over de tafel zijn geweest. 
Een ding is in het Ned. VHV-bestel 9 van de 10 x onvergelijkbaar met welk antler 
buitenland, waar armen gehuisvest zijn en dat is de kwestie van de indivivuele 
huursubsidie, die loch een grote mate van onvergelijkbaarheid met zich mee brengt. 
Het neemt niet weg dat vanuit de soc.-econ. invalshoek er wellicht nieuwe ideeen !even, 
inzichten bestaan, die voor de verschillende projecten, die hier in Ned . of daarbuiten 
werken, interessant kunnen zijn. Wie heeft op dit gebied iets te melden. 

SOCIALE ECONOMIE 

Theo van Halewijn: 
Mijn naam is Van Halewijn uit Dordrecht. Ik ben architect en ik heb (rnisschien aardig 
als ik u er een klein verhaaltje over vertel) praktijkproblemen in ongeveer alle 
onderwerpen die hier behandeld zijn , in zitten. 
Ik heb ruim een jaar geleden van een ingenieursbureau een opdracht gekregen om eens 
te zoeken naar de mogelijkheden van huisvesting voor migranten en het sluit een beetje 
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aan op wat in het voorbericht van deze conferentie staat, waarin een aantal modellen 
warden genoemd over die huisvesting. Dan komt er alles bij kijken wat in deze punten 
staat. 
Die opdracht was ruim gefonnuleerd en had als achtergrond dat vooral niet bij de 
Overheid te rade moest warden gegaan, al klinkt dat een beetje flauw. Natuurlijk, je 
komt er natuurlijk toch op uit. Ik ben het geheel eens met wat zo links en rechts wordt 
gezegd, dat de overheid, dat zijn wij eigenlijk zelf, dus uiteindelijk komt dat bij jezelf 
terecht. Maar het is we! zo dat er een complex van factoren en regelgeving inzake onze 
samenleving zit, die het toch erg moeilijk maken om nieuwe zaken een kans te geven. Je 
hebt dat op vele terreinen; het geldt rowel bij de innovatie van producten en bedrijven 
die dus voor de werkgelegenheid (daar is ook alweer over gesproken) van eminent 
beiang zijn . 
Maar die opdracht was dus zeer ruim gesteld en kwam hierop neer: verzin nou eens een 
goedkope oplossing voor statushouders, voor mensen dus die in Nederland mogen 
blijven en die eigenlijk via een automatisme in onze voorraad sociale woningen terecht 
zouden komen. Of daar niet een andere oplossing voor bedacht zou kunnen warden. Als 
we de aantallen zien, dan zijn we er nog Jang niet van af en ik denk dat noch de 
bestaande voorraad, noch de nieuw te bouwen voorraad voldoende zou kunnen voorzien 
in de vraag die je eraan ziet zitten te komen en zeker als die justitieele procedures wat 
sneller verlopen dan voorspel ik nog, dat de druk op de soc. voorraad enorm zal warden 
en ik denk dat er een andere oplossing moet komen. 
Dat was er eigenlijk de basis van. Bovendien was een van de grondslagen van die 
opdracht om eens te kijken, hoever je een complex woningen, woorieenheden ergens zo 
neutraal mogelijk autarkisch zou kunnen laten functioneren, zowel wat betreft de 
nutsvoorzieningen als het levensonderhoud. 
Natuurlijk een hele leuke opdracht. Ik heb er met heel veel plezier aan gewerkt. Het is 
afgelopen, het ligt bij een aantal gemeenten in de week. Maar ik zie ze nog niet zo hard 
reageren, dat komt door allerlei dingen, maar ik kom daar zo meteen wet over te 
spreken. 
Het begin van de ontwikkeling van die opdracht is als volgt gegaan, dat we op een rij 
hebben gezet, wat de factoren zijn die je tegenkomt als je een nieuwe vorm van 
huisvesting wilt realiseren binnen bestaande toestanden. 
Toen hebben we een aantal elementen gescanned, heel dat tegenwoordig, dat is de 
regelgeving in zijn algemeenheid, de planologische procedures, dat is de financiering 
van de woningwet, dat is het bouwtoezicht en daarmee samenhangend bouwbesluit. Daar 
is een vonn die je zou kunnen noemen de verschijningsvorm. Het is natuurlijk zo vaag 
als het maar kan , maar het is loch een belangrijke factor. Ik vind nl. dat ernaar 
ontworpen moet warden en dat het niet een soort opeenstapeling van bekende 
techniekjes moet zijn, nee, je moet het kunnen zien als iets nieuws, maar iets dat echt 
nieuw is en dat moet duidelijk blijken. 
Overigens opgaven genoeg om ongeveer driekwart jaar mee in de weer te zijn. Daar is 
de volgende oplossing uit gekomen. Ik heb hier wat papier, ik ben niet in staat om dat 
hier in het boek le krijgen, maar dit doet er op zich niets toe. 
We zijn uiteindelijk uitgekomen op een geconcentreerde aanpak van de 
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vluchtelingenhuisvesting met status, nl. ze niet onderbrengen in de bestaande voorraad 
en nieuw te bouwen voorraad en daar is een aantal redenen voor: 
le omdat de bestaande voorraad vermoedelijk te klein is, 
2e dat iets nieuws maken in een bestaand bestemmingsplan, wat in uitvoering is, 
praktisch onmogelijk is in Nederland, want de procedures !open zeker 6 a 7 jaar en zijn 
volkomen belegd met beleggers, dus in veel gevallen kom je er absoluut niet tussen. 
Bovendien is de vrees van de modale wethouder toch zo, dat die een ghetto maakt en 
dat ligt politiek buitengewoon moeilijk. 
Wij zijn ervan uitgegaan om al die procedures en alles te vermijden om een tijdelijke 
oplossing te maken op terreinen die nog geen bestemming hebben of waarvan de 
definitieve bestemming nog een lange tijd op zich Jaat wachten. 
Dat is een belangrijk uitgangspunt, dat het een concentratiemodel is. Ik denk overigens 
dat, gezien de toewijzing van vluchtelingen aan de landelijke gebieden en landelijke 
gemeenten, dat een concentratiemodel absoluut noodzamelijk is, omdat kleinere 
gemeenten die eigenlijk op slot zitten planologisch altijd zullen proberen om hun te 
bebouwen oppervlakten te vergroten en of dat nu met vluchtelingen moet of niet, dat 
maakt niet uit. Ze willen boerderettes, dat zijn een soort semi-chique bouwseltjes, in de 
buurt van Eindhoven, maar dat geldt eigelijk voor heel Nederland. 

