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1

TILBURG 2040: NAAR EEN ONVERDEELDE STAD

In Tilburg-Noord, Tilburg-West en Groenewoud zijn de sociale,

uit andere steden om ons heen laten zien dat een transformatie

maatschappelijke, economische en culturele vraagstukken hef-

van dit formaat 20 jaar kan duren. We hebben ons vizier daarom

tiger dan in andere delen van de stad. Op plekken in deze wijken op 2040 gericht. De bedoeling van de PACT-aanpak is dat de
hebben veel inwoners te maken met vaak een combinatie van

leefbaarheid – in de breedte van het woord – ook in Noord, West

werkloosheid en schulden, een lagere kwaliteit van de woon-

en Groenewoud op het niveau is gebracht van het stedelijk ge-

omgeving, een slechtere gezondheid, discriminatie, uitdagin-

middelde.

gen in het onderwijs, enzovoorts. Inwoners voelen zich in deze
delen van de stad onveiliger dan gemiddeld en er is sprake van

Dit is waar de PACT-aanpak over gaat.

toenemende (jeugd-)criminaliteit (o.a. Wijktoets, Lemon, TilburginCijfers, Leefbaarometer). Voor hen voelt onze maatschappij

Daar waar de leefbaarheid het meest onder druk staat, nemen

niet altijd inclusief en kansrijk; zij missen een positief toekomst-

mensen uit zichzelf initiatief om daar iets aan te doen. In de

perspectief, voelen zich buitengesloten en niet gehoord. Onder-

PACT-aanpak worden deze initiatieven omarmd en groter ge-

zoeken naar toekomstige trends laten zien dat de druk op deze

maakt. Dat gebeurt met het vizier op de ‘nextgen’, de volgende

wijken en daarmee op de inwoners die het nu al moeilijk hebben generatie(s), omdat het vooral nodig is om te investeren in perin de toekomst alleen maar toeneemt.

spectief voor de jeugd. Deze initiatieven inspireren tot grotere
ontwikkelingen en nodigen uit tot werkwijzen die handen en voe-

De bedoeling van de PACT-aanpak is om een kentering teweeg

ten geven aan de gewenste toekomst. Zodat iedereen in 2040

te brengen in deze trend. Om dat te kunnen realiseren is het

in Tilburg – vanuit de universele waarden zoals geformuleerd in

nodig om met vastberadenheid en vasthoudendheid, vanuit

de AgendaSociaal013 - een Goede Start kent, Optimale kansen

concrete situaties, antwoorden te vinden op de bovengenoem-

heeft, Ruimte heeft om te Leven en zich Gehoord en Gezien

de complexe vraagstukken. Daarbij weten we dat wat we tot nu

weet (Tilburg, Agenda Sociaal 013, 2017).

toe doen onvoldoende resultaten sorteert. Dit inzicht daagt ons
uit om tot relevante en vernieuwende initiatieven te komen, die

De eerste voorbeelden spreken voor zich. In West wordt een

ook andere manieren van werken in zich hebben. Ervaringen

schoolontbijt aangeboden, een voorbeeld dat nu ook op ande-

5

re scholen wordt gevolgd. Kinderen en moeders gaan naar de

Dit is slechts het begin. De komende jaren zullen partners en

voorschoolse educatie. En Amarant, Xpect, HumanKind en de

bewoners verder investeren in de PACT-aanpak. Want de toe-

gemeente gaan samenwerken om de Community School ook

komst veranderen we vandaag!

fysiek vorm te geven. De aandacht voor Dubbel Duurzaam in
de Kruidenbuurt leidt ertoe dat de woningcorporaties en de gemeente samenwerken bij de verduurzaming van de woningen,
waarbij er naast fysieke verbeteringen ook aandacht is voor sociaal welzijn. Dit is een aanzet geweest om de rijksbijdrage vanuit het Volkshuisvestingsfonds te investeren in de Kruidenbuurt,
zodat circa 800 private woningeigenaren worden ondersteund
om hun woning in de basis te verduurzamen. Op meerdere
plekken ontstaat initiatief om maatschappelijk vastgoed ‘terug
aan de wijk’ te geven, zoals bij de Schiphollaan, KS Broekhoven,
Mascagni en ‘Onze Kievit’ in de Reinevaarstraat. In Noord werken 13 organisaties samen in ForwArt, een door Europa gefinancierd initiatief dat de jongeren uit de wijk in contact brengt met
andere manieren van individuele ontplooiing; in dit geval door
(intuïtieve) dans, urban sports, theater en fashion. Het initiatief
zet aan tot verder investeren in het Ypelaerpark als centrale plek
van ontmoeting. Noord heeft inmiddels een prominente plek
gekregen in de Tilburgse verstedelijkingsstrategie, waardoor de
verdichting en differentiatie van woningbouw een extra impuls
zal krijgen.

2

LEESWIJZER

In dit document geven WE een overzicht van de eerste jaren van onderzoek die behulpzaam kunnen zijn bij het duiden van de
de PACT-aanpak. Dit overzicht kan het beste worden geduid in

ontwikkelingen. Dit zijn inzichten die sectoraal zijn ingedeeld en

samenhang met andere bronnen, zoals de ‘verhalen uit het hart’ dus niet los van elkaar te zien zijn.
die op verschillende momenten inzichtelijk zijn gemaakt, onder
andere door de verschillende portretten van de ontwikkelingen

Bij het vaststellen van het werkprogramma in 2020 is ook een

die op film zijn gezet. Zie ook de lijst met bronvermeldingen in

relatie gelegd tussen de doorbraakinitiatieven en de steden-

hoofdstuk 8.

bouwkundige ontwikkeling van deze delen van de stad. In hoofdstuk 5 wordt kort ingegaan op deze samenhang en de ontwik-

2.1		BEWEEGT HET AL: INHOUD HOOFDSTUK 4 EN 5

kelingen die stedenbouwkundig gaande zijn en die een relatie

In april 2020 zijn op basis van contacten en verkenningen in

hebben de PACT-inzet die gepleegd is.

de drie gebieden een 11-tal zogenaamde doorbraakinitiatieven
geselecteerd waaraan in de periode 2020-2022 is gewerkt. Dit

2.2		METALIJNEN: WERKWIJZE HOOFDSTUK 6

is toen ook in een ‘organisch werkprogramma’ benoemd (zie

Al in een vroeg stadium van de PACT-aanpak is, naast inzet op

collegebesluit ‘Realiseren PACT-aanpak en wijkgericht werken’,

concrete opgaven via doorbraakinitiatieven, ook ingezet op

21 april 2020, nr. 4). Deze doorbraakinitiatieven zijn strategische

een specifieke werkwijze die innovatie en verandering mogelijk

initiatieven; ontwikkelingen die de leefbaarheid in Noord, West

maakt. Om deze werkwijze handen en voeten te geven, lopen

en Groenewoud in potentie significant kunnen verbeteren. Deze

een aantal grote lijnen door de hele aanpak. Lijnen die vragen

initiatieven zijn uitgegroeid en verder ontwikkeld, waarbij ook

om ‘anders doen’. Deze Metalijnen zijn:

allerlei kleinere en grotere andere initiatieven zijn ontstaan. Dit
was en is de bedoeling en is ook een kenmerk van deze manier

1.		Participeren

van werken (Kotter, 2016).

2.		Organiseren
3.		Leren

In hoofdstuk 4 wordt de stand van zaken van deze initiatieven
toegelicht. Het hoofdstuk begint met een aantal inzichten uit

4.		Monitoren

7

3

HISTORIE EN BEDOELING VAN DE PACT-AANPAK

De leefbaarheid staat in Noord (Stokhasselt en de Vlashof),

den: Goede Start, met Ruimte om te leven, Optimale kansen

West (Het Zand en de Kruidenbuurt) en Groenewoud, met in to-

voor iedereen, in een Wereld die mij ziet (GROW).

taal rond de 50.000 inwoners, al jaren onder druk. Op basis van
een trendanalyse, benchmark en stadsdeelanalyse brengt de

De uitwerking in de stad vindt plaats langs de volgende grond-

vitaliteitsfoto (BeBright, 2016) kenmerkende kwetsbaarheden

slagen (zie AgendaSociaal013):

in beeld en wordt aan de hand van trends naar de toekomst ge-

1.

De leefwereld van de bewoners en de professionals in

keken. Trendanalyse geeft aan dat de leefbaarheid in de periode de wijk of buurt is richtinggevend. De opgaven vragen om een
2008-2018 in deze stadsdelen is verslechterd én dat de druk op

verbinding tussen het sociale, fysieke (wonen/leefomgeving) en

de kwetsbare inwoners in de toekomst alleen maar toeneemt

economisch domein;

(o.a. Leefbaarometer, Vitaliteitsfoto).

2.

De thema’s en de couleur locale zijn leidend. Casuïs-

tiek is het beginpunt van handelen en de energie die mensen op
Uit onderzoek blijkt dat deze inwoners te maken hebben met

concrete plekken in de stad tonen is leidend;

werkloosheid, problemen op school, gebrek aan perspectief,

3.

slechte gezondheid en discriminatie. Zij voelen zich onveiliger

heid en een gedeeld beeld;

dan gemiddeld en er is sprake van toenemende jeugdcrimina-

4.

Vanuit deze concrete casuïstiek ontstaat gezamenlijkLeren als motor van verandering.

liteit. De coronapandemie heeft de problemen extra zichtbaar
gemaakt en versterkt.

In dezelfde periode als waarin de Agenda Sociaal 013 tot stand
komt, vragen diverse wijkraden en professionals aandacht voor

De Vitaliteitsfoto vormde de start voor het proces om te komen

drie wijken van Tilburg.

tot een Agenda Sociaal 013.
De Werkgroep Agenda Sociaal 013, samengesteld uit raadsle-

Wijkraden uit Tilburg-Noord stelden in 2018 het Manifest ‘Op

den, collegeleden en ambtenaren, heeft samen met Tilburgse

naar Nieuw Noord’ op. Wetenschappers Pieter Tops en Toine

inwoners en organisaties een Agenda Sociaal 013 geformuleerd

Spapens en woningbouwcorporatie Tiwos agenderen de (onder-

(3 juli 2017). Daarin agenderen de Tilburgers vier centrale waar-

mijnings-)problematiek in Groenewoud. In oktober 2018 besluit

het college, naar aanleiding van een brandbrief vanuit de professionals in Tilburg-West, dat ook Tilburg-West extra aandacht
verdient.
De waarden van de Agenda Sociaal 013 sluiten naadloos aan bij
de doelstellingen die – op basis van hun zorgen - door de wijken
en professionals worden
geformuleerd. Daarmee wordt
mede de basis gelegd voor de start
van de PACT-aanpak.
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4

BEWEEGT HET AL?
EFFECTEN VAN DE PACT-AANPAK 2018-2021

In dit hoofdstuk worden de 11 doorbraakinitiatieven uit het collegebesluit van april 2020 toegelicht en geduid aan de hand van

bijlage.
•

Tenslotte hebben we per (deel-)initiatief voor de overzich-

inzichten uit onderzoek.

telijkheid één contactpersoon genoemd die verdiepend

Een paar opmerkingen vooraf:

inzicht kan geven in de betekenis van het initiatief en de

•

Deze initiatieven zijn niet ‘van PACT’. De PACT-aanpak heeft

ontwikkelingen daarbinnen. We hebben daar gekozen voor

wel bijgedragen aan de ontwikkeling van deze initiatieven.

de persoon die het meest uit ‘het hart’ inzicht kan geven.

Onderstaande opsomming is niet uitputtend, bij voorbaat

Deze in principe beperkte, pragmatische keuze laat onver-

excuses aan diegenen die zeggen: ‘hé, mijn initiatief staat

let dat ook anderen waardevol aan de initiatieven hebben

er niet bij!’. Meld dit dan ook graag even bij doendenken@

meegewerkt.

•

tilburg.nl.
•

•

•

We hebben ons beperkt tot de initiatieven die in april 2020

4.1

zijn vastgesteld. Inmiddels zijn ook nieuwe initiatieven

Hieronder benoemen we allereerst een aantal centrale inzichten

DUIDING VANUIT DE LITERATUUR

ontstaan. In het werkplan voor 2022-2024 worden deze

uit de meta-analyse ‘Lessen voor een nieuwe gebiedsgerichte

benoemd.

aanpak’, die in het voorjaar van 2021 door de Universiteit van

Deze initiatieven zijn uitgegroeid en verder ontwikkeld,

Amsterdam (UvA) in opdracht van het ministerie van Binnen-

waarbij ook allerlei kleinere en grotere andere initiatieven

landse Zaken en Koninkrijksrelaties is opgesteld, en die aanslui-

zijn ontstaan. Dit was en is de bedoeling en is ook een ken-

ten bij initiatieven en ontwikkelingen in de PACT-aanpak. Dit kan

merk van deze manier van werken (Kotter, 2016). Om dit te

helpen om de PACT-gerelateerde ontwikkelingen en investe-

duiden zijn ook meerdere contactpersonen vermeld.

ringen ook vanuit de wetenschappelijke kennis over effectieve

Deze opsomming kan het beste worden geduid in samen-

gebiedsgerichte aanpakken te bezien. Belangrijk is te weten dat

hang met de ‘verhalen uit het hart’, zoals die op verschillen- de meta-analyse alleen op Nederlands onderzoek is gebaseerd.
de momenten inzichtelijk zijn gemaakt, onder andere door

Deze thematische indeling is niet perfect: sommige ontwikkelin-

de verschillende portretten van de ontwikkelingen die op

gen hadden evengoed in een ander thematisch gebied kunnen

film zijn gezet. Zie ook de lijst met bronvermeldingen in de

worden ingedeeld. Ook hadden we kunnen kiezen voor andere

sectorale lijnen. Het gaat ons hier niet om het perfecte hokje,

4.1.2

maar om te helpen duiden wat de initiatieven betekenen en te

‘Het onderzoek van De Vuijst et al. (2017) laat zien dat een

ONDERWIJS & OPVOEDING

helpen herkennen dat het in veel gevallen een concretisering

bredere doorstroom van leerlingen naar het hoger onderwijs

is van de bedoeling van meer sectoraal omschreven beleid. Dit

ertoe leidt dat intergenerationele herhaling van armoede en

omdat we merken dat het vanuit de beleidslijnen geredeneerd

achterstand van jongeren in kwetsbare wijken wordt gestopt, al

soms nodig is deze specifieke duiding te geven om de waarde

geldt dit ook minder voor etnische minderheden. Daarom zou

en betekenis van de initiatieven per thema te herkennen.

de kwaliteit van het onderwijs centraal moeten worden gesteld

De onderzoekers geven zelf ook aan dat de scheiding tussen de

in een gebiedsgerichte aanpak. Ook het Verwey-Jonker Instituut

verschillende sectoren arbitrair en in de praktijk niet waardevol

onderstreept dit, maar benadrukt dat dit om een verandering

is. Juist begrip van en inzet op de inter-afhankelijkheid maakt

in het systeem vraagt: “Het zou mogelijk moeten zijn om voor

een aanpak krachtig.

wijken met een sociale achterstand extra in te zetten op goede
docenten, met eigen middelen op basis van eigen onderwijs-

Om recht te doen aan het onderzoeksrapport, wordt hieruit di-

beleid. Zoiets is in de huidige systematiek nauwelijks denkbaar.

rect geciteerd. Als in het rapport een verwijzing naar een andere Het vraagt veel creativiteit van schoolbesturen om effectief aan
bron wordt gebruikt, dan wordt die aanvullend vermeld.

te kunnen sluiten bij een politiek-moreel offensief dat hier wordt
voorgestaan.’ (bron: rapport Verwey-Jonker Instituut 2019: 8)

4.1.1

WELZIJN, ZORG & HULPVERLENING

‘Daarnaast kan er ingezet worden op jongerenwerk dat aansluit

‘Uit de wetenschappelijke literatuur leren we dat een nieuwe

bij de leefwereld van jongeren en het aanbod van activiteiten

wijkaanpak erbij gebaat zou zijn om

buiten schooltijd, zodat negatieve buurteffecten worden vermin-

kritisch te reflecteren op het adagium van eigen kracht en wel-

derd.’

licht weer meer ruimte mag bieden
aan de legitieme zorgvraag van kwetsbare bewoners. Vooral in

4.1.3

VEILIGHEID & CRIMINALITEIT

wijken waar eigen initiatief minder voorkomt is het nuttig extra te ‘De meerwaarde van de gebiedsgerichte aanpak ligt in het
investeren in gemeenschapsactiviteiten die laagdrempelig zijn.’

structureel en goed contact leggen van politie met wijkbewo-
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ners. De auteurs pleiten voor het opnemen van de aanpak van

‘De bovenstaande ontwikkelingen op de woningmarkt pleiten

ondermijnende criminaliteit in de wijkaanpak, en daarnaast

voor het oprekken van de inkomensgrens voor sociale huur,

voor een integrale aanpak waarbij de wijkaanpak wordt opgeno-

zodat concentraties van de meeste kwetsbare bewoners voor-

men in de regionale en landelijke aanpak. Een organisatorisch

komen kunnen worden.’

speelveld is reeds aanwezig, maar de spelers in dit veld hebben
behoefte aan betere informatie, een handelingsperspectief, en

‘In opvolging van het rapport over corporatiebezit gaf bran-

operationele samenwerking. Voortbordurend op het inzicht over chevereniging Aedes de opdracht de leefbaarheid in wijken te
buurteffecten zouden er alternatieven kunnen worden geboden

onderzoeken. Andersson Elffers Felix (AEF) (2020) doen in hun

aan jongeren die voorkomen dat zij het criminele pad opgaan.’

rapport ‘Waakvlamfunctie nodig voor kwetsbare bewoners’
onderzoek naar de inrichting van zorg en ondersteuning van

4.1.4

WONEN, LEEFOMGEVING & OPENBARE RUIMTE

kwetsbare personen in corporatiewoningen. Het rapport roept

‘Hoewel wetenschappelijke onderzoeken dus allerlei vraagte-

op tot een verbeterde samenwerking tussen gemeenten, cor-

kens zetten bij de gevolgen van het beleid van sociale menging

poraties en zorg- en welzijnsorganisaties. Aedes roept deze

voor zowel de wijk, als voor gedwongen verhuizers en voor lang

partijen op om samen te werken aan een integrale sociale buurt-

zittende bewoners, vinden deze bevindingen lang niet altijd een

aanpak.’

weg naar het beleidsveld, iets wat al in vroege jaren van stedelijke vernieuwing binnen de wetenschap ter discussie is gesteld.’

