Eco3 - Doen denken

In 2004 wordt Rotterdam Vakmanstad als idee gelanceerd door initiatiefnemer Henk Oosterling. Twee jaar later
is dit idee strategisch en tactisch uitgewerkt, met steun van Pact op Zuid, een investeringsprogramma voor
Rotterdam tot 2015, opgesteld door woningcorporaties, de gemeente Rotterdam en de deelgemeenten op Zuid en
andere partijen die in sociaal-economisch zwakke wijken werkzaam zijn. In 2008 start op de Bloemhofschool in
Rotterdam-Zuid een wetenschappelijk gemonitord driejarig project met de titel: Fysieke Integriteit, een ecosociale educatie en vorming die Rotterdam Vakmanstad door de hele onderwijscarrière van jongeren heen wil
weven.
Deze educatie laat jongeren ontdekken waar ze interesse in hebben en goed in zijn, en leert ze inzien dat er altijd
iets gemaakt is door iemand en dat de dingen niet uit de hemel komen vallen. De driehonderd leerlingen krijgen
vier keer per week een gezonde warme lunch, ze judoën allemaal, krijgen natuur- en milieulessen, tuinieren in de
vier aangelegde tuinen en krijgen in de groepen 6, 7 en 8 ecosofielessen.
In de wijken Feijenoord en Carnisse zijn in nieuwe samenwerkingsverbanden op scholen soortgelijke projecten
opgezet. Er zijn huiswerkklastrajecten ontwikkeld en in 2012 was er voor het eerst een Brede Vakantieschool
van twee weken georganiseerd. Met Rotterdam Vakmanstad heeft Oosterling een sociaal-culturele infrastructuur
voor vakmanschap ontworpen die aan de eisen van de 21e eeuw tegemoet komt: creatief, duurzaam en integraal.
Het boek ECO3 - Doen denken beschrijft en evalueert niet alleen de uitgevoerde projecten en trajecten, het boek
biedt ook inzicht in de strategisch-tactische overwegingen achter deze scenario's en het politiek-filosofische
gedachtegoed dat daaraan ten grondslag ligt. Als geen ander weet Oosterling met het complexe gedachtegoed
van denkers als Hegel, Marx, Foucault, Deleuze, Guattari, Sloterdijk en Arendt concrete
handelingsperspectieven te ontsluiten waarmee grootstedelijke problemen kunnen worden geanalyseerd en
aangepakt.
Vanuit een onconventionele combinatie van denken en doen, laat Oosterling zien hoe zich rond een hernieuwd
vakmanschap een discours vormt dat veel verder gaat dan beleidsmatige inschattingen van schoolcarrières en
baangaranties. In combinatie met gebiedsontwikkelingsconcepten als integraliteit en duurzaamheid wordt dit
vakmanschap een van de sleuteltermen voor samenlevingsopbouw in sociaal-economische zwakke, maar
intercultureel sterke wijken van onze onze grote steden.
Eco3 Doen denken is een vervolg op het in 2009 gepubliceerde Woorden als daden, het eerste deel van een
drieluik dat gewijd is aan Rotterdam Vakmanstad.
Eco 3 is het tweede deel. In 2016 verschijnt deel 3.
Eco3 Doen denken, door Henk Oosterling is een rijk geïllustreerde, origineel vormgegeven en aantrekkelijk
ogende dikke pil van ruim 500 pagina's. Uitgever: Japsam Books, 2013, € 29,90

	
  

