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Ed de Meyer 
‘Ik geef alle ruimte aan de relativering van culturele 
verschillen’ 

Ed de Meyer pleit voor ‘aanwezigheidsopbouwwerk’, voor opbouwwerk met een 

lange adem, een heldere visie en missie. Hij werkte onder meer in Belgisch Congo, 

in Rotterdam Overschie, de Antwerpse wijk Borgerhout en in de Rotterdamse wijk 

de Cool. ‘Je maakt verschil door mensen op hun plaatsen op te zoeken, ze in hun 

leven te verplaatsen, ze aan te spreken, ze uit te nodigen, ze mee verantwoordelijk te 

laten worden.’ 

Ed de Meyer geldt in Rotterdam als een van de meest 

ervaren opbouwwerkers van de stad. In zijn werk 

laat hij zich kennen als een professional die in staat is 

culturele verschillen tussen groepen te overbruggen 

en te relativeren. Zijn lange loopbaan heeft De Meyer 

geleerd om niet te groot te denken. ´Het zijn vaak 

een heleboel kleine dingen die het ´m doen´. 

‘Ik ben van mening dat een opbouwwerker, wil hij 

goed functioneren, veel en lange tijd in een wijk 

aanwezig moet zijn. Als je buiten de wijk woont en 

een strikte scheiding aanbrengt tussen werktijd en privétijd is het moeilijk om een 

wijk echt te doorgronden. Maar als je bepaalde wijken of buurten wil begrijpen dan 

moet je daar ‘s nachts ook rondgelopen hebben, dan moet je de kerken kennen die 

nieuwkomers oprichten en die vaak als een soort buurthuizen voor hen functioneren, 

daar moet je naar toe. Je moet in bepaalde kroegen hebben gezeten, door de straten 

hebben geslenterd en lokale ondernemers hebben aangesproken en al die mensen en 

instanties die er toe doen.’ 

‘De kracht van opbouwwerk zit hem niet in allerlei vormen van ambtenarij, maar in 

de kunst om zoveel mogelijk tijd te besteden aan het werken met mensen in een buurt. 

Jonge mensen willen meteen succes en ze denken dat je met een papieren plan de 

werkelijkheid naar je hand kan zetten.’ 

Geboortejaar: 1945 

Functie: 

Opbouwwerker

Plaats: Rotterdam
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Wie is Ed de Meyer?

Ed de Meyer (60) is opbouwwerker in de Rotterdamse wijk de Cool. Hij studeerde 

sociologie in Leuven, werkte in Belgisch Congo, Borgerhout in Antwerpen en 

verschillende wijken van Rotterdam. Hij werkt nu voor de bewonersorganisatie van 

de Cool, maar van zijn expertise wordt ook op andere plaatsen in de stad gebruik 

gemaakt, zoals in de Stadsdriehoek en het Oude Noorden. De stijl van Ed de Meyer 

is on-Hollands: vooral zijn non-verbale manier van communiceren is typerend, hij 

spreekt met heel zijn lichaam. Door zijn open houding creëert hij openingen, juist in 

situaties waar mensen onverschillig en onverdraagzaam tegenover elkaar staan.

De Meyer heeft twee dochters van 24 en 19 jaar uit zijn eerste huwelijk. De eerste staat 

voor de klas in het basisonderwijs, de tweede studeert sociologie in Antwerpen. De 

Meyer is hertrouwd met een Marokkaanse. Ze hebben twee kinderen die in de Cool 

naar school gaan. In het interview vertelt hij over zijn zus Magda, parlementariër in 

België. Wie haar website bezoekt, stuit op een motto dat uitstekend bij de levensfilosofie 

van haar broer past: ‘Als je denkt dat je te klein bent om invloed uit te oefenen dan heb 

je nog nooit met een mug in de kamer geslapen.’ 