‘Een ander alternatief voor sociale menging is volgens weten-

(bron: Kleinhans, 2012)

schappers het focussen op een gebiedsgerichte benadering
die zich richt op vraagstukken die hun oorsprong vinden in de

‘Buurtgericht beleid dat mogelijk wel positief effect heeft op de

wijk, zoals de verloedering van publieke ruimte. Dit zou kunnen

sociale positie van bewoners, is het verbeteren van lokale voor-

betekenen dat er wordt ingezet op interventies die de ‘publieke

zieningen zoals betaalbare kinderopvang in de buurt. Hierdoor

familiariteit’ van de stedelijke context te versterken. Doordat

zouden vooral jonge alleenstaande moeders en moeders met een bewoners elkaar herhaaldelijk tegenkomen in (semi-)publieke
werkende partner vaker betaald gaan werken.’ (Miltenburg, 2017)

ruimtes van de wijk ontwikkelen ze kennis van elkaar, zij het

oppervlakkig, die hen in staat stelt om de ander te ‘plaatsen’

waarmee zichtbaar wordt op wat voor manier migrantenonder-

(Blokland & Nast, 2014; Peterson, 2017). Publieke familiariteit

nemers een steeds betere positie innemen in de wijkeconomie.

draagt bij aan een gevoel van ‘thuis’ (De Graaf & Duyvendak,

Deze ondernemers zouden door wijkenbeleid gestimuleerd

2009) en dat voegt ook iets toe aan de beleving van veilig zijn.

kunnen worden.’

Dit vraagt niet alleen om een investering in goede en aantrekkelijke publieke ruimtes, maar ook investeren in gedeelde anker-

‘Programma’s die zijn gericht op het verbeteren van de soci-

punten: alledaagse functies in de wijk – zoals de bakker en de

aaleconomische positie van bewoners vragen om een integrale

slager die in veel grootstedelijke gebieden zijn verdwenen door

samenwerking van experts uit verschillende domeinen. Deze

toenemende huurprijzen en gentrificatie – en publieke voorzie-

programma’s kunnen aansluiten bij het alledaagse leven van

ningen zoals bibliotheken en buurtcentra waar activiteiten voor

jongeren – via de school, sport, jongerenwerk.’ (bron: rapport

diverse groepen worden gerealiseerd. Deze plekken maken

Visitatiecommissie Wijkenaanpak, 2011)

(vluchtige) ontmoeting mogelijk. (Van Eijk & Engbersen, 2011)’
4.1.6
4.1.5

WERK & INKOMEN

LOKALE DEMOCRATIE & BURGERPARTICIPATIE

‘In lijn met de conclusie dat sleutelfiguren een belangrijke rol

‘Onderzoekers die kritisch zijn op herstructureringsbeleid geven

spelen in het verbeteren van de toegang tot zorg, hulp, jonge-

aan wat wel effect zou kunnen hebben op het verbeteren van de

renwerk en het versterken van veiligheid, is ook op het gebied

arbeidspositie van bewoners in kwetsbare wijken. Zoals bespro-

van betrokkenheid van burgers de rol van sleutelfiguren uit de

ken onder het vorige thema, heeft het verbeteren van lokale voor- wijk cruciaal. Het rapport van de Tilburg University naar ‘Smart
zieningen zoals betaalbare kinderopvang in de buurt wel degelijk

Urban Intermediaries’ (2019) geeft inzicht in de cruciale rol van

effect heeft op de arbeidspositie van jonge alleenstaande moe-

dit soort personen. Smart Urban Intermediaries (SUIs) zijn vaak

ders en moeders met een werkende partner.’ (Miltenburg, 2017)

professionals, maar kunnen ook bewoners zijn die het verschil
maken in de buurt en voor positieve verandering zorgen.’

‘Er zou gebruik kunnen worden gemaakt van het zogenaamde

‘Juist wanneer burgers zich wel organiseren en beleid tegen-

mixed embeddedness approach (Kloosterman & Rath, 2010)

spreken, zouden die burgers meer gehoord kunnen worden.
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Ook als zij dat doen op manieren die niet binnen de geijkte in-

ring van ‘leefbaarheid’. In het kader van de aanpak van de Kapel-

strumenten van een participatieproces vallen.’

meesterlaan is een team van professionals toegewijd en vanuit
de flat ter plaatse aan de slag. Dit verlaagt de barrière tussen

4.2

IN NOORD

4.2.1

HERONTWIKKELING FLATS KAPELMEESTERLAAN

bewoners en aanwezige ondersteuning.
Contactpersoon algemeen: Koos Broer, WonenBreburg

De Kapelmeesterlaan: 4 portiekflats, 192 woningen, bovenmatig Mede naar aanleiding van de aandacht voor de Kapelmeesterveel alleenstaande moeders met kinderen, armoede en onder-

laan is hier extra inzet gepleegd vanuit de zogenaamde ‘familie-

mijnende criminaliteit dreigen.

aanpak’ in het kader van ondermijnende criminaliteit.
Contactpersoon: Carlo Boszhard, gemeente Tilburg.

Doorbraakinitiatief:
Sociale kansen bieden en fysieke ingrepen daarop laten aanslui- Verschillende initiatieven geven ruimte en ondersteuning aan
ten. Van conceptfase naar beginnende ideeën: wijkwerkplaats,

het creëren van een lokale wijkeconomie. Een voorbeeld is

mogelijk maken community jobs, verbinding met het boe-

‘Maestra’ in de Kapelmeesterlaan.

ren-achterland, conceptontwikkeling fysiek/ruimtelijke verta-

Contactpersoon Maestra: Medina Mohammed, actieve be-

ling. De nieuwe organisatievorm om interdisciplinair te werken is woonster.
nog kwetsbaar. Inmiddels ligt er een plan vanuit WonenBreburg
om via drie ‘sprints’ tot medio 2022, verbinding en versnelling te
brengen.
Concreet:
In een lege woning worden diverse initiatieven ontplooid, zoals
huiswerkbegeleiding. Huiskamerrestaurant Maestro is inmiddels geopend. Aanpak van criminele families leidt tot verbete-

door (maatwerk) variaties in wonen en leven. Met aandacht voor
Goede Start

x

Ruimte om te leven

x

Optimale kansen

x

Wereld die mij ziet

x

Score
Rood

Er is een begin gemaakt van de
ontwikkeling, maar door verschil-

zowel individueel woningaanbod als de voor de omliggende
(openbare) ruimte.
Concreet:
Dit doorbraakinitiatief komt nog niet uit de idee-fase.
Contactpersoon: Angela Werner, WonenBreburg.

lende factoren, onder andere
uitval van één van de centrale
kartrekkers, is er weinig beweging.

4.2.2

TRANSFORMATIE
WOONSTEMPELS WONENBREBURG

Transformeren van monotoon woningaanbod in Noord, passend
bij de huidige diversiteit aan culturen en leeftijden. Behoefte aan
kleinere woningen voor één en twee personen en meer divers.

Goede Start

x

Ruimte om te leven

x

Optimale kansen

x

Wereld die mij ziet

x

Score
Rood

De plannen zijn gemaakt, alleen
de vertaling naar actie door in
gesprek met bewoners daadwerkelijk een pilot te gaan draaien,
wordt nog niet opgestart.

Waar mogelijk realiseren in combinatie met de toch al aanwezige verduurzamingsopgave.
Doorbraakinitiatief:
De stedenbouwkundige stempels in Noord meer divers maken
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4.2.3

UIA FORWART – ART VILLAGE

voor betrokkenheid van jongeren bij het vormgeven van de activiteiten en kennisoverdracht over de actuele leefwereld van en

Dit project zet in op de interdisciplinaire verbinding tussen

werken met jeugd en jongeren. Zeker gezien de maatschappelij-

doorontwikkeling Ypelaerpark/ Verdiplein (fysiek) alsmede op

ke doelstelling is kennis van die context cruciaal.

cultuur bij identiteitsvorming en voorkomen ondermijnende

Contactpersoon: Chiara Riboch, R-Newt.

criminaliteit. Gestart vanuit Corpo Máquina en door Europa bekrachtigd via een ‘Urban Innovative Actions’ (UIA) subsidie van

In het kader van ForwArt is geïnvesteerd in aanvullend aanbod

4,3 mio EUR voor het project ‘ForwArt’; Moving forward with the voor jongeren buiten school. Het bestaande, diverse aanbod is
power of art: from a place to hide to a place of pride.

versterkt. Dat krijgt vorm in theater met het Zuidelijk Toneel,
fashion met Fashionclash en (intuïtieve) dans met Corpo Máqui-

Doorbraakinitiatief:

na, mede in blended samenwerking met Nasser el Jackson, een

Werken aan een ‘Place to be’. Opwaarderen van het Ypelaerpark

beroemde straatvoetballer uit Tilburg. Daarnaast bieden ook

en de verbinding daarvan met het Verdiplein. Bieden van hoog

de locaties op de Mascagni en in de Kapelmeesterlaan plekken

niveau cultuurinitiatieven aan jeugd en jongeren (‘nextgen’)

voor naschoolse huiswerkactiviteiten.

vanuit een breed netwerk aan partners die in dit project samen

Contactpersoon Corpo Máquina: Heleen Volman.

leren en delen.

Contactpersoon Het Zuidelijk Toneel: Amber Dijs.
Contactpersoon Fashionclash: Els Petit.

Concreet:
Planontwikkeling voor zowel het Ypelaerpark als het Verdiplein.

Samenwerking met politie en wijkpartners staat al heel stevig.

Realiseren van een veelvoud aan initiatieven op het Verdiplein,

In Noord was, als gevolg van personele wijzigingen bij de politie,

zoals second skin, mountable sculptures, Noordvoerders.

de verbinding met de jeugd onvoldoende. Daar werd al stevig in

Contactpersoon algemeen: Ulco Mes, gemeente Tilburg.

geïnvesteerd. Door de politie bij de culturele en ForwArt-ontwikkeling te betrekken, wordt in de samenwerking nu doorgebouwd

In het kader van ForwArt is een extra jongerenwerker ingezet

op die investering. In het geheel staat het netwerk in Noord nu

goed en zijn er ook stedelijk heel korte lijnen en goede informa-

Er wordt gewerkt aan extra woningen voor de huidige bewoners

tie-uitwisseling.

die levensloopvolgend willen doorstromen. Specifiek wordt

Contactpersoon: Aletta Scholte, Politie wijkteam Noord

gewerkt aan locaties in en bij het Ypelaerpark (in het kader van
ArtVillage). Uitgangspunt is dat het huidige bezit van met name

In Noord is geïnvesteerd in het verkrijgen van inzicht in de on-

WonenBreburg intact blijft: geen gedwongen verhuizing. De

dermijnende criminaliteit en de awareness en bespreekbaarheid tripartiete samenwerking van WonenBreburg, ACT! en gemeenvan het onderwerp in een breed netwerk van professionals, on-

te Tilburg ondersteunt deze ontwikkeling.

der andere uit het onderwijsveld. Dit heeft als inspiratie gediend

Contactpersoon Ypelaerpark: Ludo Hermans, PACT

voor het onderzoek en de acties in West die momenteel vanuit
de wijkgerichte aanpak van ondermijning wordt aangestuurd.
Contactpersoon: Monique Bruinsma, onafhankelijk onderzoekster
Vanuit ForwArt wordt specifiek ingezet op het aantrekken van
kunstenaars naar de wijk.

Goede Start

x

Ruimte om te leven

x

Optimale kansen

x

Wereld die mij ziet

x
Veelvoud aan samenhangende

Contactpersoon: Koos Boer, WonenBreburg.

activiteiten. Zicht op verduur-

Het Verdiplein als plek van publiek samenzijn waar maatschappelijk vastgoed wordt ingezet.
Ook WonenBreburg past dit principe toe in haar beleid: in toenemende mate ruimtes vrijmaken voor samenzijn. Meerdere stagiairs hebben een functie gekregen binnen het project.
Contactpersoon: Paul Cornelissen, ForwArt

Score
Groen

zaming in de context van de
tripartiete samenwerking en
plaatsing in groter perspectief van
gebiedsontwikkeling (ArtVillage).
Aandacht voor realisatie ArtCentre
en mountable sculptures nodig.
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4.2.4

MASCAGNI-FOOD

In Noord wordt gewerkt aan extra woningen voor de huidige
bewoners die levensloopvolgend willen doorstromen. Dat geldt

De in 2020 nog vrij lege benaming ‘Food’ (resultaat Arenapro-

ook voor het gebied rond de Mascagni. Uitgangspunt is dat

ces) heeft zijn plek gevonden in een leegstaand bedrijfspand

het huidige bezit van met name WonenBreburg intact blijft:

aan de Mascagnistraat, dat aan achterzijde tegen de bestaan-

geen gedwongen verhuizing. De tripartiete samenwerking van

de voedsel-/buurttuin aan ligt. In en om het pand komen veel

WonenBreburg, ACT! en gemeente Tilburg ondersteunt deze

initiatieven samen. Kortom: een broedplaats met menselijke

ontwikkeling.

‘woekerruimte’.

Contactpersoon: Frans van den Boomen, BPD.

Doorbraakinitiatief:

Er is ondersteuning voor bewoners, onderling. Daarnaast wordt

Voedsel verbouwen en samen eten als manier om te ontmoeten specifiek aandacht besteed aan het verminderen van de invloed
en sociaal maatschappelijke ontwikkeling aan te wakkeren en te van criminaliteit op de gemeenschap.
faciliteren.

Contactpersoon Mascagni: Loubna & Aissa, actieve bewoners.

Concreet:

Verschillende initiatieven geven ruimte en ondersteuning aan

Om en in de bedrijfsruimte wordt voedsel verbouwd, worden

het creëren van een lokale wijkeconomie. Voorbeelden zijn de

meubels gemaakt, is een start up lokale catering en restaurant.

ontwikkelingen in de Mascagni in relatie tot onder andere Duur-

De dynamiek geeft in zijn levendigheid ook behoefte aan reflec-

zame Kost.

tie: geven van vrijheid versus naleving beschermende regels.

Contactpersoon Mascagni: Jos Hakkenes, Duurzame Kost.