Raf Janssen: daar zitten geen vluchtelingen, neem ik aan! 

Theo van Halewijn: 
Nee, rnaar die modale wethouder van zo'n kleine plaats heeft dan een argument om dure 
grond uit te geven, de vluchtelingen zo toch kan lateo wonen. Dat is rampzalig voor de 
bescherming van bepaalde gebieden en voor het zicht van bepaalde dorpen. Dus dat 
moet absoluut niet. Maar ik denk overigens dat dat toch niet in de hand te houden valt, 
dus dat zal ook wel een keer gebeuren, want Nederland is wat dat betreft dus echt net 
een stuk kauwgum, daar kun je alle kanten mee op en omdat het zo lekker langzaam 
gaat, hebben we helemaal niet in de galen, dat het loch soms rampzalig kan zijn. 
Buiten de bestaande orde om een autarkisch buurtje te maken, dat kan heel goed. Ik heb 
daar met ontzettend veel plezier aan zitten te sleutelen, want wat blijkt nl.? Dat 
bestaande technieken op velerlei terrein liggen, bijv. in een aangepast 
funderingssysteem. Je zult wel zeggeo: je moet ons niet aan de kop zeuren met 
technische zaken, maar ik wil dat loch even doen. De meeste funderingen in Nederland 
zijn te duur, omdat niemand een poging waagt om voorlopig anders te funderen. Daar 
bedoel ik mee dat de flatslab voor de gewichten van het gebouw, zeker voor gebouwen 
van een laag meer dan voldoende zijn. 
Dus we zitten op een gegeven moment op ongeveer 20 % van de bouwkosten onder de 
grond, terwijl dat teruggebracht kan worden tot 5 % , ook in slappe grond gebieden, wat 
voor 95 % van de lokaties in Nederland wet op gaat. 
Dat is een taboe in Nederland, het is onbespreekbaar en nu met het oieuwe bouwbesluit 
zou je kunnen bewijzen dat dat wel zo is. Maar als de z.g. vergelijkingsmodes willen 
dat je aantoont dat iets wel kan dan moet je een procedure door, die jewel een ton kost 
en als je onder TNO valt, dan vallen er alleen verliezers. 
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In het begin is al gememoreerd dat de overheid in deze nauwelijks hulp biedt om 
vemieuwing tot stand te brengen en dat is heel vervelend. Ik zie dat als een vorm van 
armoede die nodig bestreden moet worden, want dat weerhoudt ontwikkelingen om op 
zijn plaats te vallen. 
Meneer de voorzitter, die kwestie van de autarkie, die een complex van wooneenheden 
praktisch zou kunnen maken, dat is heel goed te doen, daar zijn werkelijk schitterende 
technieken op dit moment, een of andere wanntekrachtkoppeling, die een zeer hoog 
rendement geven bij een zeer laag verbruik. Om een voorbeeld te geven: als je 100 
units zou willen verwarmen, van warm water voorzien, dan is het heel goed mogelijk 
om dat met 2 dieselmotortjes in een Ford Transit te zetten. 
Die kwestie van de waterzuivering is een 2e. Jk denk dat dat bij dit soort complexen 
gewoon met een kleine waterzuivering ter plekke moet gebeuren. Er zijn prachtige 
mobiele waterzuiveringsinstallaties, dat hebben de oliemaatschappijen voor ons 
uitgezocht, hoe dat moet en die daarom perfect zijn, daar hoef je niet aan te twijfelen. 
Waar moet dat nou allemaal uit betaald worden? Dat is natuurlijk de volgende vraag. 
Het moet privaat gefinancierd worden, want een pensioenfonds wil zich ook best eens 
van zijn goede kant laten zien, dat is helemaal niet zo moeilijk, als het een beetje 
betaald wordt. Het gaat er natuurlijk om hoe bouw je die dingen en voor hoe lang? Als 
je bouwt op terreinen die nog niet in gebruik zijn genomen, een weiland, een 
boomgaard of weet ik wat, dan mag je daar maximaal 5 jaar iets neerzetten, dan moet je 
nog van goeden huize komen. Voordat dat allemaal gepasseerd is (met een beetje duwen 
en trekken zal dat we! lukken) nog een keer met 5 jaar verlengen en in de provincie 
Zuid Holland willen ze het nog wel een keer verlengen en 5 jaar aan vastbinden, want 
die zien die bedreiging van de buitengebieden op zich afkomen en dat is het 
planologisch werk van de afgelopen 20 jaar voor niks, dus die willen dat wel. Dus daar 
moet je niet al te erg aan tillen. Er is een exploitatie-opzet van gemaakt, waarin dat 
allemaal mogelijk is en dan blijkt dat je op huren uitkomt van laten we zeggen tussen 3 
en 400 gulden per maand en dat valt allemaal best mee. Bovendien kan je alles wat je 
gebouwd hebt, ook weer weghalen, dat doet de generatie na ons wel, blijven staan of 
niet, dat interesseert mij ook niet zoveel. 
Dan de kwestie van de werkgelegenheid. Ik vind ook dat er gewerkt moet worden in dat 
soort kampen en dat er geleerd moet worden, want ik verwijs naar de opvang van de 
immigranten in Australie, die werden in een kamp gedouwd en dat was echt 
verschrikkelijk. Ze schreven daar natuurlijk niet over, want ze waren blij dat ze 
Nederland ontvlucht waren, maar dat was werkelijk ongelooflijk, die werden in houten 
barakken gedouwd en die mochten daar niet uit, voordat ze Engels spraken en een vak 
beheersten en werk hadden, die vonden dat de leukste tijd van hun ]even, dus waarom 
zouden we . ... maar ik badineer te veel. 
De opzet van die woningkjes wil ik voor geinteresseerden met alle plezier ook laten 
zien, maar dat is hier misschien de gelegenheid niet voor. Dan is er de kwestie van het 
dak van die gebouwtjes, ik denk aan eenlaags bebouwing met een plat dak en tot onze 
verbazing bleek dat een beloopbaar geisoleerd dak. Als jeer nou 25 gulden per m2 
bijdoet, dan heb je een kasconstructie zoals ze het in het Westland doen en dat betekent 
als je dat dus over die gebouwtjes heenlegt, dan heb je de mogelijkheid om een 
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fantastische warmtebuffer te hebben en het energieverbruik van die woningen is daarmee 
tot bijna 0 teruggebracht. Bovendien: het warme water in zo'n warmtekrachtkoppeling 
kan uitstekend gebruikt worden als in het Westland hier en daar is gebeurd. 
lk wil er maar mee zeggen dat als je zoekt naar - en dat is iets wat me zeer verbaasd 
heeft - dat als je zoekt naar iets, maar je vindt iets anders, je het gevoel hebt dat het 
heel goed mogelijk is om vergaande nieuwe technieken te gebruiken in low-cost 
housing. 
De indeling van die gebouwtjes, je kunt ze dus voor woning gebruiken maar je kan ze 
ook voor werkplaats of lokalen gebruiken en die kassen kun je dus als kas gebruiken, 
dus ik zou daar het liefst een weggesaneerde tuinder op zetten, die daar gewoon tomaten 
gaat kweken.En ook het terrein eromheen kun j e gewoon in beheer brengen. 