Inspiratiebronnen

‘Mijn inspiratiebronnen liggen vooral in mijn jeugd. Ik ben opgegroeid in een 

arbeidersbuurt van Sint-Niklaas, een plaatsje tussen Antwerpen en Gent. Daar heb ik 

veel geleerd van gewone mensen en mijn ouders. Ik heb daar de onderlinge solidariteit 

ervaren, maar ook het belang gezien van mensen die je kansen geven. Van de pater, de 

onderwijzer of de huisarts die tegen je zei: jij moet naar school of naar de scouting.’ 

‘Mijn moeder had een kappersbedrijfje. Ze deed de kapsels van alle vrouwen van Sint-

Niklaas, ook van de hoeren. Ik zie me nog zitten luisterend in de deurpost naar hun 

verhalen over liefdes, vriendjes, de lelijke dingen die ze meemaakten. De straat waar 

ik woonde heeft twee ministers voortgebracht. Ik weet niet of dat toeval is. Mijn zus is 

werkzaam in het parlement van België.’ 



‘Mijn vader kwam uit een groot gezin en heeft een schitterende tuin gemaakt op de 

stukjes grond die zijn broers van de steenfabriek hadden gekregen. Op de kleiputten 

van de fabriek, waar het vuil van de stad gedumpt werd, heeft hij dat gerealiseerd. Op 

die tuin speelde iedereen, ook Turkse en Marokkaanse kinderen.’ 

‘Mijn vader is als helper de zaak ingetrokken. Hij scheerde de mannen, kende 

iedereen, kende alle geheimen van de buurt en wist daar heel goed mee om te gaan. 

Als ik terugkijk dan zie ik heel scherp de belangrijke sociale rol die ze vervulden. Mijn 

moeder was eigenlijk een soort maatschappelijk werkster. Mijn moeder heeft zelfs nog 

een boek geschreven over de buurt.’

‘Later heb ik gestudeerd en op andere plekken werk- en levenservaring opgedaan, maar 

in Sint-Niklaas ligt de kern van mijn inspiratie. Ik was er de bendeleider van de straat 

en ook bij de scouting pakte ik de leidersrol op. In feite ben ik daar heel mijn leven 

mee doorgegaan. Mij hebben dus niet zozeer boeken of methodieken geïnspireerd, 

maar het alledaagse leven van gewone mensen. Misschien kun je daar de figuur van 

Franciscus aan toevoegen. Ik ben door de Franciscanen opgeleid op het college in 

Lokeren. Het leven van Franciscus heeft me beïnvloed en zeker zijn inzet voor mensen 

die het minst bedeeld zijn.’

Professionaliteit en innovatie

‘Het is nu een tijd van meten is weten en van beschrijven en controleren. Alles dient 

te worden opgeschreven, twaalf uur voor die activiteit, zes uur voor die activiteit, 

enzovoorts. De welzijnswerker wordt in stukjes gehakt en de vraag is wat al die stukjes 

opleveren. Wat mij opvalt, is dat iedereen dat zo verschrikkelijk serieus neemt. Plannen 

op schrift stellen, besluitenlijstjes maken, alsof je daar het mee oplost. Ik moet hier jonge 

mensen bij wijze van spreken van de computer afslaan. Laat mij die papierwinkel maar 

doen, zeg ik vaak. Ik weet wat er verlangd wordt en ik kan dat ook snel afhandelen. De 

kracht van opbouwwerk zit hem niet in allerlei vormen van ambtenarij, maar in de 

kunst om zoveel mogelijk tijd te besteden aan het werken met mensen in een buurt.’

‘Jonge mensen willen meteen succes en ze denken dat je met een papieren plan de 

werkelijkheid naar je hand kan zetten. Nee, dan begint het spel pas. Vaak zie je resultaten 

pas na jaren van hard werken. Ik heb dat in Antwerpen in Borgerhout gemerkt, in 

Rotterdam in Overschie en nu weer in de Cool. Investeringen in mensen en in andere 

partners betalen zich vaak pas jaren later uit.’