De Mascagni als plek van publiek samenzijn waar maatschappelijk vastgoed wordt ingezet.
Contactpersoon Mascagni/ Food: Elisabeth Boersma, ACT!
(BPD/ VolkerWessels)

In de afgelopen jaren is op verschillende manieren aandacht
Goede Start

x

Ruimte om te leven

x

Optimale kansen

x

Wereld die mij ziet

x

Score
Groen

Veelvoud aan samenhangende
activiteiten. Zicht op verduurzaming in de context van de tripar-

besteed aan het direct betrekken van de jongeren – naast de
bestaande gesprekspartners als de wijkraden – in de ontwikkelingen in de wijk.
De Jongeren Advies Raad (JAR) vanuit de IMC-weekendschool
is al sinds 2018 betrokken bij de PACT-aanpak. In Noord bundelen jongeren hun stem in de context van de ‘Noordvoerders’.
Contactpersoon Jongeren Advies Raad: Abdellah Aknin.

tiete samenwerking en plaatsing
in groter perspectief van gebiedsontwikkeling (ArtVillage).

Een van de inzichten is dat de generationele en culturele afstand
tussen ‘beleidsmakers’ en bewoners over het algemeen groot
is. Om deze afstand te overbruggen is geëxperimenteerd met

4.2.5

POWER OF THE PEOPLE

een traineeship van een drietal talentvolle jong volwassenen bij
de PACT-aanpak. Begeleiding vindt plaats in de context van de

Bewoners van Noord nemen inclusief, gelijkwaardig en volmon-

IMC Weekendschool.

dig deel aan interactie over de toekomst van Noord.

Contactpersoon: Chantal van Rijswijk.

Doorbraakinitiatief:

Jongeren maken zelf nieuws. Daardoor ontwikkelen ze zich én

Power OF the People is net zo zeer een metalijn als een door-

uiten ze zich; op hun manier en via voor hen vertrouwde kana-

braakinitiatief en te leggen op alle ontwikkelingen in Noord en

len. Het initiatief is inmiddels binnen ForwArt gegroeid. Door de

zelfs voor alle PACT-ontwikkelingen in Tilburg. Het draait steeds

samenwerking met het ROC zijn momenteel 60 zogenaamde

om het samen, voorbij traditionele ‘participatie’, tot ontwikkeling T-reporters actief.
komen van initiatieven.

Contactpersoon: Pieter Bon, Omroep Tilburg.
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doorontwikkeling: de duurzame (financiering) van WijWest en
Goede Start

x

Ruimte om te leven

x

Optimale kansen

x

Wereld die mij ziet

x
Al doendenkende werken we aan:

Score
Groen

een wijkalliantie via breed overleg
met partners en wijkraad, vormen
lokale democratie, wijkwandelingen, Noordvoerders, etc. Er is
veel beweging rondom dit thema.
In 2022 inzet professionalisering
lokale ambassadeurs.

4.3

IN WEST

4.3.1

BROEDPLAATS WIJWEST

Een plek in de buurt voor ontmoeting en ontwikkeling.
Doorbraakinitiatief:
Wat in 2020 nog ‘het pand aan de Schiphollaan’ heette, is inmiddels met recht een broedplaats voor de wijk: WijWest. Van
schoolontbijt tot ruimte voor initiatief, zoals een ruilwinkel; het
vindt plaats in en om het pand. Aandachtspunten in de verdere

het verder activeren van de bewoners.
Concreet:
Het pand en de tuin zijn opgeknapt. Veel initiatieven vinden
hun weg naar het pand, ook in samenhang met de Community
School. Ook wijkprofessionals kennen de plek. Verbindingen
met andere initiatieven in de wijk worden van hieruit gelegd. WijWest is een plek van publiek samenzijn waar maatschappelijk
vastgoed wordt ingezet. Verschillende initiatieven geven ruimte
en ondersteuning aan het creëren van een lokale wijkeconomie.
Voorbeelden zijn de buurtbanen in WijWest. Er is een sportruimte en ruimte voor samenkomst.
Contactpersoon algemeen: Jesse de Doelder.

Goede Start

x

Ruimte om te leven

x

Optimale kansen

x

Wereld die mij ziet

x

Score
Groen

In relatie tot Community
School-Leerpad West ook zicht op
verduurzaming.

4.3.2

COMMUNITY SCHOOL-LEERPAD WEST

waarop de nieuwbouw van basisschool Jeanne d’Arc komt, is
onderdeel van dit leerpad. De integraliteit en verbinding voorbij

De wijk als plek om een leven lang te leren; van 0 tot 100 jaar.

reguliere beleidsvelden bemoeilijkt het maken van snelheid in
het proces. Op onderdelen kleurt dit doorbraakinitiatief daarom

Doorbraakinitiatief:

ook oranje. De haalbaarheid wordt momenteel onderzocht. Er

In het kader van de Community School is ingezet op een soe-

wordt gezocht naar een gezamenlijke programmaleider. De

pelere instroom van kinderen naar het basisonderwijs door

ruimtelijke visie ligt er en ook is er samenwerking tussen onder-

een peuter-kleutergroep te maken. Ook is geëxperimenteerd

wijs, gemeente Tilburg , Amarant en kinderopvang.

met gratis voorschoolse voorzieningen voor ouder en kind. Dit
voorbeeld is inmiddels op meerdere plekken in Tilburg gevolgd,

Contactpersoon algemeen: Jopie de Bruin/ Jeanne d’Arc en

onder andere in Noord. Er is vanuit de basisschool Jeanne d’Arc, Frank van den Oetelaar/ Hubertus.
basisschool Hubertus en de samenwerking met WijWest en
ContourdeTwern ingezet op allerlei voor- en naschoolse activiteiten en voorzieningen. Momenteel wordt daarnaast ook geïn-

Goede Start

vesteerd in de 10-14 school. Er wordt nu hard gewerkt aan een

Ruimte om te leven

x

aanbod van 9:00 tot 17:00 uur. Dit voorbeeld begint zijn navol-

Optimale kansen

x

ging te krijgen met de ontwikkeling van de Reinevaar waar ook

Wereld die mij ziet

x

basisschool Antares activiteiten wil gaan uitvoeren.
Dit initiatief is begonnen als de ‘Community School’ op basis-

Score
Groen

x

In relatie tot Community
School-Leerpad West ook zicht op
verduurzaming.

school Jeanne d’Arc. Inmiddels is het verbonden met basisschool Hubertus en vertaald in een ruimtelijke strook waarin
fysiek inhoud wordt gegeven aan mogelijkheden om te leren

Mede mogelijk gemaakt door FNO (Stichting Fonds NutsOhra)

en te ontwikkelen. Het ruimtelijke ‘eiland’ met voorzieningen

en op basis van het eerdere werk dat is gedaan in het kader van
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Goede Start, is in Groenewoud en in Het Zand verder geïnvesteerd in de vroege ontwikkeling van de kinderen, waarbij de ac-

Goede Start

tieve rol van de moeders als centrale kracht wordt gezien.
Contactpersoon: Gaby Rog, R-Newt.
4.3.3

AANPAK WINKELSTRIPS HET ZAND

x

Ruimte om te leven

x

Optimale kansen

x

Wereld die mij ziet

x

Score
Groen

Om de negatieve impact (‘buurteffecten’) van de omgeving op
de bewoners te verminderen en vanuit diepgaand inzicht vervolgacties te kunnen inzetten om de leefbaarheid te verbeteren,
is ingezet op de aanpak van een drietal onderkomen winkel-

4.3.4

DUBBEL DUURZAAM KRUIDENBUURT

strips in West. Dat betekent dat er een extra buurtwerker is

Het verbinden van de fysieke opgave ten aanzien van de wonin-

vrijgemaakt die samenwerkt met wijkpartners vanuit de wijk, op

gen met verregaande aandacht voor de sociaal-maatschappelij-

locatie. Sinds het aantreden van deze zogenaamde buurtpionier

ke opgave, zodat elk gezin ‘duurzaam de toekomst in kan’, ook

is een aantal dubieuze bedrijven al uit de wijk vertrokken. De

op het gebied van perspectief en kansen.

betrokkenheid van een (ex-)stadsmarinier uit Rotterdam biedt
extra handvatten ten aanzien van de aanpak en vergroot het

Doorbraakinitiatief:

handelingsrepertoire van de buurtpionier.

Sinds 2020 is veel initiatief in dit kader ontplooid dat is vertaald

Contactpersoon algemeen: Corina van Spaendonck, gemeente

naar zelfstandige trajecten en/of doorbraakinitiatieven. Zie

Tilburg.

elders in dit overzicht. De verbinding tussen de fysieke en maatschappelijke opgave is nog niet ‘rond’. Ideeën en aanzetten zijn
er inmiddels, maar nog niet ‘stevig’ genoeg. Aan een betere verbinding met zorg/ De Toegang wordt gewerkt.

Concreet:

gepositioneerd bij het Dichtbij Team.

Een buurtondersteuner is gestart. Een vacature voor sociaal

Contactpersoon: Floor van Berkel, R-Newt.

makelaar is opgesteld. Kruidenbuurters zijn aan slag bij aanne-

Het leegstaande bedrijfspand aan de Reinevaarstraat zal ex-

mer.

perimenteel worden gebruikt als broedplaats voor de buurt:
‘Onze Kievit’, woonkamer van de Kruidenbuurt. Het pand aan de

In 2021 is de gemeente een samenwerking met het Rijk aan-

Reinevaarstraat biedt kansen om dit te leveren en zo te bouwen

gegaan (Volkshuisvestingfonds - VHF) om 800 woningen in de

aan activering, ontwikkeling en ontmoeting. Het gemeentebe-

Kruidenbuurt te verduurzamen die in particulier bezit zijn. Daar-

stuur stelt dit pand voor de duur van 5 jaar (tot 1 januari 2027)

mee worden ook die bewoners met een kleine beurs, onder-

beschikbaar voor deze maatschappelijke functie. Een kwartier-

steund om de woning heel basaal op knappen, vaak van niveau

maker is gestart. Informele kleine ontmoetingen vinden hier al

D naar B.

plaats.

Contactpersoon: Kees van Uden, gemeente Tilburg.

Contactpersoon Reinevaar: Sandy Keulemans, onafhankelijk.

In het kader van de Kruidenbuurt is extra geïnvesteerd in op-

In Onze Kievit gaat ook sociaal ondernemer Broodje Aap & Linke

bouwwerk met aanvullende inzet door ContourdeTwern. Dit

Soep (BALS) van start. Verschillende initiatieven geven ruimte

hangt samen met de investeringen in de verduurzaming van de

en ondersteuning aan het creëren van een lokale wijkeconomie.

woningen in deze buurt door WonenBreburg en TBV en de ver-

Contactpersoon: Sannie Post, BALS.

beteringen in de openbare ruimte.
Contactpersoon: Wendy Zwekars, ContourdeTwern.

In de afgelopen jaren is op verschillende manieren aandacht
geweest voor het direct betrekken van jongeren – naast de be-

In de Kruidenbuurt wordt door de drie woningcorporaties, Wo-

staande gesprekspartners als de wijkraden – in de ontwikkelin-

nenBreburg, TBV en Tiwos, en de gemeente geïnvesteerd in een gen in de wijk. In West is WeSpeak opgericht.
sociaal makelaar die laagdrempelig en direct ondersteunend
kan zijn aan de hulpvraag van de bewoners. Deze functionaris is

Contactpersonen WeSpeak: Piet de Hond en Faida Buhari.
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Door middel van een lint aan andersoortig programma wordt
de monotone ‘woonzee’ doorbroken en zo wordt de buurt ook

Goede Start

programmatisch beter ontsloten. De ontwikkelingen rondom de
buurt (universiteit, centrum en kanaal) maken een dergelijk lint
ook logisch en kansrijk. Corporaties hebben in West een samenhangend vastgoedbeleid ontwikkeld dat - binnen de kaders

Ruimte om te leven

x

Optimale kansen

x

Wereld die mij ziet

x

Score
Oranje

van het mogelijke - bijdraagt aan het aantrekken van mensen
uit de hogere sociale segmenten. Daarbij wordt nadrukkelijk

x

Veel ontwikkelingen en beweging.

niemand ‘verplaatst’. Een en ander gebeurt wanneer er sprake is
van natuurlijke bewegingen.

4.4

IN GROENEWOUD

Contactpersoon: Adnan Kolasinac, WonenBreburg.

4.4.1

BOUWEN AAN VERTROUWEN-BUURTHUIS
BROEKHOVEN

Pand 54, Buurthuis KS broekhoven, de Mascagni, het Verdiplein, WijWest, de Reinevaar: het zijn allemaal plekken van pu-

Werken aan vertrouwen in de overheid.

bliek samenzijn waar maatschappelijk vastgoed wordt ingezet.
Ook WonenBreburg past deze principes toe in haar beleid: in

Doorbraakinitiatief:

toenemende mate ruimtes vrijmaken voor samenzijn.

Professionals opleiden en hen bewust maken van systemische

Contactpersoon Kruidenbuurt: Kees van Uden, gemeente Til-

patronen, waarbij zichtbaar wordt hoe professionals en overheid

burg.

zelf onderdeel zijn van het patroon dat wantrouwen in stand
houdt. Daarnaast is gezocht naar concrete kwesties/projecten

Concreet:

om het vertrouwen zichtbaar te maken. Inmiddels zijn meer

Er ligt een visie vanuit PACT. Bewoners zijn hierin meegenomen

‘concrete’ plekken gevonden waarop, vanuit aanwezige ener-

en zij zijn positief kritisch.

gie, doorgebouwd kan worden aan vertrouwen. Voorbeelden in
Groenewoud zijn de KS Broekhoven en de ontwikkelingen op en

rond het Pater van den Elsenplein, specifiek de in gebruikname
van een van de gemeentelijke panden aan het plein.

Goede Start

Contactpersoon pand 54: Lisette Didden, ContourdeTwern.
Vanuit het systemisch werken is gebouwd aan een kernteam bestaande uit de omgevingsmanager en de wijkregisseur vanuit de

x

Ruimte om te leven

x

Optimale kansen

x

Wereld die mij ziet

x

Score
Groen

gemeente, een (expert) wijkagent en de opbouwwerker. Samen
kunnen ze sneller en beter voeling houden met wat er gebeurt
en vanuit dat actieve netwerk acteren.
Contactpersoon: Irene Dijkstra, gemeente Tilburg.

4.4.2

OPGROEIEN MET PERSPECTIEF

Ook het gebruik van de KS Broekhoven als broedplaats voor

Basisschool Don Sarto is neergezet als één van de drie anker-

ontmoeting en als woekerruimte voor initiatieven uit de buurt,

punten in opvoeden van kinderen: school-gezin-buurt. Er wordt

mede in stelling gebracht door inzet van de raad, is een voor-

een programma ontwikkeld, zowel opvoedkundig, maatschap-

beeld van de concrete vertaling van ‘bouwen aan vertrouwen’.

pelijk als fysiek (nieuwbouw scholen), om dit kansrijk te maken.

De doorontwikkeling wordt nu opgepakt in het reguliere proces.
Contactpersoon Buurthuis KS Broekhoven: Pien van Rosmalen,

Doorbraakinitiatief:

onafhankelijk.

Er ligt een opgave en kans in het uitzoomend herpositioneren
van de scholen: fysiek, onderwijskundig en sociaal-maatschappelijk. Deze opgave is oriënterend beschouwd en hij wordt als
zodanig herkend. Een eenduidige route naar de toekomst is er
nog niet. Deze zoektocht blijft daarmee de status doorbraakinitiatief houden.
Contactpersoon Nikkie van Groenendaal, basisschool Don Sarto.

25

Vanuit de transformatieve school Don Sarto in Zuid en de Community School in Het Zand wordt geïnvesteerd in zogenaamde

Goede Start

‘brugfunctionarissen’ die de verbinding met de ouders op een
laagdrempelige manier weten te maken en hen daarmee ook
een ‘brug’ bieden naar ondersteuning en aanbod in de wijk. Andersom kunnen de brugfunctionarissen de stem van de ouders

Ruimte om te leven

x

Optimale kansen

x

Wereld die mij ziet

x

Score
Oranje

naar het aanbod vertolken. Hierop is door partijen zelf uit reguliere middelen bewust en gericht geïnvesteerd. Dat wordt nu
versterkt met FNO middelen. Mede door de tijdelijkheid van de

x

4.4.3

ORGANISCHE ONTWIKKELING VANUIT
HET PATER VAN DEN ELSENPLEIN

middelen is het nog wel kwetsbaar.
Contactpersoon Don Sarto: Sandy Verschuren, R-Newt.

Doorbraakinitiatief:
Mede mogelijk gemaakt door FNO en op basis van het eerdere

Pand 54 aan het Pater van den Elsenplein is een voorbeeld van

werk gedaan in het kader van Goede Start is in Groenewoud en

de concrete vertaling van ‘bouwen aan vertrouwen’. Het is nog

in Het Zand verder geïnvesteerd in de vroege ontwikkeling van

zoeken naar vorm en inhoud. Vandaar de status doorbraakiniti-

de kinderen, waarbij de actieve rol van de moeders als centrale

atief.

kracht wordt gezien.
Contactpersoon Groenewoud: Gaby Rog, R-Newt.