Cees de Wit: 
Goed, van alles en nog wat, wie wil daar op reageren, op deze utopia? 

Raf Janssen: 
Ik ben er falikant op tegen. Kampementen voor dit soort mensen! Het zou goed zijn als 
wij ons iets gaan realiseren van wat ik beschouw als de sociale kastelen van modeme 
roofridders en zo Jang er hier bankgebouwen en andere statusgebouwen gebouwd 
worden met marmeren platen aan de voorkant en zo lang mensen geen huis hebben om 
te wonen, klopt er iets niet in onze samenleving. Dit soort projecten, hoe goed bedoeld 
ook, neem ik aan tenminste, vind ik een bevestiging van wat er definitief rot is in onze 
samenleving. Ik ben er ontzettend kwaad om. 

Theo van Halewijn: 
dat vind ik erg fijn, dat er iemand kwaad om wordt, dan komen er argumenten naar 
voren. 

Raf Janssen: 
U moet eens praten met de mensen die moeten vluchten en die moeten dan in die 
kampementen . .. zolang u er samen mee wil wonen vind ik het prima. 

Heer Halewijn: ja <lat vind ik nou ongelooflijk goedkoop! 
Raf Janssen: Ja misschien wel, het gaat hier om goedkope argumenten, c.q. huizen. 

Cees de Wit: 
Heren, ik maa.k een switch van rechts naar links. 