‘Ik ben ook van mening dat een opbouwwerker, wil hij goed functioneren, veel en 

lange tijd in een wijk aanwezig moet zijn. Als je buiten de wijk woont en een strikte 

scheiding aanbrengt tussen werktijd en privétijd is het moeilijk om een wijk echt te 

doorgronden. Maar als je bepaalde wijken of buurten wil begrijpen dan moet je daar 

‘s nachts ook rondgelopen hebben, dan moet je de kerken kennen die nieuwkomers 

oprichten en die vaak als een soort buurthuizen voor hen functioneren, daar moet 

je naar toe. Je moet in bepaalde kroegen hebben gezeten, door de straten hebben 

geslenterd en lokale ondernemers hebben aangesproken en al die mensen en instanties 

die er toe doen.’ 

‘Ik zie een meer zakelijke en afstandelijke houding tegenover het werk bij jonge mensen. 

Ze zijn ook geëngageerd, maar op een andere manier dan mijn generatie. Maar de 

vraag blijft wel: hoe zorg je ervoor dat je een wijk in de vingers krijgt, dat je de juiste 

verbindingen maakt en de juiste contacten legt? Ik denk dat als je de professionaliteit 
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van het werk wil verbeteren, je moet zorgen dat je beroepskrachten opleidt die dat 

kunnen, die dat fascinerend en interessant vinden. Innovaties in het opbouwwerk 

zitten niet in het aanreiken van administratieve systemen.’ 

Hoe werk je met groepen? Hoe ga je om met spanningen

‘Ik heb vooral met spanningen te maken in de zin van vooroordelen. ‘’Die Turkse 

bewoners zullen die geveltuintjes toch geen water gaan geven’’. Of: ‘’Turkse moeders 

komen toch nooit op vergaderingen’’. Waar ik naar streef is dat bewoners gezamenlijk 

verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving. Ik probeer dat te realiseren door 

activiteiten te organiseren die verschillende groepen aanspreken.’

‘Op dit moment werk ik in het Oude Noorden. Daar doe ik met een kunstenares het 

project ‘Rembrandtstraat Full Colour’. Iedereen in de straat kiest zijn favoriete kleur 

en krijgt een T-shirt én een kapsel in die kleur. Favoriete kleuren lopen dwars door 

alle verschillende groepen heen. Daarmee relativeer ik de culturele verschillen in ´de 

multiculturele samenleving´. Aan die relativering wil ik ruimte geven. Zo werk ik ook 

met gemixte muziekbandjes die Nederlandse liedteksten zingen op Turkse melodieën. 

Dan staat daar zo’n jongen op klompen dat te zingen. Dat relativeert, dat haalt heel 

veel culturele kramp uit de lucht.’

Hoogte- en dieptepunten

‘Ik heb heel intense herinneringen aan de tijd dat ik na mijn studie sociologie in 

Leuven in de jaren zestig naar de Congo ging om daar te werken als docent voor een 

kweekschool. Die school lag 350 kilometer van de provinciehoofdstad Kisangani. De 

woningen voor de leraren bouwden we zelf. Je kwam niet in een gespreid bedje. In feite 

was het al een soort opbouwwerk.’

‘In 1970 ben ik naar Rotterdam gekomen. In Rotterdam kon je een post-HBO, post-

universitaire studie opbouwwerk aan de Hogeschool Rijnmond volgen. Die opleiding 

was heel interessant, omdat ze vanuit de praktijk van opbouwwerk vertrok. Ik was 25 

jaar en ging in Overschie werken als beroepskracht. Overschie was een oud dorp waar 

in de jaren vijftig en zestig heel veel naoorlogse betonbouw is gerealiseerd. Voor mij 

was het een heel boeiende tijd. Leeftijdsgenoten van mij kochten huizen in het oude 

Overschie en er werden crèches opgezet. We begonnen jongerenwerk voor jongeren 

die naast de luchthaven in een soort woonschool woonden, een apart buurtje dat in de 

volksmond ´het indianendorp´ werd genoemd. We tilden jongerenhuisvesting van de 

grond en zorgden ervoor dat jongeren aan het werk gingen.’