Concreet:
We hebben een volgend (tweede) pand aan het plein op het oog
om te ontwikkelen tot ontmoetingsplek.
Daarnaast is inmiddels op initiatief van de corporaties de ontwikkeling van een perspectiefplan in gang gezet.
Contactpersoon algemeen: Ludo Hermans, PACT

Werken aan toekomstscenario’s voor Tilburg in relatie tot de
aanwezigheid van ondermijnende criminaliteit in de stad/regio.
Doorbraakinitiatief:
In 2020 is samen met Afdeling Veiligheid en Wijken gestart aan
de ontwikkeling van dit traject. Inmiddels is de relatie met de
PACT-bedoeling enkel maar significanter geworden. Gezien het
innovatieve karakter heeft dit traject de status doorbraakinitiatief.
Concreet:
Na een intensieve voorbereidingstijd is het Scenarioteam gestart. Begin 2022 worden de eerste resultaten (scenario’s) opgeleverd.

Goede Start

x

Ruimte om te leven

x

Optimale kansen

x

Wereld die mij ziet

x

Score
Rood
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5

RELATIE TUSSEN DOORBRAAKINITIATIEVEN
EN GEBIEDSONTWIKKELINGEN

De hierboven genoemde activiteiten zijn ontstaan uit strategi-

is overeengekomen en waarin partijen zich committeren aan

sche doorbraakinitiatieven die op concrete plekken in de wij-

een langjarige samenwerking ten behoeve van Tilburg-Noord.

ken een ‘hotspot’ van activiteit en investering inhouden. Deze

Contactpersonen: Marianne Linde, gemeente Tilburg.

doorbraakinitiatieven vinden een basis in bestaande activiteit
van bewoners en/of professionals en zijn strategisch gekozen

5.2

omdat ze handen en voeten geven aan de gewenste toekomst

In West vormt de samenwerking tussen de drie woningcorpo-

GEBIEDSPERSPECTIEF ZUID

én ook in ruimtelijk opzicht van belang zijn.

raties de basis om te komen tot een gebiedsontwikkeling voor

Deze initiatieven krijgen vervolgens ook een plek in de gebieds-

West, waar in 2022 mede met inzet van de gemeente Tilburg,

ontwikkelingen van Noord, West en Groenewoud. En andersom: aan wordt gewerkt.
de gebiedsontwikkelingen dragen weer bij aan de doorbraakini-

Contactpersoon: Adnan Kolasinac, WonenBreburg.

tiatieven.
In Zuid zijn de woningcorporaties en de gemeente Tilburg een
5.1

TRIPARTIETE SAMENWERKING

traject gestart om te komen tot een integrale gebiedsontwikke-

In Noord is in dat kader in 2020-2021 door POSADMaxwan een

ling. Daar zullen ook de ontwikkelingen van het ETZ en de nieu-

studie gedaan naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de wijk.

we basisscholen en plek in krijgen.

Deze studie geeft voeding voor de gebiedsstudie die in 2022

Contactpersoon: Wim Sloot, gemeente Tilburg.

door de gemeente zal worden ingezet, mede in het kader van de
verdichtingsopgave Noord.
Contactpersonen: Marianne Linde, gemeente Tilburg.
Deze studie is geïnitieerd in de context van de zogenaamde
tripartiete samenwerking Tilburg-Noord, waarin WonenBreburg,
gemeente Tilburg en ACT! (een joint venture tussen BPD gebiedsontwikkeling en VolkerWessels) die in de zomer van 2021

6

ORGANISEREN OP TRANSITIE

In de PACT-aanpak wordt gewerkt vanuit het doorvoelde besef

kunde (o.a. Peters, Loorbach, Kotter en Kenis).

dat we op zoek moeten gaan naar andere antwoorden op de
maatschappelijke uitdagingen, en dat bewoners, maatschappe-

lijke partners, ondernemers en gemeente elkaar nodig hebben
om het verschil te kunnen maken. Vanaf de start is het een be-

Er wordt gewerkt vanuit de volgende sectorale transities.

De Transitie?
1. Lokale economie
van kwetsbaar naar ontplooiing
2. Sociale infrastructuur
van onbekend naar zichtbaar
en verbonden
3. Lokale democratie
van insopraak naar zeggenschap
4. Gebiedsontwikkeling
van geïsoleerde naar
gecombineerde functies
5. Beleid
van controle naar stabiliteit

Tilburg
Noord

wuste keuze geweest de PACT -aanpak te positioneren als een
beweging in en van de stad. Dit is dus nadrukkelijk breder dan
alleen een gemeentelijk programma. De drijvende kracht komt
uit een veelheid van actoren die in de stad werken, vanuit verschillende rollen en plekken.

Tilburg Noord als aangrijpingspunt voor sectorale transities
Bron: DRIFT

Transitiesturing vraagt ook om een andere manier van werken
en sturen. Deze manieren van werken en sturen zijn gebaseerd

Al in een vroeg stadium van de PACT-aanpak is naast inzet op

op de wetenschappelijke inzichten rond onder andere contextu-

concrete opgaven via doorbraakinitiatieven ook ingezet op een

eel leiderschap, de transitieleer en de verander- en organisatie-

specifieke werkwijze die innovatie en verandering mogelijk
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maakt. Om deze werkwijze handen en voeten te geven lopen

6.1.1.

een aantal grote lijnen door de hele aanpak. Lijnen die vragen

De hoofdlijnen waarop PACT in de nu actieve gebieden haar

om anders doen. Deze Metalijnen zijn:

agenda baseert, zijn ontstaan vanuit wijkbrede zoektochten die

1.

Participeren (power of the people,

samen met professionals en wijkbewoners zijn doorlopen. In

locale democratie, zie 6.1)

Noord via het Arenaproces, in West via U-labs en in Groenewoud

Organiseren (transitiegericht, dual system,

naar aanleiding van de samenkomsten in het kader van het sys-

2.

WIJKBREDE PARTICIPATIE

doendenken, zie 6.2)

temisch werken. Hierbij is, vooral in Noord en West, aandacht

3.

Leren (PACT-academy, zie 6.3)

gegeven aan het ook betrekken van anderen dan de ’usual sus-

4.

Monitoren (3 lijnen – trends & cijfers,

pects’. Het heeft in Noord geleid tot het kompas en in West tot

verhalen uit t hart, casuïstiek, zie 6.4)

een beeld van prettig wonen en je thuis voelen. Het is zaak dit te
herbevestigen en te toetsen op nieuwe ontwikkelingen (zoals de

Deze worden in hieronder verder toegelicht.

verdichtingsopgave). De coronamaatregelen hebben het lastig
of haast onmogelijk gemaakt om de gevonden resultaten in gro-

6.1

PARTICIPEREN

te groepen geregeld actief en levend te houden.

De PACT-aanpak is een beweging in en van de stad. Daarin zeggen we van meet af aan: niet alleen een gemeentelijk program-

6.1.2.

PARTICIPATIE DOORBRAAKINITIATIEVEN

ma, maar ook van relevante partners in de stad (woningcor-

Feitelijk doet de term participatie onvoldoende recht aan hoe

poraties, welzijn, onderwijs, politie, etc.) En bovendien: van de

we samenwerken en willen werken op de concrete plekken en

Tilburgers, bewoners. Een rode draad in de aanpak is: hoe or-

met de betreffende mensen. Inwoners uit de stad zijn (mede)

ganiseren we het zo, dat we gevoed worden door wat leeft in de

drager/starter van een aantal initiatieven of zijn daar nauw bij

stad en hoe maken we dat inclusief en continu. Een zoektocht

betrokken. En daar waar (wijk)professionals de energieke dra-

enerzijds op niveau van de doorbraakinitiatieven, waar dat per

gers zijn van de concrete opgave, het doorbraakinitiatief, wordt

initiatief anders passend vorm krijgt. En anderzijds op wijkbreed gezocht naar gelijkwaardig en continu samen optrekken met
en algemeen PACT-niveau.

inwoners. Het blijft hard werken en zoeken; enerzijds voor pro-

fessionals om niet toch in oud aanbod te vervallen en anderzijds ging, gerelateerde initiatieven en ontwikkelingen. Soms vernieuvoor betrokken Tilburgers om geduld te oefenen om betrokken

wend, soms als impuls om in de reguliere processen middelen

te blijven. Ook in het vinden van elkaar is werk te doen. Het lage

en mankracht te focussen of bijzondere aandacht te geven. Dit

vertrouwen van bewoners in overheden en grote organisaties

geheel, vanuit een veelheid van actoren, maakt samen de kracht

is een te nemen hobbel. Daar waar die geslecht is, zijn de re-

van de beweging.

sultaten veelbelovend, zoals we zien in The Scene, WeSpeak,
Noordvoerders.

Vanuit concrete plekken en mensen: vanuit de leefwereld
Er wordt niet top-down gewerkt, vanuit een visie naar steeds

6.2

ORGANISEREN

concreter, maar vanuit de plekken waar we zien dat mensen
begonnen zijn verandering te maken. Daar waar het echt nodig
is, staan mensen op, intrinsiek betrokken, om er iets aan te
doen. PACT zoekt deze mensen en plekken op om hun initiatief

Hoe

te ondersteunen en ruimte te geven, zodat ook de strategische
impact (duurzame verandering) mogelijk gemaakt kan worden.
Dat proces vanuit een concrete plek wordt nooit via één domein,
afdeling of organisatie doorlopen. De diversiteit en complexiteit
van wat nodig is vormt een uitdaging voor integrale samenwerking, over grenzen van domeinen, afdelingen en organisaties
heen.

PACT broedplaats voor initiatief
Het beginpunt van handelen in 2020 lag, vanuit inzichten in de

Doendenken, organische beleidsontwikkeling

wijk (opgedaan uit specifieke processen zoals de U-labs, het

Vanuit het inzicht dat we op zoek moeten naar betere antwoor-

systemisch werken en het Arenaproces), in 11 strategische

den op de (complexe) vraagstukken waar we voor staan, werken

doorbraakinitiatieven. Deze initiatieven leiden zelf tot veel bewe- we al doende verder. We beginnen alvast. Tegelijkertijd reflec-
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teren we, nemen we afstaand en ontstaan nieuwe inzichten die

is dit ‘duale organiseren’ onderwerp van gesprek, samen leren

ons duurzaam verder kunnen helpen. We brengen de concrete

en duiden hoe de werkwijzen naast elkaar bestaan en hoe te

opgave op die plek in die wijk verder, maar zien ook de rode dra- schakelen om ze elkaar ook inderdaad te laten versterken.
den; het 2e en 3e orde leren dat zich direct vertaalt in wat nodig
is en zo tot nieuw (overigens vaak intersectoraal) beleid.

Op zoek naar vernieuwing, dwars door de hiërarchie
De gevraagde acties in de stad (doorbaakinitiatieven) staan in

Allianties, werken over grenzen van organisaties

relatie tot de bestaande organisatie. Het zijn geen losstaande

De concrete opgaven worden nooit vanuit één domein of orga-

ontwikkelingen. Om de gevraagde veranderingen te kunnen

nisatie benaderd. Het is, vanwege de aard van de opgaven, per

realiseren en verduurzamen, is het nodig om in de organisaties,

definitie een mix van mensen die werken vanuit verschillende

los van de hiërarchie, te kunnen bewegen (Tranzo reflectie van

inhoudelijke disciplines (vakgebieden en domeinen) en organi-

Gastel, Bongers, Rotterdam Next City).

saties. Nieuwe initiatieven van ‘buiten’ organiseren zich veelal
organisch, zwerm-achtig, als een netwerk. De inhoudelijke

Op basis van bovenstaande bedoeling en werkwijze zijn verschil-

opgave is leidend voor handelen. De mensen die hierin actief

lende rollen geïdentificeerd. De invulling van deze rollen is conti-

zijn, zijn vaak ook onderdeel van een organisatie die werkt met

nue in ontwikkeling en niet statisch.

een formele structuur van governance. In de context van de
PACT-aanpak wordt gewerkt vanuit de basisgedachte dat de

Kernteam PACT-aanpak

complexiteit en de verandering die gevraagd wordt, verlangt dat

Het kernteam functioneert als aanjager voor de agenda. Het

we over de grenzen van organisaties en rollen heen, op zoek

is een onafhankelijke groep mensen die verbonden is met de

gaan naar nieuwe antwoorden op de maatschappelijke vraag-

verschillende betrokken organisaties, maar tegelijkertijd geen

stukken. Dat vereist een andere manier van sturing die naast

plaats heeft in de hiërarchie van die organisaties. De groep

de reguliere werkwijze kan bestaan en versterkend kan werken

bouwt aan het gevoel van urgentie en nodigt mensen uit in te

op de staande, meer hiërarchische organisaties (zie Kotter: ver-

stappen en mee te doen. Ook het kernteam van de PACT-aan-

snellen). In het handelen en opwerken van de concrete opgaven

pak is een weerspiegeling van deze stedelijke inter-organisati-

onele positionering. Daarmee bouwen we door op de Agenda

zijn van de PACT-aanpak. De gemeente is hierin gelijkwaardig

Sociaal 013 waarin ‘de stad een stem heeft’ en we introduceren

partner. Andere spelers zijn de woningcorporaties, een verte-

onafhankelijke procesregie: één van de kritische succesfactoren genwoordiging vanuit het Primair Onderwijs, de politie en het
voor innovatie en gebiedsontwikkeling (bron: OECD innovation

welzijnswerk. Deze PACT-alliantie vindt haar oorsprong in de co-

delivery model, Kotter Kotter, 2016 en Uyterlinde et. al., 2021

alition of the willing die rond de Agenda Sociaal 013 is gevormd.

Vrijwilligers

Noord en West zijn onder de naam ‘Tilburg NoordWest’ door het

Dat de PACT-aanpak een agenda is die door een veelheid van

Rijk als één gebied benoemd als één van de 16 stedelijke ver-

mensen wordt gevormd en levend wordt gehouden, is ook terug nieuwingsgebieden. Dit leidt tot financiële en inhoudelijke steun
te zien in de verschillende actoren die als ‘contactpersoon’ ge-

voor de PACT-aanpak vanuit het interbestuurlijk programma

noemd zijn bij de initiatieven (zie hoofdstuk 4, beweegt het al?).

Leefbaarheid en Veiligheid. Vanuit dat programma is de Direc-

Het gaat in feite om een veelheid van mensen die zich op vrijwil-

teur Democratie en Bestuur van Binnenlandse Zaken en Konink-

lige basis inzetten voor vernieuwing, verandering en versnelling,

rijksrelaties bij de PACT-alliantie aangesloten.

omdat zij de urgentie voelen en er zicht is op een verbetering
van de situatie. Deze mensen werken vanuit verschillende rollen: 6.3
praktisch, strategisch, politiek. Veruit de meeste energie en

LEREN

De PACT-aanpak kent een werkwijze van ‘al doende leren’: als

aandacht ontstaat langs concrete initiatieven, daar vormen nieu- betrokkenen direct rondom concrete opgaven, samen reflecwe groepen zich in nieuwe netwerken, die samenwerken om

teren, doen en denken. Op de eerste plaats om die concrete

verandering te kunnen realiseren (Kotter, Kenis).

opgave verder te brengen en ook om eventuele rode draden die
structurele aanpassing behoeven, te doorzien (de al genoemde

Bestuurlijke alliantie, dicht betrokken

organische beleidsontwikkeling).

Het principe van bouwen met de stad is ook verankerd in de
samenstelling van PACT-alliantie – het bestuurlijke netwerk van

Naast leren binnen de concrete opgaven, zet de PACT-aanpak

partners die in grote mate vanuit hun inhoudelijke rol dragers

in op ruimte om met elkaar ook in algemene zin te leren over
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de veranderende context van ons werken en onze samenleving.

tiek voor de PACT-aanpak ontwikkeld die uit drie samenhangen-

Doelstelling hiervan is het reflectieve vermogen te vergroten

de componenten bestaat:

van mensen die aan de slag zijn in en om de concrete opgaven,

•

De lange lijn: Trends en cijfers.

zodat gezien blijft worden waar andere antwoorden nodig zijn

•

De basis voor deze monitoringslijn kan heel goed in de
‘Leefbaarometer’ gevonden worden.

en daarop ingegrepen kan en moet worden. Dit doen we in de
PACT-academy, via periodieke lezingen, korte online webinars

•

alweer aan de slag was en wat dit met mensen doet.

en via een samen met DRIFT speciaal voor Tilburg ontwikkelde
meerdaagse training ‘Stadmaken in tijden van transitie’.