Ernie! Wegelin: 
Ik denk dat deze discussie aantoont dat het goed is om te kijken naar ervaringen in 
plaats van plannen en dat is wat wij proberen te doen met die Habitat-conferentie. Want 
dat zijn dingen waarvan je in ieder geval kunt zeggen: nou dat is op basis van een 
bepaald concept, er is iets gebeurd en daar is wat ervaring mee opgedaan, positief of 
negatief en dat is misschien leerzaam. Het is altijd goed om nieuwe ideeen te hebben, 
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dat wil ik absoluut niet in twijfel trekken, maar ik denk dat de leerzaamheid in de 
pratijk ook bewezen moet worden, voor je daar verder mee komen kan. Waar ik ook in 
geinteresseerd ben, zijn de lichtpuntjes, zoals mijn buurman hier daarstraks noemde, die 
misschien vanuit Nederland te leren vallen. 
Ik weet niet of er tijd is om een discussie daar nu al op te focussen, maar er is 
natuurlijk in Nederland aardig wat ervaring zo langzamerhand met bestuurlijke 
decentralisatie naar het subgemeentelijk niveau, dat is iets wat heel actueel aan het 
worden is in de 3e wereld. En ik weet niet, misschien zit ik ook op uw plaats, maar dat 
is ook niet de bedoeling, het zijn dat soort dingen waar ik dadelijk meer over zou willen 
horen. 

Ron Spreekmeester: 
Ik zal even heel kort willen reageren; het idee dat meneer Halewijn schetst dat doet me 
ontzettend denken aan de oude Molukkerskampen die wij hebben gehad en de oude 
woonwagenkampen. lk denk dat er ook wat dat betreft een verschil is met Australie, dat 
van oudsher een emigratieland is geweest, waar iedereen per definitie een gelijke status 
had. 
Het verschil met Molukkers en woonwagenbewoners is dat die een heel !age status 
hadden en dat de vluchtelingen dezelfde !age status hebben. Ik ben het helemaal met hr. 
Wegelin eens. Ik zou graag die lessen uit het verleden willen leren. Punt 1 en Punt 2: 
innovatieve gedachten zou ik verder veel meer apprecieren als ze zouden worden 
toegepast op: 
a. de normale nieuwbouwwoningen, die we nog moeten bouwen. 1 miljoen hebben we 
net gehoord en de woningvoorraad die in Nederland ontstaat, die ook nog aan wat 
betere milieu-eisen zou moeten voldoen, zou daar ook uitstekend geschikt voor zijn. 
D.w.z. probeer uw energie daar nou uit, i.p.v. op een zo kwetsbare groep als 
vluchtelingen. 

Simon van Driel: 
Eigenlijk op allebei tendenzen in de discussie zou ik wat willen zeggen. Ik zou wat Van 
Halewijn zegt toch niet al te snel afwijzen. Ik vind dat die het op een badinerende toon 
brengt en dat chargeert zijn verhaal. Waar hij wel op wijst is: hoe krijg je nou 
kwalitatief behoorlijke huisvesting voor een nieuwe stroom mensen, waarvan we 
allemaal al weten dat bet een probleem is en waarvan je ook moet constateren, zeker als 
je in grote steden woont dat de opvangcapaciteit van de statushouders helemaal beperkt 
is. Ik bedoel: zo zou je de vraag ook kunnen stellen . Vandaar kan er ook geredeneerd 
worden. 
U weet: ik heb in Den Haag nogal wat racistische rellen meegemaakt en dat zijn geen 
plezierige ervaringen . We kunnen wel roepen dat het allemaal niet moet, daar zijn wij 
het snel over eens, maar het werkt zo dus niet en ik ken nogal wat buurten in Den 
Haag, waar ik, gewoon bij voorbaat al, statushouders niet zou durven stoppen, omdat 
men bij voorbaat weet dat dat tot geweldsuitbarstingen leidt. Dat is toch een probleem. 
We kunnen er makkelijk aan voorbij gaan, maar we hebben er wel mee te maken en wij 
moeten wel oplossingen voor dat probleem vinden. 
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Ha\ewijn, die ik zo'n beetje ken, doet zich tekort door dit badinerend te brengen, maar 
om al te snel te zeggen: laten we de marmeren paleizen van de Rabobank afbreken, ja -
doet me denken aan de weversopstand van ruim een eeuw geleden. Dat heeft daar ook 
niet echt geholpen. 
Dus ik vind dat we dat een beetje genuanceerd moeten benaderen, laten we daar een 
pleidooi voor houden. lk ben niet voor krotten voor statushouders of zo, maar we! 
genuanceerd benaderen. 
Wat dat andere punt betreft: kijk, eigenlijk vroeg ik om bestuurlijke decentralisatie. lk 
weet niet of dat een belangrijke factor is, als je dit soort problemen presenteert. Waar 
het mij om gaat: ik heb vanmorgen in mijn inleiding een paar voorbeelden proberen te 
noemen, bijv. buurtbeheer, bewoners zelf verantwoordelijkheid laten dragen, die er zelf 
geld voor krijgen. Vanuit ons denken (Dienst Openbare Werken, Reiniging en nog een 
paar clubjes die samen dan een soort Dienst zijn geworden) heb ik het idee: die moeten 
ook alles zelf doen, vele miljoenen overheidsgeld die nog te weinig zijn. 
Nu is er een switch in het denken, ik ben daar een groat voorstander van en zeg tegen 
de mensen: uw inkomstensituatie is nijpend, dat moeten we gewoon niet hebben. Het 
werkt negatief uit op de omgeving. We geven ontzettend veel uit aan beheer en 
onderhoud en dat blijkt toch onvoldoende (te zijn). Laten we die nou combineren, die 
experimenten zijn er. Of dat nou bestuurlijk is ingevuld, bijv. in de vorm van de 
A'damse binnengemeentelijke decentralisatie of stadsgebieden in R'dam, waar ook een 
bestuurlijke kop op zit, zoals dat heel. 
Persoonlijk vind ik dat ook we! interessant, maar toch niet zo interessant, ook als het 
echt lukt, want als die bestuurlijke invulling niet decentraal is, dat zie je toch vaak op 
een grotere schaal dan de wijken, waarin ik nou denk. 
lk bedoel: als je nou dit soort experimenten wil en dit soort voortzettingen, dan moet 
men niet in bedragen denken voor een gebied, dan krijg je ook een kleine 
Reinigingsdienst, een kleine Veegdienst of klein Groen of noem maar op. 
Nee, ik zie de controle veel meer in het feit dat de overheid toch verantwoordelijk blijft 
voor de openbare ruimte en groen. 
Dus ik zie de verantwoordelijkheid in een soort aanbesteden aan de bewoners zelf, 
waarvan je zegt: hier, je krijgt laten we zeggen, zoveel geld ervoor, probeer het we\ te 
doen, want als je het geld alleen maar gebruikt om de armoedesituatie te verbeteren en 
je doet er verder niets mee, dan is het wat mij betreft ook afgelopen. 
Het ging er ook om om mee te doen en je buurt in !even te houden. Dan hoeft er wat 
mij betreft niet per se een democratisch gekozen bestuur op dat niveau boven te zitten. 
Er moet we! een bestuur van bewoners bij zitten, voor een soort democratische controle 
en dat is nog wat anders dan dat je zegt nee. Daar zijn al voorbeelden van in Den Haag, 
die overigens weer een beetje verschillend zijn, dat is interessant. 
In Eindhoven doet zich dat voor en er wordt ook in andere steden aan gedacht, want die 
problemen die we hier zitten te bespreken, zijn natuurlijk niet zo uniek, dat ze zich 
alleen in een paar steden voordoen. Wat dat betreft zei iemand: grate steden in de 3e 
wereld en in de westerse wereld zijn dezelfde. Nou dat vind ik een beetje overdreven, 
maar het groeien naar elkaar toe in de negatieve zin, helaas. Wat ik bedoel, het gaat tot 
nu toe vooruit en als ze naar elkaar toegroeien in de zin van dat de 3e wereldsteden veel 
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beter zouden gaan functioneren en veel rijker zouden worden, zou ik dat niet zo erg 
vinden, maar je ziet helaas dat steden in West-Europa steeds armer worden en daar ook 
de bestuurbaarheid van de overheid steeds meer in de marge terecht komt, met alle 
problemen van dien. 