‘Na Overschie ging ik in Borgerhout, een volkswijk van Antwerpen werken. Ik 

was ongeveer 32 toen ik daar aankwam. In die tijd was er veel uitwisseling tussen 

linkse Rotterdammers en Antwerpenaren. Ik had gesolliciteerd. Ik kwam tussen de 

Marokkanen terecht. Mijn voorganger was een pastoor. Ik deed het werk voor een soort 

sociale dienstloon. En ik functioneerde daar als een ondernemer. Van mijn loon moest 

ik alles betalen. Het pand werd ervan opgeknapt, de huur betaald, de activiteitenpot, 

de koffiepot. ‘s Ochtends opende ik het pand voor de vrouwen uit de buurt die er koffie 

kwamen drinken en als je niet oplette meteen ook de suiker weggrepen. Mijn telefoon 

fungeerde als telefooncentrale van de buurt. Bij de vele telefoontjes naar Marokko 

moest ik de tikken tellen. Marokkanen kwamen met hun koffers zo mijn kantoortje 

binnen gelopen. Ik moest er de relevante papieren uitvissen.’



‘Borgerhout kende heel kleine huiseigenaren. We hebben huurderscollectieven opgezet, 

omdat Belgen hun huizen niet aan de Marokkanen wilden verhuren. Later hebben we 

bouwwinkels mee opgezet die Marokkanen hielpen bij het opknappen van woningen 

die ze kochten. Veel meer dan in Nederland kon je in België bouwen met de Franse slag 

en je eigen gang gaan op basis van bonnetjes van de Gamma. Elke straat had bij wijze 

van spreken een kleine moskee, die in feite functioneerde als een soort dorpshuis voor 

bewoners die uit dezelfde dorpen van Marokko afkomstig waren.’ 

‘Ik kreeg het verwijt dat ik te veel voor de Marokkanen werkte. Daarbij was het 

probleem dat het werk niet door het socialistische gemeentebestuur van Antwerpen 

werd erkend. Het opbouwwerk werd gezien als een werksoort van de katholieken. 

In feite had ik te maken met een conservatief socialistisch bestuur, ook al schreef ik 

zelf artikelen in de linkse krant De Morgen en zat mijn zus in het parlement voor de 

Socialistische Partij.’

‘Het enige waar het stadsbestuur gevoelig voor was, waren bewonersacties. En die 

organiseerden we. Als actiegroep werden we wel serieus genomen, maar dat leidde 

vaak tot curieuze resultaten. Zo voerden we ooit actie voor betere speelmogelijkheden 

voor kinderen. Het leverde een reusachtig speeltoestel op dat midden in een straat 

werd geplaatst. De kinderen vonden het mooi, maar oude mensen zaten knarsetandend 

achter de ramen omdat ze hoorndol werden van het lawaai.’

‘In Borgerhout heb ik heel veel geleerd. Ik heb geleerd op te passen met vooroordelen 

over migrantengroepen en om niet te groot te denken. Het zijn vaak een heleboel 

kleine dingen waar het om gaat. Ik merkte dat ik met een houding ‘van luister maar 

naar mij want ik weet het wel’ weinig opschiet. Ik leerde vooral om van onderop met 

de bewoners, met de Marokkanen te werken, geleerd om samen dingen te doen en te 

beleven. We kenden de Marokkanen, we kwamen in hun theehuizen, hun moskeetjes, 

hun gezinnen. Daar lag het vertrekpunt.’

Instelling en beleid. Hoe blijf je fris?

‘SONOR is mijn werkgever en die detacheert me bij verschillende opdrachtgevers. Het 

is een van de betere opbouwwerkinstellingen in de stad, in de zin dat ze relatief veel 

tijd steekt in de scholing en begeleiding van hun personeel. Wel zie je bij SONOR een 

spanning in de organisatie. Aan de ene kant is er het reguliere opbouwwerk, daarnaast 

moeten ze om als organisatie het personeel te kunnen blijven betalen allerlei politieke 

klussen aannemen.’