Verhalen uit het hart; om te blijven voelen waarom je ook

Directe verhalen van de bewoners, de (indirect) betrokkenen bij
een initiatief, geven het beste inzicht in de vraag of de initiatie-

Concreet:

ven beweging brengen.

De afgelopen twee jaar zijn er vijf webinars geweest (gemiddeld

•

Casuïstiek om de initiatieven te verduurzamen en voorbij
de koplopers te brengen: de interactie met de instituties,

50-60 deelnemers per keer, in hele gemixte samenstelling van

zonder het hart te verliezen.

organisaties en niveau: gemeente, corporaties, welzijn, bewoners, en van wijkwerkers tot bestuurders en academici). De

Dit is het zoeken naar 2e en 3e orde leren, de verbinding tussen

meerdaagse training is tweemaal gegeven aan totaal ongeveer

de opkomende praktijken in de initiatieven en de institutionele

40 mensen (ook hier in diezelfde gemixte vorm). Aanmeldingen

werkelijkheid. Met het doel de gevraagde veranderingen te bor-

voor een derde meerdaagse training zijn reeds ontvangen.

gen.

Met het uitbreiden van de PACT-aanpak is meer en structurele

Samengevoegd geven deze inzichten een beeld van de mate

inzet nodig op het leren. Immers, een steeds grotere groep

waarin de instituties de context bieden om de initiatieven een

mensen raakt betrokken bij de aanpak.

duurzaam karakter te geven en daarmee meer structurele
verandering in de leefbaarheid in deze delen van de stad te re-

6.4

MONITOREN

In samenwerking met Tranzo (TiU) is een monitoringssystema-

aliseren. Deze lijn is in het voorjaar van 2021 ook met de raad
verankerd.

7

FINANCIËN

De gemeente Tilburg heeft in de periode van 2018-2021 in totaal
2,8 miljoen EUR vrijgemaakt voor uitvoering van het PACT-programma. Co-financiering uit derden bedroeg – nog los van de
in-kind investeringen - over deze periode 300K EUR. Daarnaast
is een EU subsidie aangetrokken van 4,3 mio EUR, met een
looptijd juli 2020-juli 2023. In-kind contributies door beschikbaar stellen van tijd van mensen (bijvoorbeeld in het kernteam)
zijn niet inzichtelijk gemaakt.

Rijlabels
2019		 2020		
Bijdrage Buurtbinders			 		
bijdrage Dick de Ruijter			 		
Bijdrage hekwerk		
€ -1.000,00
bijdrage Group A			 		
Bijdrage Podsadmaxwan			 		
bijdrage Stadskwadraat			 		
Bijdrage Tripartiet		
€ -37.440,00
Bijdrage Transitiedenken			 		
Bijdrage samen Wouw
€ -24.300,00 		
Eindtotaal
€ -24.300,00 € -38.440,00

Som
Labels				
Rijlabels
2018		
2019		
2020		
2021		
experimenteer agenda algemeen		
€
200,00
€
210.000,00
€
306.600,00
goede start pj
€
14.000,00							
pact groenewoud pj
€
15.500,00
€
74.260,00
€
71.300,00
€
17.400,00
pact noord pj
€
4.770,00
€
219.760,00
€
84.300,00
€
265.400,00
pact west pj			
€
53.100,00
€
117.850,00
€
187.400,00
pacten artvillage 							
€
1.780,00
pacten ip			 €
400.000,00
€
414.400,00
€
391.500,00
pact aanpak							 €
95.115,00

2021
€ -8.533,34
€ -3.200,00
€ -69.666,00
€ -33.223,34
€ -52.116,66
€ -59.773,00
€ -17.910,00
€ -244.422,34

eindtotaal
€
516.800,00
€
14.000,00
€
178.460,00
€
574.230,00
€ 358.350,00
€
1.780,00
€ 1.205.900,00
€
95.115,00
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CONTACTPERSONEN

Een overzicht van de betrokken personen bij de verschillende

Het Zuidelijk Toneel: Amber Dijs

ontwikkelingen en initiatieven.

Fashionclash: Els Petit

Noord
•

•
Kapelmeesterlaan:

T-reporters binnen ForwArt
Pieter Bon, Omroep Tilburg

algemeen: Koos Broer, WonenBreburg
familieaanpak in het kader van ondermijnende criminali-

•

teit: Carlo Boszhard, gemeente Tilburg

Samenwerking met politie en wijkpartners
Aletta Scholte, Politie wijkteam Noord

met ruimte voor initiatieven in het kader van lokale wijkeconomie. Voorbeeld ‘Maestra’

•

ingezet op het aantrekken van kunstenaars naar de
wijk

Medina Mohammed, actieve bewoonster.

Koos Boer, WonenBreburg
•

Transformatie woonstempels WonenBreburg
Angela Werner, WonenBreburg

•

extra woningen huidige bewoners
Ypelaerpark: Ludo Hermans, PACT

•

UIA FORWART – ART VILLAGE
Paul Cornelissen, ForwArt algeheel

•

Mascagni als plek van publiek samenzijn waar maat-

Planontwikkeling Ypelaerpark en Verdiplein

schappelijk vastgoed wordt ingezet

Ulco Mes, gemeente Tilburg

Elisabeth Boersma, ACT! (BPD/ VolkerWessels)

betrokkenheid van jongeren
Chiara Riboch, R-Newt

•

extra woningen voor de huidige bewoners vanuit
Tripartiete samenwerking

•

aanvullend aanbod van jongeren buiten school
Corpo Máquina: Heleen Volman

Frans van den Boomen, BPD

•

ondersteuning voor bewoners, onderling. Daarnaast

ve rol van de moeders als centrale kracht wordt gezien

specifiek aandacht verminderen invloed criminaliteit

Gaby Rog, R-Newt

op gemeenschap.
Loubna & Aissa , actieve bewoners.

•

Aanpak Winkelstrips Het Zand
Corina van Spaendonck, gemeente Tilburg

•

lokale wijkeconomie: Duurzame Kost
Jos Hakkenes, Duurzame Kost.

•

Dubbel Duurzaam Kruidenbuurt
Verduurzamen woningen

Power of the People:
•

Kees van Uden, gemeente Tilburg, Fysiek

Noordvoerders

Wendy Zwekars, ContourdeTwern, opbouwwerk

Abdellah Aknin, Jongeren Advies Raad, trainee PACT

Dichtbij Team
Floor van Berkel, R-Newt

•

Traineeship
Chantal van Rijswijk, in relatie tot IMC Weekendschool

•

Reinevaarstraat
Sandy Keulemans, onafhankelijk.

West
•

Lokale wijkeconomie: sociaal ondernemer
Wij West

Sannie Post, Broodje Aap & Linke Soep (BALS)

Jesse de Doelder, onafhankelijk

Betrekken jongeren
Piet de Hond en Faida Buhari, Wespeak

•

•

Community School-Leerpad West
Jopie de Bruin/ BS Jeanne d’Arc en Frank van den Oete- •

Ontwikkelingen Lint West

laar/ BS Hubertus

Adnan Kolasinac, WonenBreburg

Vroege ontwikkeling van de kinderen, waarbij de actie-

41

•

Ruimtes voor publiek samenzijn (in samenwerking met •

Transformatief Scenario Proces irt ondermijnende cri-

WonenBreburg)

minaliteit

Kees van Uden, gemeente Tilburg

Claudia van Dongen

Groenewoud

Relatie tussen doorbraakinitiatieven
en gebiedsontwikkelingen

•

Werken aan vertrouwen in de overheid
pand 54

•

Verdichtingsopgave Tilburg Noord irt ontwikkelmogelijkheden

Lisette Didden, ContourdeTwern

Marianne Linde, gemeente Tilburg
•

Systemisch werken
Irene Dijkstra, gemeente Tilburg

•

samenwerking tussen de drie woningcorporaties de
basis om te komen tot een gebiedsontwikkeling voor

•

•

Buurthuis KS Broekhoven

West

Pien van Rosmalen, onafhankelijk

Adnan Kolasinac, WonenBreburg

Opgroeien met perspectief
Transformatieve school
Niki van Groenendaal, BS Don Sarto

•

Volgende ontmoetingsplek aan Pater vd Elsenplein
Ludo Hermans, PACT

•

integrale gebiedsontwikkeling in Tilburg Zuid
Wim Sloot, gemeente Tilburg

10

VERHALEN UIT HET HART;
CONTEXT EN KLEUR BIJ DE OPSOMMING

Om duiding te geven aan de aanpak zijn in de afgelopen jaren op •

Symposium Tilburg in de Steigers: Derk Loorbach

verschillende momenten gesprekken geweest met betrokkene
bij de aanpak en bewoners. Hiervan is deels beeldmateriaal is

•

Symposium Tilburg in de Steigers: Ludo Hermans

gemaakt. Een aantal vindt u hieronder.
Ga naar www.pacttilburg.nl om deze video’s te bekijken.
De video’s zijn ook terug te vinden in de verwijzingen in hoofdstuk 8.
•

Verhalen uit het Hart: april 2021

•

PACT aanpak Tilburg Noord: verrijksessie 6 juli 2021

•

Introductie PACT

•

PACT aanpak: Noord

•

PACT aanpak: Community school in West

•

PACT aanpak: Groenewoud

•

Tilburg Zuid: sportkantine wordt buurthuis Broekhoven

•

PACT Magazine. nr 1.
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GESPREKSVERSLAGEN GEMEENTELIJKE PROFESSIONALS;
CONTEXT EN KLEUR BIJ DE WERKWIJZE

De PACT-aanpak is een bewust gekozen zoektocht, geïnitieerd

dan wij. Over de vorm, de inhoud en de functie. De inwoners

door de gemeente met de nadrukkelijke uitnodiging aan de

daar leren mij wat theater ook kan zijn.

stad, bewoners en partners om hierin samen op te trekken. Op
zoek naar een andere manier van werken om ook andere re-

We staan nog aan het begin van de beweging naar een ander

sultaten te krijgen. In dit verslag tekenen we ervaringen op van

cultuurbegrip. De verleiding is groot om ‘het andere’ in eigen

5 ambtenaren die vanuit de gemeentelijke organisatie hebben

begrippen en standpunten te integreren. Maar, het gaat niet om

meegewerkt aan doorbraakinitiatieven waarin de PACT-aanpak

de taal van de één, waar de ander zich toe moet verhouden. De

wordt toegepast. Wat zijn hun ervaringen met de PACT-aanpak? uitdaging is juist om voor een begrip als cultuur gezamenlijk een
Welke lessen leren zij?

nieuwe taal te ontwikkelen. Vanuit die gemeenschappelijkheid

Een samenvatting van interviews met deze 5 ambtelijke pio-

kun je verder, plannen smeden, creëren en ambities realiseren.

niers.

Binnen ForwArt proberen we dat. De diversiteit van Noord biedt
daartoe allerlei kansen.

11.1

ULCO MES, BELEIDSMEDEWERKER CULTUUR –
ACTIEF IN FORWART, TILBURG-NOORD

Zo’n beweging vraagt van twee kanten respect. Respect voor

De grootste uitdaging voor Cultuur in de PACT-aanpak is de ont- elkaars standpunten. Maar belangrijker dan dat is misschien wel
wikkeling van een nieuw idee over wat cultuur kan zijn: leren hoe nieuwsgierigheid en écht luisteren. Je eigen mening een tijdje
cultuur zich in de ogen van inwoners kan manifesteren.

opschorten en vanuit een open houding op zoek gaan naar an-

Het gangbare cultuurbegrip sluit onvoldoende aan bij wat

dermans behoeften. De kunst is om daarop aan te sluiten en te

verschillende bevolkingsgroepen daaronder verstaan. Neem

komen tot gemeenschappelijkheid. Ik zie die nieuwsgierigheid

bijvoorbeeld theater. Een aanzienlijk deel van de inwoners van

bij de jongeren van Noord. Bijvoorbeeld bij de T-reporters en de

Noord bezoekt zelden het aanbod van Theaters Tilburg of de

Noordvoerders. De durf van de ForwArt-partners en de mensen

Nieuwe Vorst. Dat ze niet op dat aanbod afkomen, heeft meer-

in Noord om zich in de onderlinge dialoog kwetsbaar op te stel-

dere oorzaken. Maar één ervan is dat er in Noord bevolkings-

len, helpt bij het opbouwen van vertrouwen.

groepen zijn die over theater een heel andere opvatting hebben

Vertrouwen vind ik wezenlijk om van ForwArt een succes te
maken. Nu, na een jaar, zie ik ook de eerste effecten van dat
vertrouwen. Het resulteert in sterkere en nieuwe verbindingen

11.2

KEES VAN UDEN, PROJECTLEIDER OPENBARE
RUIMTE – ACTIEF IN
DUBBEL DUURZAAM, TILBURG-WEST

tussen mensen en initiatieven.

In zijn reguliere werk richt Kees zich op de technische/ fysieke

Niet alleen binnen Noord, maar ook van Noord naar de stad en

aspecten van inrichten en onderhoud van Openbare Ruimte. In

vice versa. De ruimte op het Verdiplein, de samenwerking tus-

het project Dubbel Duurzaam is aan dit werk een sociale com-

sen Fashionclash en ROC, de activiteiten van Corpo Máquina, er ponent verbonden.
is zoveel in beweging gekomen.

De gemeente ging in West werken aan de inrichting van de
Openbare Ruimte en twee woningcorporaties gingen woningen

Uitdaging:

verduurzamen. Onder het motto ‘Nu we er toch zijn!’ zijn deze

Keer op keer vóóronderstellingen (patronen, criteria) loslaten.

twee opgaves verenigd in het concept Dubbel Duurzaam: fysiek

We zijn geneigd om instrumenten te gebruiken die we al ken-

en sociaal.

nen. De uitdaging is met elementen daarvan te werken op een
manier die anders is en die aansluit op de behoefte van bewo-

Je komt bij het verduurzamen van de woningen in contact met

ners.

de bewoners die zaken aankaarten die niet goed gaan. Binnen

Dat is niet nieuw, geen innovatie. Het bestond al, maar je kende

de PACT-aanpak is het oppakken van zaken die je daar fout ziet

het nog niet.

gaan, deel van je werk. Ook al is het niet je reguliere taak. In

Het is anders. Anders in de zin dat het betekenis heeft voor de

samenwerking met de buurtondersteuner van ContourdeTwern

ander. Durven wij die betekenis een kans te geven?

(CdT) komen problemen die spelen in beeld en wordt gewerkt
aan een antwoord daarop.

Tip:
Koester het kleine. Kleine groepen met disruptieve acties: be-

In PACT is ook expliciet aandacht voor het perspectief van de

wegelijk, veranderend.

bewoners. Bijvoorbeeld: ga je bij straatinrichting klinkers voor
klinkers leggen óf organiseer je voor dat werk stageplekken
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voor werklozen uit de buurt. Zo haal je meerwaarde voor de wijk

Verbinding in de wijk neemt toe als je mensen meeneemt in een

uit een project: werken aan eigen wijk en een stap op weg naar

traject. Het traject staat niet los van het leven in de wijk. Vraag

arbeidsintegratie.

naar behoeftes. Geef ruimte aan die inbreng. Doe er ook echt
iets mee.