Adrie van den Hoek: 
lk hen het wel met Van Driel eens, laten we meer aan onderhoud in de wijk doen. Ik 
hen het ook met hem eens dat de eigen verantwoordelijkheid niet van de overheid is, 
maar dat de burgers er mede-verantwoordelijk voor zijn. Waar ik het met hem oneens 
ben, is de stelling dat het recht op een uitkering gekoppeld is aan de plicht, zorg voor 
de omgeving. De plicht zorg voor de omgeving zit vast aan het feit dat jeer woont, niet 
aan het feit al of niet, of je een uitkering hebt. 
Zijn voorstel om mensen met een uitkering in dienst te nemen, ik neem aan voor een 
banenpoolsalaris, is voor somrnigen nauwelijks meer dan de uitkeringsnorm, die ze nu 
hebben, mogelijk zelfs in plaats van taken die nu door de overheid worden uitgevoerd. 
Dit betekent m.i. (en als dat niet zo is, hoor ik dat graag van hem) een verschuiving van 
de ene ploeg naar de andere, op den duur mogelijk een nieuwe p\oeg langdurig 
werklozen, die we achter in de rij aansluiten - en wat dat bijdraagt aan het bestrijden of 
de overwinning van armoede is mij nog een raadsel. Daar zou ik wel eens een keer een 
wat duidelijker antwoord op willen hebben, want nu snap ik het niet; nu heb ik het 
gevoel dat we alleen aan het schuiven zijn i.p.v. het oplossen. 

Simon van Driel: 
Het is een bijdrage aan de armoede in die zin dat je je moet voorstellen dat in de sfeer 
van de bijstand 2 van de 3 mensen 70% van het minimumloon krijgen. Waar ik voor 
pleit is: betaal het minimumloon, dat betekent 2 op de 3 gaan er dus op vooruit, dat is 
nogal wat, vind ik. 
Het gaat om vele tienduizenden mensen, misschien niet genoeg, maar het gaat maar om 
een paar honderd gulden in de maand, vierhonderd gulden ongeveer. Tienduizenden in 
de grote steden in het Westen zouden vooruitgaan als we dit zouden bereiken. Daar zou 
ik niet op tegen zijn. Ten tweede: het is een dam, dat heh ik proberen te brengen, tegen 
verdere sluipenderwijze uitholling van de uitkeringen. Ik ben er dus heilig van overtuigd 
dat de uitkeringen onder druk staan en dus een gevaar opleveren en ik probeer een 
strategie te verzinnen, waarin dat dus niet aan de orde is . 
Men moet overigens ook nuchter zijn. Daar naar kijkend, zie je dus dat uitkeringen 
achterblijven, omdat er toch een draagvlak is om dat te doen, dat betreur ik overigens, 
maar het is wel een feit en door alleen te zeggen, ja dat moet eigenlijk niet, dat vind ik 
heel mooi dan. Ben ik veel te praktisch voor, dat helpt dus niet, dus denk ik: laten we 
andere strategieen verzinnen, dat is het tweede argument dat ik heb. 
Ten derde: of het werk anderen verdringt, wat we niet hopen, geloof ik maar ten dele; 
dat het tot een gigantische uitbreiding kan leiden van werkzaambeden, creatief inzetten 
van gelden, dus ik geloof dater meer mensen worden geholpen. Dat ik daarmee het 
werkloosheidvraagstuk in Nederland oplos, geloof ik overigens ook niet, maar dat zit 
ingewikkeld in elkaar. 
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Dat er tienduizenden extra aan werk geholpen kunnen warden, dat geloof ik we!, zonder 
dat dat netto-extra werk oplevert. Maar niet dat ik daarmee zeg: de werkloosheid is 
daarmee opgelost. Als Kok naar mij geluisterd had, dan is de werkloosheid ook 
opgelost, nou nee, zo ligt het ook niet! 
Maar ik geloof we! dat er tienduizenden werkenden erbij komen. Het is een steen aan 
het gebouw en niet de oplossing voor het probleem, want daar zit je met 
arbeidstijdverkorting, deling van werk en dat soort strategieen. 