‘In mijn visie ligt de kern van opbouwwerk in het leggen van productieve verbindingen 

tussen mensen die elkaar anders nooit gevonden zouden hebben. Ik ben een 

pleitbezorger van aanwezigheidsopbouwwerk, van de presentiebenadering, maar die 

komt onder druk te staan als de opbouwwerker voortdurend door projectjes wordt 

opgeslokt. In plaats van dat hij een helder en vast gezicht is in een wijk, moet hij op 

allerlei verschillende plekken klussen doen. Die dubbelfunctie is niet ideaal en geeft 

medewerkers soms onvoldoende ruimte zich als opbouwwerker te manifesteren.’

Hoe blijf je fris in je werk? 

‘Door een visie te hebben en niet in allerlei projectjes te verdrinken. Door te begrijpen 

waar je met een buurtje of wijk heen wil. En je moet ook begrijpen dat je vaak een 

lange adem nodig heb. Ik heb wellicht geluk gehad dat ik steeds de vruchten van 

mijn werk heb kunnen zien. In Overschie hebben we ervoor gezorgd dat jongeren 
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arbeidsplaatsen kregen. Ik ben daar sinds 1978 weg, maar ik heb nog steeds contact 

met jongeren van toen die duidelijk maken dat je wat hebt betekend. Dat geldt ook 

voor Borgerhout. De Marokkanen binnen het huurdercollectief zijn later zelf huizen 

gaan kopen en opknappen, zijn gaan investeren in hun wijk. Ook in de Cool heb ik een 

opwaarts proces meegemaakt.’

‘Resultaten zijn belangrijk, die houden je op de been. Dat je ziet dat je inspanningen 

ergens toe leiden. Ik vind ook dat je de eis aan het opbouwwerk kun stellen dat ze 

resultaten dient te boeken. Al is het maar dat je laat zien welke beweging je in een 

wijk op gang heb gebracht. Zelf vind ik het het mooiste als ik zie dat bewoners op een 

gegeven moment zelf dingen oppakken.’ 

‘En vaak heb je ook een buitenstaander nodig die je bij de les houdt. Ik ben uit Borgerhout 

vertrokken omdat vrienden opmerkten dat ik mijn haar begon te verliezen. Ik deed 

daar in feite een mix tussen opbouwwerk en maatschappelijk werk. De problemen in 

gezinnen van Borgerhout waren vaak heavy. Er was veel geweld. Ik moest oppassen 

voor overbelasting en ik heb toen gekozen voor een nieuwe baan.’ 

‘Hoe blijf je fris in je werk? Door in ieder geval niet te verzuren en een loopgravenoorlog 

te beginnen met eigen collega’s en instanties van buiten. Een dergelijke situatie trof 

ik aan toen ik hier kwam. Het team was uit elkaar gevallen, de externe deskundige 

was vertrokken, iedereen was moe. Er was een medewerker die had zich letterlijk met 

boeken in zijn kamer had ingebouwd en gebarricadeerd. Toen ik hier in de Cool in 

1984 kwam kreeg ik 11.000 gulden om iets op te zetten. Met dat geld heb ik twee 

maanden feest gevierd in de wijk. Er moest weer sfeer komen. En na twee maanden 

kende ik hier iedereen. De kinderen, de vaders en de moeders, de opa’s en de oma’s.’

‘Later kwam hier de sociale vernieuwing op. Ook die zorgde voor frisheid. Mensen 

als Gerard de Kleijn, een centraal figuur in de Rotterdamse stadsvernieuwing en 

sociale vernieuwing, en de toenmalige wethouder Pim Vermeulen schiepen een 

klimaat waarin innovaties van onderop gestimuleerd werden. Ik heb altijd heel 

basaal gewerkt en mensen aangesproken. Hier in de Cool ligt het begin van de gele 

veegploegen van de Roteb, van de kinderopvangorganisatie Het Kinderparadijs en van 

het bedrijfsverzamelgebouw, nog steeds een van de grootste werkgevers in de wijk.’