Bouwen aan vertrouwen is essentieel. Toegankelijk zijn, fysiek
aanwezig zijn in de wijk, binnen kunnen lopen voor een praatje

De interactie met de wijk is niet gestopt bij Dubbel Duurzaam

en koffie. ‘De Keet van Kees’ is in West een begrip. Vanuit een

van de gemeente en de woningcorporaties. Veel meer partijen

langzaam opgebouwde vertrouwensband, zeggen bewoners wat zijn in de wijk actief. Dat heeft ook invloed op het fysieke project,
er speelt. CdT vult waardevol aan door met bewoners over soci-

biedt een overall beeld en leidt tot (nieuwe) verbindingen. Zo

ale problematieken in gesprek te gaan.

ontstaat een nieuwe, grotere verbindende taak. Hoe verhoudt
die taak zich tot het werk van wijkregisseurs en omgevingsma-

Waar dat aan de orde is, stellen we concrete oplossingen cen-

nagers? Daar zou je met deze ervaring eens naar kunnen kijken.

traal, boven een bureaucratisch traject.
De Keet is 20 uur per week bemenst. Ook regulier werk, naast

Uitdaging

Dubbel Duurzaam, wordt in de Keet gedaan. Aanwezigheid in

Door sociale component te verbinden aan het werk van alle

de wijk en toegankelijkheid zijn belangrijk voor contact met

grote partijen in de wijk bestaat het risico dat je vastloopt bij

bewoners. Nu, 1,5 jaar verder is het vertrouwen gegroeid en de

een regulier benadering van organisch verkregen informatie. De

drempel laag. Bewoners kunnen door naar de Keet te gaan heel

uitdaging van PACT is het benutten van de ruimte om de extra

veel loketten overslaan om in één keer geholpen te worden. Een vraag te stellen of het staande beleid wel zo goed biedt wat nodoe-mentaliteit staat in Dubbel Duurzaam centraal; het is méér

dig is? Je mag steviger inzetten op de gewenste aanpak.

dan je oorspronkelijke taak. De focus op die taak moet je niet
verliezen, maar je moet rekening houden met c.q. ruimte inbou-

Daaraan zijn financiën, tijdsbeslag en beleid ondergeschikt. De

wen voor veranderende omstandigheden. Want, betrekken van

verschuiving van uitvoering van de taak naar wat nodig is. Naast

bewoners leidt geregeld tot wijzigingen in een proces.

vóór de bewoner, meer mét de bewoner. PACT stelt de bewo-

nersvraag centraal en maakt het beleid secundair c.q. voegt het

leerd dat het niet lukt om het gesprek over isolatie en aardgas-

beleid daarnaar.

vrij maken van de wijk te voeren als je niet ook het gesprek voert
over problemen en aandachtpunten van bewoners en hier actie

Tip:

op onderneemt. PACT werkt al zo; in het Arenaproces, samen

Een mooi, maar tijdrovend voorbeeld van bewonersbetrokken-

met de professionals in de buurt en de bewoners. Daar sluit de

heid is het vragen van meningen over een plan aan bewoners

energietransitie op aan. PACT ontwikkelt van onderop plannen

die niet klagen. Dan hoor je óók de ondersteuners en dat kan de waarin organisaties, professionals en bewoners zelf sociale en
meerderheid zijn.

fysieke vraagstukken aanreiken.

11.3

SUZANNE DE ZOETEN, BELEIDSMEDEWERKER

In de Kruidenbuurt hebben de woningcorporaties ca. 85% van

ENERGIE – PROJECT WIJKUITVOERINGSPLAN,

de woningen in eigendom. Voor de koopwoningen in de wijk zijn

ACTIEF IN DUBBEL DUURZAAM TILBURG-WEST

nu middelen uit het Volkshuisvestingsfonds beschikbaar geko-

Vanuit de ‘Transitievisie Warmte’ werkt Suzanne aan de ener-

men om deze te isoleren. Het gaat om koopwoningen waarvan

gietransitie, gericht op minder energieverbruik en energie uit

de eigenaar de kosten voor de noodzakelijke energietransitie

andere, duurzame bronnen. Kruidenbuurt, Groenewoud en

niet kan betalen. Het streven is daarom om de bewoner mini-

Stokhasselt – wijken met een PACT-aanpak – vallen onder de

maal woonlastenneutraal, maar liever nog financieel te laten

wijken waar de gemeente het eerst aan de slag gaat met de

profiteren van de energetische verbetering van de woningen.

energietransitie. In integrale wijkuitvoeringsplannen die in over-

Met het project kom je achter de voordeur in gesprek met be-

leg met bewoners worden opgesteld, wordt vastgelegd hoe we

woners en heb je de gelegenheid te horen wat er nog meer aan

dat gaan doen. De Kruidenbuurt wordt de eerste wijk in Tilburg

problematiek speelt. Ook hier het motto: ‘Nu we er toch zijn!’

waarvoor een wijkuitvoeringsplan wordt opgesteld. Dit is niet

Wat doe je daar mee?

zonder reden, want door aan te haken bij de lopende dubbel
duurzaam aanpak in de Kruidenbuurt is er al veel contact met

In samenwerking met woningcorporaties die een enorme ‘soci-

bewoners en professionals in de buurt. De ervaring heeft ge-

ale bril’ op hebben en al goed meedoen in PACT kan veel sociaal
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rendement worden gehaald uit samenwerking en het gesprek

bewoners, door een lagere energierekening. In deze wijk, met

met de bewoners. Zo pak je het woonvraagstuk integraal binnen de laagste inkomens van Tilburg is dat heel belangrijk en kan
de wijk samen op. Je vult elkaar aan, helpt elkaar. Dat is voor de

een lagere energierekening het verschil maken tussen wel of

bewoner beter.

niet aan het eind van de maand alle rekeningen kunnen betalen.

Door in de PACT-aanpak mee te werken en de werkwijze van

Of we de wijk meteen aardgasvrij willen maken en hoe dit zou

vertrouwen winnen en verbinding maken te volgen, heeft Suzan- kunnen onderzoeken we met de woningcorporaties, die voor
ne ruimte gekregen voor adressering van sociale vraagstukken

hun huurwoningen de voorkeur geven aan het in één keer aard-

die in een wijk leven. Het gesprek met bewoners levert waar-

gasvrij maken van de woningen.

devolle informatie op om te doen wat nodig is. Het is evenwel

Voor de energietransitie is het belangrijk om in de wijk aanwezig

een tijdrovende aanpak, want vertrouwen moet eerst bij de

te zijn, dus dragen we bij aan het financieren van het beschik-

bewoners worden gewonnen. Zeker als budgetten gelimiteerd

baar krijgen van een pand in de Reinevaarstraat, dat ook een

zijn, kun je niet iedereen helpen. Teleurstelling werkt vertrouwen belangrijke functie gaat krijgen als sociale ontmoetingsplaats in
tegen.

de buurt.

PACT daagt uit om sociale vraagstukken mee te nemen in je

Aandachtspunt:

taakopvatting/ -uitvoering. In de Kruidenbuurt is het bijvoor-

Waak voor een persoonsafhankelijk systeem van werken. Ver-

beeld de vraag hoever je gaat met het energetisch verbeteren

trouwen van de bewoners is de basis van je succes als het om

van de woningen?

sociale vraagstukken gaat. Wanneer dat vertrouwen te zeer aan

Is je doel ‘optimaal milieu beschermen’, dan richt je je aandacht

een persoon is toebedeeld, dan komt het in gevaar bij verloop

en middelen op aardgasvrije woningen als dat binnen de rand-

van personeel (andere baan, uitval). Structureer je werkproces

voorwaarde van woonlastenneutraliteit kan. Of gaan we in deze

op een persoonsonafhankelijke wijze.

wijk alleen voor optimaal renderende energiemaatregelen en
kan aardgasvrij maken van de wijk een latere stap zijn? Dat be-

Maak ook helder waar een medewerker heen moet met wat is

schermt het milieu ook en levert op kortetermijnwinst op voor

opgehaald. Zonder follow up ontstaat schade. Of ben aan het

begin helder en zeg ‘nee’ als er geen oplossing is.

en daar lopen we nu tegenaan. Reguliere beleidscapaciteit

Vragen, doorvragen, eigenaarschap bewaken, verder brengen…

zijdelings betrekken in een project werkt, maar voor toepassen

Het is arbeidsintensief, maar deze vorm van hulp is essentieel

werkwijze PACT in de reguliere organisatie stuit je al gauw op

bij de doelgroep die veel kan, maar vaak niet alleen/ uit zichzelf. een capaciteitsprobleem.
Bewoners zijn enthousiast over hun wijk. Ze zien de kansen voor
zichzelf uit een project voor de hele wijk en willen daaraan mee-

PACT is van invloed op de manier van werken. Je bent véél meer

werken.

in de wijk, je ontmoet vaker bewoners en professionals uit de
wijk. Dat levert veel op en dat wil je ook weer gebruiken in ande-

Laat mensen vooruithelpen de focus zijn van wat je voor en in de re wijken. Dat vraagt veel van de medewerker. PACT zet sterk in
wijk doet.

op die verbinding met de wijk/ bewoners. Management vraagt
je aandacht voor de hele stad. Dat botst met beschikbare tijd.

11.4

FLORENTINE VAN DE SANDEN,

Winst zou kunnen worden behaald door veel regulier, adminis-

BELEIDSMEDEWERKER SOCIALE BASIS EN

tratief werk door ondersteuning te kunnen laten doen en door

ONTWIKKELING – ACTIEF IN COMMUNITY

bureaucratie af te schalen. Dat ontlast de beleidsmedewerker

SCHOOL, TILBURG-WEST

en geeft ruimte aan meer tijd in de wijk zijn. De grote uitdaging

Florentine is vanaf het begin (2018) betrokken bij de Community is de PACT-werkwijze toe te passen in de reguliere werkwijze.
School als beleidsmedewerker Voor- en Vroegschoolse Educa-

Meer in de wijken wordt het nieuwe normaal. Dat betekent een

tie (VVE) vanwege de onderwijsachterstand op BS Jeanne d’Arc. cultuuromslag waarvoor ruimte moet worden gemaakt.
Zij herkende de problematiek, ook vanuit signalen uit andere
wijken. Dit initiatief streeft écht naar een andere aanpak en gaat

Er is winst te behalen uit verduurzaming van de PACT-aanpak,

er echt voor! Ervaringen kunnen bruikbaar zijn in andere wijken.

omdat die beter aansluit op de leefwereld en de behoefte van

PACT maakte mogelijk dat tijd, capaciteit en expertise konden

bewoners. Voor de Kinderopvang wordt beleid gemaakt vanuit

worden bijgedragen vanuit de gemeentelijke organisatie (Onder- de wettelijke opdracht. In de Community School staat cenwijs). De middelen uit PACT voor deze bijdrage zijn weggevallen

traal wat er nodig is vanuit ouders en jonge kinderen. Daar het
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aanbod op richten. Concreet in het project ‘De Kracht van Pre-

taken gaan gewoon door en de combinatie belast sterk.

ventie’, samen met R-Newt en GGD. Daarin wordt het aanbod

In het algemeen geeft de PACT-aanpak veel energie. Je werkt

opvoedondersteuning verbeterd. En via de Lokaal Educatieve

met mensen die ook enthousiast zijn over de werkwijze en die

Agenda (LEA) breder uitgezet. Kennis wordt vergaard via ge-

graag samen zo willen blijven werken.

sprekken met ouders. Daarbij is vertrouwen het sleutelwoord.
Zo’n traject vraagt veel tijd, maar je kunt zo veel beter aansluiten Tip
bij wat nodig is; wat gaat werken. Wettelijke drempels vormen

Aandacht voor verbinding met de interne, regulier organisatie.

hier een uitdaging. Het is én – én: wettelijk kader én aansluiten

Juist ook beleidsadviseurs betrekken (‘warm maken’) die nu

op leefwereld.

niet zijn aangehaakt op PACT.

Bijvoorbeeld: De wet verplicht tot aanbieden peuteropvang. Een

Ook de verbinding tussen inspanningen van regulier beleid en

groep mensen komt niet. Uit de gesprekken blijkt waarom niet:

van PACT vraagt aandacht. Beide richten zich bijvoorbeeld op

de ouders werken niet, dus geen opvang nodig. Daardoor blijft

het onderwijsveld. Ze moeten van elkaar weten wat ze doen en

het kind buiten beeld bij wijkprofessionals. Oplossing: aanbod

op elkaar aansluiten.

voor kind én ouder samen.
De uitdaging is een balans te vinden tussen luisteren naar de
leefwereld naast toepassen kennis en expertise van de systeemwereld.

11.5

EDWIN VAN DEN HEUVEL,
STRATEEG VASTGOEDBEDRIJF – ACTIEF IN VIER
DOORBRAAKINITIATIEVEN, TILBURG-NOORD

Vanuit kennis van project- en gebiedsontwikkeling werkt Edwin
PACT inspireert en enthousiasmeert: sámen kunnen we er iets

op gebiedsniveau aan het bereiken van concrete doelen, met de

aan doen. Aandacht gericht op wat nodig. Minder last van bu-

focus op gebouwen en grond. In Tilburg-Noord is hij betrokken

reaucratie die uitvoering van generieke beleid als uitgangspunt

geraakt bij de doorbraakinitiatieven Mascagnistraat, Ypelaer,

heeft. Dat werkt niet voor iedereen. PACT leidt ook tot verwar-

Stempelgebied en Kapelflats: Hoe kunnen we maatschappelijke

ring. Het is zo veel en zo complex; hoe moeten we dat gaan

projecten mogelijk maken via gebiedsontwikkeling en gronduit-

doen!? Tijdgebrek is het grootste obstakel. Andere, reguliere

gifte. Nieuw hieraan is dat de opbrengst van vastgoedontwikke-

ling (woningbouw) wordt ingezet voor maatschappelijke doelen

Twee PACT-initiatieven verkeren nu in de kwartiermakers fase.

in het hele gebied als harde verbinding. De ontschotting tussen

In Mascagni, bijvoorbeeld, investeert ACT! in de begeleiding

beide opgaven is essentieel.

van de mensen die deelnemen in het maatschappelijk pionierswerk. Dit is nodig en kost tijd. Het mooie is dat ACT! dit nu

We zetten nu de goede stappen om de doelen te bereiken, maar reeds doet, terwijl het verdienen van geld met het realiseren van
de PACT-aanpak, sámen met WonenBreburg en ACT! (BPD en

woningen nog moet beginnen. Daaruit blijkt commitment van

VolkerWessels), leidt momenteel met name bij WonenBreburg

deze marktpartij. Wel rijst de vraag wie in de samenwerking de

tot een capaciteitsprobleem.

leiding heeft; wie de baas is over het initiatief. Die vraag verdient

In contact met bewoners van hun woningen is vertrouwen van

aandacht om frictie tussen partners in het project en tussen

die bewoners in het project essentieel. Wil je weten wat aansluit

afdelingen binnen de gemeente te voorkomen c.q. te adresse-

bij de behoefte van bewoners, dan kost het tijd om dat vertrou-

ren. Partners kijken nadrukkelijk naar de gemeente om leiding

wen te winnen en die informatie te verzamelen. Tegelijkertijd wil

te nemen.

je ook verdergaan met het project (besluiten nemen, stappen
zetten).

Op hoofdlijnen is er akkoord, nu gaat het wekelijks om besluiten
op detailniveau, zoals: wie gaat praten met de gebruikers en

Een capaciteitsprobleem bij de gemeente is inmiddels opgelost. wie moeten daarbij zijn? Om tot besluiten te komen heb je een
De juiste mensen (functies/kennis) zijn aangehaakt voor de

standaard projectaanpak nodig, zoals onlangs is geregeld. Op

voortgang. Die bemensing is evenwel op een klassieke manier

die manier is het systeem ondersteunend aan de dynamiek van

ingericht voor klassieke besluitvorming. Voor iedere taak een

PACT.

medewerker vanuit het eigen expertisegebied. De frictie ontstaat naarmate de experimenten concreter worden. Dan moet

Edwin heeft weinig contact met de individuele bewoners. De

er iemand aan tafel zitten die met mandaat afspraken kan ma-

omgevingsmanager heeft dat wel.

ken met de partners. Dat mandaat heeft een projectleider niet.

Een aandachtspunt is dat contact met de bewoners vanuit
zowel de projectleider van doorbraakinitiatieven als vanuit de
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omgevingsmanager, ieder vanuit diens eigen rol. Het is zaak

Aanbeveling

dat beiden goed contact met elkaar onderhouden over wie wat

Na weten wat je wilt en elkaar kennen, is het tijd om focus aan te

communiceert om verwarring bij de bewoners te voorkomen.

brengen in projecten en daar een coördinator op te zetten.