Adrie van den Hoek: 
lk denk dat dat teveel gevraagd zou zijn, zo simpel is het probleem ook niet op te 
lossen. 
Blijft voor mij nog altijd een vraag over die stoelendans, die zie ik nog steeds we! 
gebeuren, dat is niet helemaal zonder verliezen. Aan de andere kant geeft Van Oriel toe 
dat het een verschuiving is, dat die plaatsen ueberhaupt bezig zijn wegbezuinigd te 
warden en dat in die zin mijn stoelen achteraf nog blijven staan. 
Ook ik heb het antwoord niet kant en klaar. Sams het bestaan van regelgeving, zeker als 
je het hebt over bijv. bijstand, wordt heel individualistisch bekeken op het moment dat 
de verstrekkingen moeten plaatsvinden. Maar op het moment als het gaat om wat 
ruimere interpretatie van regels om iemand de kans te geven uit zo'n bestaan weg te 
vluchten, dan is dat laatste m.n. nogal eens moeilijk. Daamaast denk ik toch dat er ook 
wat beter gekeken kan warden naar overlevingsstrategieen, die mensen vanuit de 
verschillende landen van herkomst, die je in de wijken hebt, vanuit hun eigen thuisland 
nog mee hebben genomen om te zien, wat ze nodig hebben om te ondersteunen, om die 
hier weer van de grand te krijgen. 
Betaald werk is nl. niet voor iedereen voorhanden, maar een hogere kwaliteit van !even 
is daar m.i. we! degelijk mogelijk. 

Theo Kolstee: 
Over het verhaal van de heer Van Halenwijn. Allereerst wens ik u van mijn kant veel 
succes met uw techno-netten. Tot nu toe gaat het verhaal mij te veel denken aan de vele 
voorstellen voor gaskacheltjes die ik heb gezien voor de Sahara. Jaren geleden kwam 
elke technische student uit Eindhoven, Delft, Enschede met het zoveelste gaskacheltje. 
En ik heb er 57 van gezien en ik krijg ongelogen elke maand een voorstel voor de 
oplossing van low-cost housing in de 3e wereld. Ik krijg er vandaag weer een; het gaat 
over hout en cement. Iedereen, zelfs van een textielhandelaar heb ik al wat gekregen, 
minimaal 50.000 afnemers, zei die. Waarschijnlijk zit er vaart in de textielbranche. 
Toch doet het mij denken aan de manier van Karel Weber over zijn zwarte Madonna, 
die daarover een keer zei het spijt me dat iedereen het het lelijkste gebouw van 
Nederland vindt, maar ze begrepen het niet. 
Dat vind ik voor een architect een iets te hoog standpunt. Ik zou u graag willen 
uitnodigen voor een bezoek brengen aan het NAI in R'dam, waar een tentoonstelling is 
van een aantal low=income settlements in 3e wereldlanden, die in opbouw zijn en u zult 
daarin geen technonet terugvinden, in de huizen die ze zelf gebouw hebben, in Lima 
etc. 
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Een aantal van deze wijken zijn inmiddels al bezocht door de touristenindustrie; 
touristenbussen om te kijken hoe mooi deze wijken wel zijn. Net zoals de Plaka in 
Athene en Bario Rosso in Mexico. 
Even terug naar de culturele context. Een van de wijken ken ik vrij goed in Lima, El 
Salvador, een van de meest bekende en succesvolle wijken in de 3e wereld en waar 
onderzoek is gedaan, waarom het daar wel is gelukt en waarom elders niet. 
Het basiskenmerk daar was een bepaalde vorm van saamhorigheidsgevoel, wat 
terugkomt in de afkomst van deze mensen uit de Quecha-cultuur uit de Andes. Nou kan 
ik uit traditie zeggen: ga daar maar eerst 300 jaar in de Andes wonen, dan zult u het 
merken. Er was geen enkel technonet bij, evenmin in Yogyakarta, daar waren andere 
buurtorganisaties. 