‘Vanuit de bewonersorganisatie hebben we actief meegeholpen en meegedacht over 

de gedaantewisseling van de Witte de Withstraat. Nog geen tien jaar geleden een 

straat van goktenten en drugshandel, nu een galeriestraat met allure. We hebben als 

bewonersorganisatie actief in de wijkontwikkelingsmaatschappij geparticipeerd. De 

Witte de Withstraat is heel fijnmazig ingevuld, eerst de beeldbepalende panden en 

toen de rest. Pand voor pand. Tot de dag van vandaag gaat dat proces door en je merkt 

dat ook de zijstraten en de buurtjes die erachter liggen, gaan profiteren van het succes 

van de Witte de Withstraat.’
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Wat betekent welzijnswerk 2006? 
Wat zou de sector moeten doen aan 
profilering?

‘Welzijnswerk in 2006 betekent voor mij een 

serieuze basisvoorziening. Het afgelopen 

decennium is de rekening gepresenteerd voor de 

bezuinigingen op het werk. Er is veel afgebroken. 

Dat dient weer te worden opgebouwd, op een 

vernieuwende en eigentijdse manier. Het werk 

dient op basis van scherpe analyses en in nauwe 

samenwerking en samenspraak met bewoners 

gestalte te krijgen. Heel praktisch en heel resultaatgericht, maar wel adequaat 

bemenst.’

Hoe kun je verschil maken in een multiculturele setting? 

‘Door mensen actief te benaderen. Ik werk op dit moment in een wijkje van zo´n 4000 

inwoners in het Oude Noorden. Ik ben begonnen met een foldertje in de bus te gooien. 

Welgeteld één persoon heeft daarop gereageerd. Zo´n wijkje is het dus. Nu ben ik 120 

huisbezoeken verder. Ik ben gewoon gaan aanbellen. Heb een kleine kring van actieve 

buurtbewoners om me heen weten te verzamelen, ook de Turkse vrouwen ‘die nooit 

naar vergaderingen zouden komen’, maken daar nu deel van uit. Gewoon door naar de 

naschoolse opvang te gaan waar ze hun kinderen naartoe brachten.’ 

‘Vervolgens zijn we de Bruisende Woensdagen gaan organiseren met dans, toneel, 

muziek en poëzie in de wijk. Er worden pannenkoeken gebakken. Als ik nu op 

huisbezoek ga, kan ik daarnaar verwijzen, en dan zeg ik: “Maar nú wil ik met u praten 

over uw straat”. Je maakt dus verschil door mensen op hun plaatsen op te zoeken, ze in 

hun leven te verplaatsen, ze aan te spreken, ze uit te nodigen, ze mee verantwoordelijk 

te laten worden.’

Favoriete vakliteratuur

‘Ik ben iemand die alles leest wat los en vast zit. Ik lees vooral veel vaktijdschriften over 

stedelijke ontwikkelingen. Ik heb het voordeel dat ik een collega heb die precies zo is 

als ik. Hij knipt voor mij de artikelen uit de kranten en selecteert de artikelen uit de 

vakpers. Daarnaast hou ik de vakliteratuur bij over het opbouwwerk.’

‘Ik kan niet echt één specifiek favoriet boek noemen. Ik ben als meer generatiegenoten 

beïnvloed door Paolo Freire, in het bijzonder zijn opvattingen over onderwijs dat 

aansluit bij de leefwereld van mensen. In mijn studententijd raakte ik ook geïnspireerd 

door de ideeën van Wilhelm Reich. De linkse studentenbeweging was nogal een 

machobeweging, met weinig aandacht voor de positie van vrouwen. Reich benadrukte 

juist meer de emancipatorische kant. Hij inspireerde me door zijn focus op menselijke 

relaties en was ook een van de voorvechters van de seksuele revolutie.’ 
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Levensmotto

‘Mijn levensmotto?’ Ed de 

Meyer schiet in de lach. ‘Nu, 

dan zal ik maar een lijfspreuk 

van mijn moeder citeren die me 

zeer aanspreekt: “Breng eens een 

bloemetje onder de mensen!”’ 