Uitdaging (als professional)

Tip

In één package deal maatschappelijke projecten verbinden aan

Als je iets wilt met het ambtenarenapparaat, dan deze mensen

gebiedsontwikkeling; we gaan met het één het ander oplossen.

op tijd betrekken. Meenemen, niet overslaan. Want, ze willen

Zo worden indirect, via de maatschappelijke opgaven, de bewo-

best als je ze tijdig informeert en kennis laat maken met de

ners betrokken. Zonder schotten. Niet: mag het wel? Maar, we

PACT-aanpak.

gaan het doen! Minder toetsend, meer meedenken hoe het kan.
Van, bijvoorbeeld, afzonderlijk 3 scholen, 2 buurthuizen en 500

11.6

NIKKIE VAN GROENENDAAL,
DIRECTEUR BASISSCHOOL DON SARTO – ACTIEF

woningen realiseren, maar tegelijkertijd met partners deze op-

IN TRANSFORMATIEVE SCHOOL, GROENEWOUD

gaven in gezamenlijkheid beschouwen.
Daarbij worden woningcorporaties het meest door spelregels

11,5 jaar geleden is Nikkie begonnen als leerkracht op BS Don

beperkt. Mede-eigenaarschap mogen deze corporaties bijvoor-

Sarto. Zij is nu 4 jaar directeur van die school.

beeld niet aangaan. Toch zijn ook zij bereid voort te gaan ten

Zij kent de school, de populatie en de wijk dus al lang en heeft

gunste van de maatschappelijke opgave.

haar hart verloren aan het werken in deze wijk. Dat geldt voor
veel medewerkers bij Don Sarto. Zij blijven vrijwel allemaal lang

De publiek-private samenwerking op maatschappelijk gebied in

werken bij de school en daardoor is er sprake van een constant

de tripartiete samenwerking in Noord, ziet Edwin als winst. Niet

team.

meer de scheiding tussen sociale ellende voor de gemeente en
de winst uit woningbouw voor de markt, maar de mix van beide

De grootste opgave van Nikkie en haar team is primair het leve-

voor de partners gezamenlijk.

ren van kwalitatief goed onderwijs. Perspectief bieden aan de
leerlingen. De randvoorwaarden daarvoor kunnen beter, zoals

de situatie bij de kinderen thuis; financieel, sociaal. De trans-

Vaak worden met goede intenties projecten gestart om ont-

formatieve school biedt mogelijkheden op verbetering daarin.

plooiingskansen van mensen te bevorderen. Maar, na 2 jaar

Denk aan aangepaste schooltijden, gezamenlijk eten op school

stoppen die projecten weer. Kansengelijkheid bevorderen,

en een goed na-schools aanbod van activiteiten.

vraagt om een langjarige inzet.

De wijk Groenewoud wordt vaak negatief weggezet in communi- Neem de traditie van thuis, binnen de familie, voor de kinderen
catie over de wijk. De ervaring van Nikkie is juist positief. Zij ziet

zorgen. Hierdoor blijft de peuteropvang onderbenut, waardoor

veel potentie bij de bewoners en zou die graag beter benutten,

die kinderen de voordelen van peuteropvang voor hun ontwikke-

zoals surveilleren bij het overblijven tussen de middag en met

ling mislopen. Om de traditie te doorbreken, moet vertrouwen

vrijwilligers uit de wijk het na-schools aanbod invullen. Daag de

in de meerwaarde van opvang worden gewonnen bij de ouders.

wijk daar op uit door – bijvoorbeeld - mensen met een uitkering

Dat proces vraagt langere tijd. Zowel het winnen van vertrou-

een functie in de wijk te geven. Niet-betaald werk is ook waarde- wen, als het bevestigen daarvan.
vol. Groenewoud is een complexe wijk met een stevige sociale
structuur van families die daar al heel lang wonen. Daarin gaan

De transformatieve school zet in op de leefwerelden van het

dingen niet goed, maar zie ook de mooie dingen van ontwikkel-

kind op school, op straat en thuis. Door samenwerking met

de mensen die samen verder willen.

partners in de wijk en met ouders, zet de transformatieve school
in op interactie tussen die drie werelden. De PACT-aanpak biedt

Mensen kennen elkaar en zorgen voor elkaar; binnen families en mogelijkheden om het netwerk voor kinderen en (groot)ouders)
tussen families. Een dilemma vormt de grote voorraad Sociale

te versterken. Het biedt een plek waar zij heen kunnen met vra-

Woningbouw in de wijk. Toewijzing geschiedt onder een inko-

gen of hulp bij het aanvragen van bijv. financiering.

mensgrens. Jonge mensen uit de wijk die gaan studeren en dan Door de structuur van overleg met meerdere partners, komen
een goede baan krijgen, komen daardoor niet in aanmerking

we binnen PACT met elkaar tot inzichten en ideeën die goed

voor een woning in de wijk. Daardoor vloeit zowel financieel als

zijn voor de ontwikkeling van het kind. Daar kunnen we dan

sociaal kapitaal uit de wijk, terwijl deze combinatie de wijk juist

ook samen gevolg aan geven. De school, de brugfunctionaris

zou kunnen versterken.

van R-Newt, de GGD … de lijnen zijn kort. Mensen kennen de
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kinderen/ jongeren en zij kennen elkaar. De basis van Nikkie’s

alleen al voegt op de korte termijn iets toe. Mensen voelen zich

betrokkenheid bij PACT is haar Liefde voor de wijk.

gezien en gehoord en met het groeien van het vertrouwen in de

De ontwikkelingen die in Groenewoud op de planning staan,

overheid komt ook de potentie vrij om samen met die overheid

komen vanuit PACT. Input uit de wijk wordt omgezet naar wat

aan de wijk te werken. PACT draagt in die zin bij aan het geza-

nodig is en werkt.

menlijk uitvoeren van de opgaves om de leefwerelden school,

De droom van Nikkie is om op de plek van Don Sarto een voor-

straat en thuis te verbeteren. PACT biedt daarvoor vrij de ruimte,

ziening te creëren die deels school en deels kinderopvang is,

toegespitst op de noden van de wijk. Niet generiek voor de stad,

met een plek voor R-Newt bij het Primair Onderwijs om aan ver- maar maatwerk voor de wijk. Dat moet de norm zijn.
trouwen te bouwen dat later nodig kan zijn wanneer het kind op
het Voortgezet Onderwijs ondersteuning en advies nodig heeft.

11.7

HARRIE MEEUWESEN, VOORZITTER NOORDRAAD

Zo’n plek past bij de noden van de wijk: de kinderen en hun

EN WIJKRAAD STOKHASSELT –

(groot)ouders. Alles is er bij de hand met bekende gezichten om

ACTIEF IN TILBURG-NOORD

te helpen. Als het kind/ de jongere ergens mee zit, staat er een

De wijkraden werken onderling samen in algemene zaken be-

team klaar.

treffende Tilburg-Noord. Voor aangelegenheden specifiek voor
de wijk Heikant-Quirijnstok of Stokhasselt werkt de betreffende

Tip/ idee:

wijkraad zelfstandig voor die wijk. Doel: belangenbehartiging van

Op basis van data kun je vaststellen waar extra inzet nodig is;

bewoners in de wijk. Daartoe signaleren van ontwikkelingen in

iets toevoegt. Neem het aantal jeugdhulpbeschikkingen in de

de wijk.

wijk. Als je weet waar veel individuele beschikkingen worden

De wijkraden agenderen onderwerpen op de gebieden onder-

afgegeven, kun je met die informatie kijken of je op die plek wat

wijs, huisvesting, armoede en gaan verder dan het verdelen van

extra’s voor de hele groep kunt doen.

toebedeelde budgetten voor ‘Verrijk Je Wijk’.
Met het Manifest ‘Op naar nieuw Noord’ (2017) signaleren de

PACT zorgt ervoor dat de gemeente veel meer in de wijk aanwe- gezamenlijke wijkraden in Tilburg-Noord (samen met Contourzig is. Ambtenaren hebben op locatie contact met de wijk. Dat

deTwern en Het Ronde Tafelhuis) dat de leefbaarheid in Noord

onder druk staat. Dit manifest was mede de aanleiding voor de

jongeren in Noord. Zij zijn echter een deel van de bewoners. In

PACT-aanpak.

welke mate worden andere bewoners betrokken; bijvoorbeeld zij
die destijds meedachten over de inrichting van het huidige Ype-

De gemeente Tilburg maakt beleid en rapporten over ‘betrok-

learpark? Dat is nodig voor draagvlak. En als de Urban Factory

kenheid van de wijk’, ‘de wijk centraal’ en ‘versterken sociale

daar straks staat, hoe is dan de structurele exploitatie geregeld:

basis’, maar de concretisering van die intenties blijft uit. Hoe pak programmering, onderhoud, personele bezetting? Overkoepeje projecten op mét de betrokkenheid van de wijk? Hoe sluit je

lend is daarbij de vraag: hoe draagt dit verhaal bij aan werkgele-

daarbij aan op de behoefte van de bewoners. Nu loopt het be-

genheid, ontwikkeling van onderwijs, armoedebestrijding e.d.?

trekken van bewoners nog te veel langs conventionele paden.

Zoals genoemd in het Manifest.

Mensen krijgen een brief en mogen zich melden voor burgerparticipatie. Dat is passief en spreekt grote groepen niet aan.

Vanuit die vraag kijkt de heer Meeuwesen kritisch naar de door-

Het gaat ook om kwaliteit van raadpleging, passend bij de men-

braakinitiatieven (DBI’s) in Noord.

sen die je wenst te betrekken. En dat ook echt wensen. Niet je

Tegen welke problematiek lopen we aan op de gebieden onder-

plan al klaar hebben vóórdat je inspraak vraagt. Toets ook actief

wijs (uitstroom naar Middelbaar Onderwijs), Huisvesting (veel

of het betrekken van bewoners goed heeft plaatsgevonden.

sociale woningbouw), armoede (33% onder armoedegrens),

Het betrekken van bewoners, aan het begin van trajecten en

diversiteit (123 culturen).

processen, moet deel zijn van het DNA over omgang met de

Voornoemd manifest benoemt hiertoe 50 aandachtpunten om

ontwikkeling van de wijk mét de bewoners van de wijk. Dat voor- gezamenlijk op te pakken: sociaal-maatschappelijke organisakomt juridische processen achteraf. Nu nog te veel nadruk op

ties, bewoners, bedrijven, gemeente. Alles gericht op het belang

het systeem om een doel te bereiken in plaats van voor wie je

van bewoners: verbeteren van de leefbaarheid in Noord.

iets doet.

De wijkraden realiseren zich dat je niet alles in één keer kunt
aanpakken, maar dat je wel doorbraken kunt forceren om de

Bij doorbraakinitiatief (DBI) Corpo Máquina (gebouw Urban Fac- mindset van mensen/ organisaties te veranderen: bewoners,
tory nabij Ypelaerpark) ligt de nadruk nu sterk op contact met

(wijk)professionals, gemeente.

55

Met de DBI’s wil je een bres slaan in ‘Het Bastion’ (= metafoor

pak, maar de huidige DBI’s leveren nog weinig op.

voor het totaal aan factoren die maken dat de leefbaarheid in Til- In een brief van de wijkraad aan het college in 2020 (!) is dan
burg-Noord onder druk staat). Sociale en Fysieke ontwikkeling

ook de zorg geuit dat de bijdrage van de DBI’s aan de doelen van

van de wijk worden gekoppeld. Sociale doelstellingen worden

het manifest Op naar nieuw Noord uitblijft.

leidend voor Fysieke verandering. Een goed uitgangspunt.
Tips:
Er is nu veel sprake van goede intenties, overleg, symposia,

Ga in het onderwijs uit van het positieve in het kind in plaats van

inhuur zzp-ers van buiten. Hoe gaat dit leiden tot het resultaat

het benadrukken van de problematiek van de doelgroep. Stimu-

ergo het verbeteren van de leefbaarheid in Noord?

leer kwaliteiten van mensen, zodat ze zelf problemen kunnen

In de Kapelmeesterlaan en in de Tripartiete samenwerking zien

oplossen. Bijvoorbeeld de ambassadrices op scholen: moeders

we nauwelijks vorderingen. In het jaarverslag 2021 van Wonen-

van kinderen uit de bevolkingsgroep die andere ouders overtui-

Breburg staan 21 hoogtepunten en de DBI’s staan daar niet bij.

gen van het belang van peuteropvang. Maak opvang betaalbaar

Daar wordt nog aan gerekend. We zijn 1,5 jaar bezig en zien nog

of gratis.

geen voortgang. Van de middelen voor ForwArt (+/- 5 miljoen
euro totaal) is 20% besteed. Dat is 1 miljoen euro. Die zijn niet

De heer Meeuwesen ziet twee stromingen binnen het gemeen-

gegaan naar realisatie van het gebouw (Urban Factory) of naar

tehuis; de beleidsgerichte werkwijze en de wijkgerichte werk-

de inspraak van de bewoners in het Ypelaerpark. Zo slaan de

wijze. De eerste gaat uit van eigen inzichten van de professional.

DBI’s geen bres in Het Bastion.

De tweede zoekt beter contact met de bewoners en is beter
aangesloten op wat er in de wijk speelt.

Het DBI ‘Food’ in de Mascagnistraat stemt hoopvol. Daar zijn
mensen uit de wijk zelf aan de slag, ondersteund door wijkpro-

5 jaar na aanbieding van het manifest zien we veel intenties,

fessionals.

maar nog onvoldoende voortgang. In de wijkalliantie zitten ook
geen ambtenaren met mandaat en budget om mee te doen. Dat

De heer Meeuwesen gelooft in de bedoeling van de PACT-aan-

maakt de deelname te vrijblijvend.

11.8

JEROEN BAND, PORTEFEUILLEMANAGER TIWOS,
– ACTIEF IN DOORBRAAKINITIATIEVEN

Wat centraal moet staan is contact met de bewoners. Dat staat

GROENEWOUD EN TILBURG-WEST

wel in alle politieke programma’s, maar komt tot nu toe minimaal (zichtbaar) tot uitdrukking in PACT. Ontwikkelingen/ (tus-

Als portefeuillemanager is Jeroen programmatisch (mede)

sen)resultaten blijven achter.

verantwoordelijk voor het beheren van de woningvoorraad van
Tiwos. Dat behelst zowel nieuwbouw als herontwikkeling van

Hoe geef je zinvol invulling aan Lokale Democratie? Laat men-

bestaande woningen.

sen meepraten over ontwikkelingen in hun omgeving. Er is nu

Tiwos staat voor de opgave om het chronische gebrek aan so-

geen beeld van ruimte en mogelijkheden om de bewoners daad- ciale huurwoningen en woningen met een lage middenhuur te
werkelijk te betrekken en ook wat de grenzen daarbij zijn.

beteugelen. Daartoe zet Tiwos in op nieuwbouw voor starters
(sociaal en sociaal +). Tevens wordt ingezet op verduurzaming

Tip:

van woningen met de energietransitie als sturende/ leidende

Zoek aansluiting met de bewoners en werk aan bewonerseman- factor.
cipatie: breng bewoners in contact met hun kwaliteiten om mee

Afwegingen bij de keuzes worden beïnvloed door de bouwjaren

te kunnen denken en doen. Rekening houdend met verschei-

van de woningvoorraad en het gewenste woningproduct in de

denheid aan culturen, achtergronden en opvattingen.

betreffende wijk. De voorraad die vernieuwd en verduurzaamd
moet worden, dateert uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw.

Tip:

Ga je slopen voor nieuwbouw of investeer je in de woning voor

Ga nu al nadenken over modernisering van communicatie met

een periode van 20 á 30 jaar? De populatie in de wijk is in de

bewoners; hoe je over 5 jaar de betrokkenheid uit de wijk orga-

afgelopen decennia gewijzigd, bijvoorbeeld door vergrijzing en

niseert en bewoners aan je bindt.

door afname van gezinsgrootte. Dat betekent iets voor de gewenste woonproducten in je voorraad. Alleenstaande ouderen in
grote eengezinswoningen hebben nu in de eigen wijk – dichtbij
hun vertrouwde, sociale netwerk - geen alternatief om hun te
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grote woning, waarvan ze alleen nog de benedenverdieping ge-

leidend werd voor de keuze inrichting als buurthuis: ‘wat is er

bruiken, voor te verlaten. Dat remt de doorstroom.

nodig?’ in plaats van ‘wat kost het?’.

Die doorstroom wil Tiwos op gang brengen met een grotere,
meer diverse woningvoorraad.