Theo van Halewijn: 
Wat ik bedoel is een oplossing in Nederland en niks met de 3e wereld, daar weet ik niks 
van, echt niet en wat ik bovendien - misschien niet duidelijk genoeg gezegd heb - 1s 
dat migranten, voordat ze echt kunnen gaan wonen in Nederland een soort tussentijd 
moeten doormaken, dat ze Nederlands moeten leren en dat ze moeten weten hoe het 
gaat in deze samenleving, <lat denk ik. 

Raf Janssen: 
Er is een onderzoek in A'dam en daar is duidelijk gebleken dat asielzoekers niets liever 
willen dan: of werk krijgen of de Ned. taal leren, die willen dat heel erg graag 

REGELGEVING EN BEHEER 

Carel Tenhaeff: 
Ik wou op uw laatste woord inspringen van die saamhorigheid. 
Ik denk dat dat een heel wezenlijk punt is. Meneer Van Oriel zegt het te betreuren dat 
een aantal zaken hier op ontwikkelingslanden gaat lijken en dat hij zulke uitspraken niet 
in negatieve, maar in positieve zin bedoelt. 
Kijk, wat wij in Nederland, ondanks alle welvaart hebben weten te bakken, misschien 
dankzij, is een ontzettend verkokerd en gefragmenteerd systeem, waarbij burgers in de 
problemen zitten en daar hebben wij het bij armoede over, met emstige problemen, dat 
wij we! oplossingen voor samengestelde problemen moeten gaan zoeken bij allerlei en 
verschillende loketten op verschillende niveaus, vanaf buurtniveau tot het regionale 
mveau. 
Proberen wij met gewelddadige wetten, zoals de WWG om allerlei diensten en 
regelingen in een loket te dwingen, maar dat is dan een van de vele loketten die we clan 
uiteindelijk zouden krijgen. Dus dat is een probleem in die zin kan je we! wat opsteken 
van een aantal van die ontwikkelingsprogramma's in andere landen. Mede dankzij dit 
feit hoort dat niet tot het verkokerde systeem. Omdat er nog niet zoveel systeem is, men 
wordt niet gehinderd door die verkokering, dat is hier het probleem. Hoe komen we 
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daar nou doorheen? 
Dus in die zin mag het wel wat lijken op die uitgangssituatie die je daar dan soms nog 
aantreft. Hij zegt tenrninste, als ik dat punt van die saamhorigheid loch koppel aan een 
sub-gemeentelijk of een zo decentraal mogelijk niveau, hoe kun je daar nou 
georganiseerd iets op poten zetten, dan hebben we op dat terrein de laatste tijd wel 
diverse experimenten al gehad. Bijv. integraal buurtbeheer in Eindhoven. Ook in een 
afgelegen gebied als Den Helder is dat geprobeerd, om in een wijk een wijkcentrum 
neer te zetten, waarbij gelijkwaardig wordt samengewerkt tussen vrijwilligers en 
beroepskrachten, waarbij diverse sectoren zich op het wijkniveau richten, varieerend van 
arbeidsberniddeling tot gezondheidsdienst enz. 
Dus het is we! mogelijk iets op dat punt te laten zien en je kunt meteen laten zien hoe 
ingewikkeld het is om eerst een oud systeem te slechten, want dat moet je eerst doen als 
je opnieuw die voorzieningen op elkaar wilt betrekken, ze toegankelijker maken, op zijn 
rninst. 
Niet iedereen hoeft een betaalde baan te hebben, ook vrijwilligers moeten erkend 
worden als ze nuttig werk doen, die hoeven niet meteen additionele arbeiders te zijn, ze 
kunnen loch ook gewoon vrijwilliger zijn. Maar wee! je, je kunt laten zien hoe 
ingewikkeld het is dat tot stand te brengen, omdat eerst de oude belangetjes voor een 
dee! moeten worden geslecht, dat kent u vanuit Den Haag ook we!, hoe lastig dat is. 
Op dat punt kunnen we we! materiaal aandragen. 

Ernie! Wegelin: 
Een dee! van wat ik wou vragen is eigenlijk al beantwoord. 
Ik vraag me bijv. ook af, die kwestie van die regelgeving, waar voortdurend op is 
teruggekomen, is ook iets wat veelvuldig voorkomt. Oat komt in de 3e wereld ook veel 
voor. 
Het grote voordeel, denk ik dan , van veel Janden in de 3e wereld, in spontane 
nederzettingen is, dat het domweg genegeerd wordt en er daar verder geen straf op 
staat. Oat is simpel; in Nederland is dat rnisschien niet zo. Maar hier zijn er ook 
voorbeelden aan te geven, en wordt er ook serieus werk van gemaakt, van die 
regulering op dat terrein. Kunnen we daar iets over zeggen? 
Kunnen we zeggen dat er in Nederland interesante voorbeelden van te geven zijn? 

Cees de Wit: Ja ik denk dater in Ned. wel voorbeelden zijn. 

Ernie! Wegelin: 
Wat ik eigenlijk wilde zeggen: in de 3e wereld is dat dus veelvuldig het geval, maar je 
kunt er als arme we! op gepakt worden. Als zo iemand op de een of andere reden de 
aandacht op j e vestigt, dan kun je wel tegen de lamp !open. Ik denk dat dat in uw 
voorbeeld ook het geval is. 
Dus de vraag is, zijn er daar nou ook voorbeelden van te geven, dat er op meer 
georganiseerde manier geprobeerd wordt om van die regelgeving af te komen. Ik vind 
de winkelsluitingswet niet zo'n heel erg gelukkig voorbeeld. Het is volop in beweging 
de laatste dagen, dus u kunt niet echt zeggen dat dat al "exemples of best practise" zijn. 

HUISVESTNG EN OVERWINNING VAN ARMOEDE 167 



Raf Janssen: 
Die regelgeving wordt al noodgedwongen terzijde gelegd, overstegen juist door heel 
veel armen ook in de Derde Wereld en ik denk dat belangrijk is om de positieve 
aspecten en ook de negatieve aspecten, maar de positieve aspecten van dit soort 
noodgedwongen ontwikkelingswerk om die juist naar voren te halen en dat wij heel vaak 
zeggen van wij moeten dit doen, wij moeten dat doen .. . .. dat sluit gewoon niet aan bij 
de leefwereld van de mensen en waar het om gaat, denk ik is van onderop, dit soort 
initiatieven door het !even afgedwongen initiatieven om die te verbinden met een 
veranderingsconcept en tot nu toe hebben wij andersom gedaan. Wij hebben een 
veranderingsconcept gedicteerd voor de hele wereld en zeggen: je loopt en woont zoals 
wij en daar hebben wij prachtige termen voor bedacht. Dat is in de inleiding die ik ook 
hield van: wij blijven altijd aan die armen sleutelen, het wordt eens tijd om misschien 
meer daarbij aan te sluiten en de spiegel die ze eigenlijk ons voorhouden om daar eens 
in te kijken. 

Ernie! Wegelin: 
Daarmee zegt u eigenlijk precies datgene waar ik om vroeg. Ik zie dat in de 3e wereld 
gebeuren. Mijn vraag is veel simpeler. Zijn daar gemeenten die daar praktische 
consequenties uit getrokken hebben en die dus inderdaad zijn overgegaan tot 
deregulering op bepaalde terreinen ten voordele van de armen, dat is de vraag die ik wil 
stellen! 

Cees de Wit: 
Het meest uitgesproken voorbeeld vind ik toch Eindhoven, dat dat probleem inderdaad 
een aantal jaren geleden heeft gezien. Van der Spek, die hier vanmorgen was, die kan 
heel beeldend vertellen hoe die het vond om op een bewonersavond te zijn en overtuigd 
te zijn van het beleid van de bewoners en toch met lege handen staat en dat is vertaald 
in de politiek door te zeggen tegen de managers van Diensten, dat jullie je tent kunnen 
runnen, dat vind ik prima, daar heb ik het volste vertrouwen in. Maar jullie hebben ook 
mijn geld afgepakt en ik wil een stuk van mijn geld terug en hij heeft gezegd: niet 
vandaag, maar op termijn wil ik de beschikkingsruimte hebben over politieke 
besluitvaardigheid, uitgedrukt in geld, zodat als ik een keer wat moet toezeggen, dat ik 
niet met lege handen sta en dat er dan niet alleen geld mee gemoeid is, maar ook een 
handelingspraktijk van de Diensten, dat het dienstbare diensten zijn en 
gedecentraliseerde diensten. Dat is een stukje praktijk dat hier gestalte heeft gekregen en 
ik denk dat is ook collegebeleid geworden, is raadsbeleid geworden. Want er liggen 2 
raadsbesluiten over social return; daar worden geen grote projecten aangepakt, of er 
moet in termen van miljoenen sprake zijn van social return en dat vind ik een niet 
onbelangrijke, maar reeds gede-institutionaliseerde praktijk die er zeker wezen mag. 
Even wat anders nog ter afsluiting: 
lk hoorde net opmerkingen over: het gaat altijd maar over de mensen en wij hebben 
(Raf Janssen maakte die opmerking) wereldconcepten opgelegd. We zitten weer zoiets te 
doen, ik denk dat het belangrijk is om bij beide projecten die als goede praktijk naar 
voren worden gebracht, ook vooral te kijken naar die elementen van ondersteuning, 
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begeleiding, die te maken hebben met de kunst om de mensen tegen de woorden te 
verweren. 
Op het moment dat de retorica een onderdeel is van een project en dat er een open debat 
cultuur is,dan pas kunnen de eigen principes tot gelding komen en ik denk dat een van 
de belangrijkste dingen die dan te gebeuren staan, de daad van afstand is van degene die 
met de beste bedoelingen komt helpen. 
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Huisvesting en overwinning van armoede 

"Meer mensen don ooit tevoren zijn op drift, op de vlucht voor 
geweld of etnische vervolging, voor honger of vonwege 
vernietiging van hun milieu of simpelweg op zaek noor betere 
perspectieven don in de economische malaise thuis. Het oontol 
migronten in de wereld stqgt en zol noor verwachllng in de loop 
der jaren 90 blijven stijgen. Ongeregelde migratie is HET politieke 
vraagstuk van deze tijd en regeringen staan onder toenemende 
druk nieuw beleid le formuleren" . 

Uit: Internationale Somenwerking nr. 11 , 1992, pog. 18 van Jo/ke 
Oppewal. 
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winning van armoede, wear ook gevestigde bewoners van harte 

can mee kunnen werken zijn in dit verslag uiteengezet en 

bediscussieerd in het het perspeclief van de UNHABITAT II 

conferentie 1996 te Istanbul. 