Tiwos werkte ook in het verleden al samen met bewoners aan
de ontwikkeling van (eigen) woningaanbod op plekken in een

PACT werkt vanuit sociaal-maatschappelijke doelstellingen,

wijk, zoals in Jeruzalem, Rosmolen en de Vogeltjesbuurt. Na

zoals aansluiting van woningaanbod op de bevolkingssamen-

inventarisatie van wat in Groenewoud gebeurt en dit in samen-

stelling van de wijk en de woningbehoefte van de bewoners.

hang te beschouwen, werd door middel van een kick off in de

Ontwikkeling van vastgoed is daaraan ondersteunend. Sociale

wijk een wijkagenda vormgegeven waarin de transitie van vast-

verbanden in de wijk zijn een factor om rekening mee te hou-

goed een plek moet krijgen.

den. In bepaalde buurten is de bewonerssamenstelling veran-

Wijkontwikkeling waarbinnen mogelijk de transformatie van

derd. Ook dat bepaalt mede hoe je de woningvoorraad ontwik-

1000 woningen aan de orde is, van meerdere corporaties, vraagt

kelt.

om regie op samenspraak tussen woningcorporaties en ge-

Wijken met een PACT-aanpak kennen bijvoorbeeld veel grond-

meente. Die rol komt de gemeente toe, waarbij zij ook het parti-

gebonden woningen. In plaats daarvan kunnen appartementen-

culiere woningbezit in een wijkontwikkeling betrekt.

complexen van 4 á 5 lagen het woningaanbod vergroten.
Het PACT-team is samengesteld uit goed geschoolde, efficiënte
PACT heeft toegevoegde waarde als werkend netwerk van soci-

mensen die aan opgaves werken.

aal-maatschappelijke partners in buurten. Het risico bestaat dat

Het gevaar bestaat dat hierdoor een ‘sub-gemeente’ wordt

acties van dit netwerk onvoldoende aansluiten op de werking

georganiseerd. Blijf aansluiten bij de buurt- en wijkregie; de re-

van reguliere ontwikkelingen en processen in de wijk. Praten

guliere aanpak van sociaal-maatschappelijke opgaves, zoals de

ze met elkaar en werken ze wel samen? Een goed voorbeeld

politie, het maatschappelijk werk en de woningcorporaties die

van samenwerking is KS Broekhoven waar de ontwikkeling van

met de dagelijkse casuïstiek in buurten te maken hebben. Deze

het pand los kwam toen een sluitende businesscase niet meer

organisaties nemen niet de regie in de algehele buurttransitie.

PACT kan op grotere afstand de wijk beschouwen, professionals 11.9

VOORZITTER EN DEELNEMER, JONGERENRAAD

en bewoners bevragen en deze ‘input’ professioneel vertalen.

WESPEAK – ACTIEF IN TILBURG-WEST

Daarbij stelt PACT de buurt centraal en bevordert de aanpak

Jongerenwerk in West vroeg, in het verband van de PACT-aan-

samenwerking over de eigen bedrijfshorizon van partners heen.

pak, wat jongeren zelf wilden aan voorzieningen/ activiteiten

PACT vraagt om bereidheid om te regelen wat nodig is en in

in de wijk. Om hun stem te horen. Hoe kijken jongeren naar de

overleg de middelen daarvoor bij elkaar krijgen. Onder regie van wijk? Wie kunnen we vragen daarover mee te praten? Dat was
PACT kan het ‘zuur’ (inspanningen, kosten) door de partners

de aanleiding voor de start van WeSpeak door jongeren in Til-

gezamenlijk worden gedragen.

burg-West. Zij vonden – uit ervaringen in hun eigen jeugd - dat

Aandachtspunt: mensen die vanuit partners meewerken moeten er voor jongeren te weinig mogelijkheden waren voor dagbesteboodschapper (ambassadeur) zijn van deze aanpak; de filosofie

ding en culturele activiteiten. Het voorzieningenniveau in de wijk

van PACT ondersteunen en uitdragen.

is beperkt, zowel in hoeveelheid als in kwaliteit. Voorbeelden
daarvan zijn: te weinig speelvelden en verouderde speeltoe-

Het PACT-team is de voorpost van communicatie over en bin-

stellen. Jongeren uit de wijk willen daarom naar andere wijken

nen deze werkwijze. Daarvoor heb je ook successen nodig. Ga

trekken, waar wel (betere) voorzieningen zijn. Maar, als je nog te

vroegtijdig in gesprek met elkaar. Ken de échte vraag om de

jong bent om verder van huis te (mogen) gaan, dan heb je het te

oplossing beter te laten aansluiten. Let op de haalbaarheid van

doen met wat er is. Ook vraagt WeSpeak aandacht voor onder-

de oplossing. PACT is met veel initiatieven bezig. Zijn dat er niet

steuning van jongeren bij contact met de overheid. Hoe vraag je

teveel? Dan gaat de zorgvuldige voorbereiding van uitvoering

Studiefinanciering aan als je 18 jaar wordt? Wat doe je als je een

daar onder lijden, inclusief de communicatie. Zorg dus dat je

brief van de overheid niet begrijpt? Daarvoor is een plek nodig

projecten behapbaar blijven. Stel anders uit of stoot af.

waar je hulp kunt vragen en krijgen.
WeSpeak geeft gevraagd en ongevraagd advies over verbeteringen. Daarnaast werken zij ook mee aan de oplossingen.
Bijvoorbeeld in het ‘zakgeldproject’. Jongeren doen klusjes voor
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ouderen of bedrijven en verdienen daardoor wat bij. Maar, het

werpen mee te denken en te praten. Nu wil WeSpeak haar visie

gaat verder dan dat. Zij leren in dit project sociaal actief te zijn.

en missie formuleren en werken aan naamsbekendheid. Wie

Daarvoor krijgen zij erkenning en ervaren zij succes. Zij zijn lid

ben je? Waar sta je voor? Wat heb je te bieden? Daartoe volgen

van een groep die bouwt aan een betere wijk en dat zorgt voor

de jongeren workshops in samenwerking met Fontys (Econo-

een gevoel van trots. Jongeren hebben projecten nodig die het

mie en Marketing) en Tilburg University. Zo werken ze aan het

‘wij-gevoel’ bevestigen/ versterken.

vergroten van hun expertise. Dit is van belang om professioneel
te kunnen werken. Om meer te zijn dan een groepje vrienden

WeSpeak bestaat uit veel mensen die al langs verschillende we-

met een hobby. Ook ontwikkelen de jongeren zichzelf in dit pro-

gen/ netwerken contact hebben met groepen jongeren, zoals

ces.

via Social Work. Hebben jongeren een hulpvraag, dan proberen
ze te achterhalen wat de vraag achter de vraag is. Als het slecht

Vroeger werd meer van bovenaf en vanachter een bureau be-

gaat op school, dan kan dat aan veel meer liggen dan een te

paald wat er in de wijk moest gebeuren. Nu meer samen, bot-

hoog niveau van de opleiding. Denk aan jongeren die geld moe-

tom up, vanuit een ‘wij-gevoel’. Dat is ook een uitdaging. Binnen

ten verdienen om thuis financieel bij te dragen. Dat kost tijd die

een net opgestarte groep is het lastig om te weten wat er van je

niet naar studeren gaat.

wordt verwacht. Waarmee en hoe kun je de ander helpen?
Partners bevragen je en voegen ook andere perspectieven toe

WeSpeak herkent PACT niet als ‘gemeentelijk programma’,

die je verder doen denken dan je eigen eerste gedachten en

maar ze zijn wel bezig met dingen die daar op aansluiten/ inha-

wensen. In de samenwerking komen mensen bij elkaar met ver-

ken. PACT biedt ruimte om ideeën te leveren vanuit de ervaring

schillende visies richting hetzelfde doel. Dat verruimt je blik.

als jongere. Bijvoorbeeld meedenken over een fietsroute in het
kader van de Community School.

Meedoen in WeSpeak vergroot je netwerk en helpt bij je eigen
persoonlijke ontwikkeling. In contact met de jongeren leer je

WeSpeak is pas begonnen. De pilot is nu afgerond. In die pilot

ook veel van hen. Zij laten je nieuwe perspectieven zien. De

hebben ze incidenteel partners te gast gehad om over onder-

opdracht van PACT om samen te werken aan opgaves, verrijkt

je ook. Met name het mét een ander iets bereiken en niet te

zoeken op de particuliere markt en dat blijkt dan niet haalbaar.

bepalen van bovenaf, is waardevol. Hoe doen we het sámen?!

WeSpeak weet wat er op dit punt onder bewoners/jongeren

Dat nodigt uit tot gesprek. Professionals weten niet alles van

leeft, maar wist niet dat dit aspect in PACT ook een rol speelt.

tevoren.
Tip:
WeSpeak heeft te weinig informatie over PACT en wat daar bij
hoort.
(Redactie: na toelichting op PACT door interviewer herkennen
de geïnterviewden hun bijdrage aan PACT wel, maar die verbinding hadden zij niet op voorhand zo duidelijk in beeld)
WeSpeak werkte tot nu toe op facetten mee in PACT, maar heeft
van PACT geen compleet beeld. Als je ongevraagd advies wilt
geven, helpt het als je weet waaróver je zoal kunt adviseren.
Gevraagd adviseren over facetten verbreedt wel je perspectief,
maar je blijft afhankelijk van de partners die naar je toe komen.
Zo denk en praat je niet in de volle omvang mee. WeSpeak heeft
nu nog te weinig inzicht in PACT om in de breedte mee te doen.
Concreet reageert WeSpeak op het voorbeeld van interviewer dat ‘woningaanbod in de wijk’ aandacht krijgt binnen de
PACT-aanpak.
Te weinig mensen weten wat bij woningcorporaties mogelijk
is aan ‘woningruil’. Daardoor gaan ze naar een andere woning

61

12

INITIATIEVEN NAAR
SECTORALE INDELING

12.1

WELZIJN, ZORG & HULPVERLENING

woningen in deze buurt door WonenBreburg en TBV en de verbeteringen in de openbare ruimte.

12.1.1

DUIDING VANUIT DE LITERATUUR

‘Uit de wetenschappelijke literatuur leren we dat een nieuwe

12.1.4

NABIJ FUNCTIONEREND TEAM IN DE
KAPELMEESTERLAAN

wijkaanpak erbij gebaat zou zijn om
kritisch te reflecteren op het adagium van eigen kracht en wel-

In het kader van de aanpak van de Kapelmeesterlaan is een

licht weer meer ruimte mag bieden

team van professionals toegewijd en vanuit de flat aan de slag in

aan de legitieme zorgvraag van kwetsbare bewoners. Vooral in

de Kapelmeesterlaan. Dit verlaagt de barrière tussen bewoners

wijken waar eigen initiatief minder voorkomt is het nuttig extra te en aanwezige ondersteuning.
investeren in gemeenschapsactiviteiten die laagdrempelig zijn.’
(bron: Lessen voor een nieuwe gebiedsgerichte aanpak, UvA).

12.1.5

BRUGFUNCTIONARIS BASISSCHOLEN DAN SARTO
& JEANNE D’ARC

12.1.2

SOCIAAL MAKELAAR IN DE KRUIDENBUURT

In de Kruidenbuurt wordt door de drie woningcorporaties, Wo-

Vanuit de transformatieve school Don Sarto in Tilburg-Zuid en
de community school in Het Zand is geïnvesteerd in zogenaam-

nenBreburg, TBV en Tiwos, en de gemeente geïnvesteerd in een de ‘brugfunctionarissen’ die de verbinding met de ouders op
sociaal makelaar die laagdrempelig en direct ondersteunend

een laagdrempelige manier weten te maken en hen daarmee

kan zijn aan de hulpvraag van de bewoners. Deze functionaris is

ook een ‘brug’ bieden naar ondersteuning en aanbod in de wijk.

gepositioneerd bij het Dichtbij Team.

Andersom kunnen de brugfunctionarissen de stem van de ouders naar het aanbod vertolken.

12.1.3

OPBOUWWERK DUBBEL DUURZAAM
12.2

ONDERWIJS & OPVOEDING

bouwwerk met aanvullende inzet door ContourdeTwern. Dit

12.2.1

DUIDING VANUIT DE LITERATUUR

hangt samen met de investeringen in de verduurzaming van de

‘Het onderzoek van De Vuijst et al. (2017) laat zien dat een

KRUIDENBUURT
In het kader van de Kruidenbuurt is extra geïnvesteerd in op-
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bredere doorstroom van leerlingen naar het hoger onderwijs

wendeel van de agenda zou moeten uitmaken (bron: Toelichting

ertoe leidt dat intergenerationele herhaling van armoede en

ex-ante impact tool gebiedsgerichte aanpak Tilburg, januari

achterstand van jongeren in kwetsbare wijken wordt gestopt, al

2021, Verwey-Jonker Instituut).

geldt dit ook minder voor etnische minderheden. Daarom zou
de kwaliteit van het onderwijs centraal moeten worden gesteld

12.2.3

INVESTEREN IN JONGERENWERK
IN TILBURG-NOORD

in een gebiedsgerichte aanpak. Ook het Verwey-Jonker Instituut
onderstreept dit, maar benadrukt dat dit om een verandering

In het kader van ForwArt is een extra jongerenwerker ingezet

in het systeem vraagt: “Het zou mogelijk moeten zijn om voor

voor betrokkenheid van jongeren bij het vormgeven van de

wijken met een sociale achterstand extra in te zetten op goede

activiteiten en het verbinden van de kennis uit de wijk met het

docenten, met eigen middelen op basis van eigen onderwijs-

aanbod.

beleid. Zoiets is in de huidige systematiek nauwelijks denkbaar.

Naar aanleiding van de doorbraakinitiatieven heeft een her-al-

Het vraagt veel creativiteit van schoolbesturen om effectief aan

locatie plaatsgevonden van inzet van het jongerenwerk, waarbij

te kunnen sluiten bij een politiek-moreel offensief dat hier wordt

meer is ingezet op de kwetsbare gebieden in Noord, West en

voorgestaan” (rapport Verwey-Jonker Instituut 2019: 8).’

Groenewoud.

‘Daarnaast kan er ingezet worden op jongerenwerk dat aansluit
bij de leefwereld van jongeren en het aanbod van activiteiten
buiten schooltijd, zodat negatieve buurteffecten worden verminderd.’

12.2.4

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN (BUURTEFFECT)
OP VERSCHILLENDE LOCATIES

In het kader van ForwArt is geïnvesteerd in aanvullend aanbod
voor jongeren buiten school. Het bestaande, diverse aanbod is

12.2.2

DIRECTE INVESTERINGEN IN ONDERWIJS

versterkt. Dat krijgt vorm in theater met het Zuidelijk Toneel,

De directe investeringen in onderwijs worden op dit moment

fashion met Fashionclash en (intuïtieve) dans met Corpo Máqui-

niet vanuit de PACT-aanpak aangestuurd. Wel geeft de analyse

na, mede in blended samenwerking met Nasser el Jackson, een

die in 2020 door Verwey-Jonker Instituut is uitgevoerd aan dat

beroemde straatvoetballer uit Tilburg. Daarnaast bieden ook

het investeren in onderwijs en perspectiefontwikkeling het leeu- de locaties op de Mascagni en in de Kapelmeesterlaan plekken

voor naschoolse huiswerkactiviteiten.

12.2.7

In het kader van de Community School in West is er vanuit de

Mede mogelijk gemaakt door FNO en op basis van het eerdere

GOEDE START WEST EN GROENEWOUD

basisschool Jeanne d’Arc, basisschool Hubertus en de samen-

werk gedaan in het kader van Goede Start is in Groenewoud en

werking met WijWest en ContourdeTwern ingezet op allerlei

in Het Zand, verder geïnvesteerd in de vroege ontwikkeling van

voor- en naschoolse activiteiten en voorzieningen. Momenteel

de kinderen, waarbij de actieve rol van de moeders als centrale

wordt daar naast het voorschoolse en naschoolse programma

kracht wordt gezien.

ook geïnvesteerd in de 10-14 school. Er wordt nu hard gewerkt
12.3

VEILIGHEID & CRIMINALITEIT

Dit voorbeeld van WijWest begint navolging te krijgen met de

12.3.1

DUIDING VANUIT DE LITERATUUR

ontwikkeling van de Reinevaar, waar ook basisschool Antares

‘De meerwaarde van de gebiedsgerichte aanpak ligt in het

activiteiten wil gaan uitvoeren.

structureel en goed contact leggen van politie met wijkbewo-

aan een aanbod van 9:00 tot 17:00 uur.
WijWest heeft een sportruimte en ruimte voor samenkomst.

ners. De auteurs pleiten voor het opnemen van de aanpak van
12.2.5

GRATIS VOORSCHOOL WEST

In het kader van de Community School is als eerste geëxperi-

ondermijnende criminaliteit in de wijkaanpak, en daarnaast
voor een integrale aanpak waarbij de wijkaanpak wordt opgeno-

menteerd met gratis voorschoolse voorzieningen voor ouder en men in de regionale en landelijke aanpak. Een organisatorisch
kind. Dit voorbeeld is inmiddels op meerdere plekken in Tilburg

speelveld is reeds aanwezig, maar de spelers in dit veld hebben

nagevolgd, onder andere in Noord.

behoefte aan betere informatie, een handelingsperspectief, en
operationele samenwerking. Voortbordurend op het inzicht over

12.2.6

PEUTER-KLEUTER GROEPEN

In het kader van de Community School is ingezet op een soe-

buurteffecten zouden er alternatieven kunnen worden geboden
aan jongeren die voorkomen dat zij het criminele pad opgaan.’

pelere instroom van kinderen naar het basisonderwijs door een
peuter-kleutergroep te maken.
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12.3.2

INBEDDING POLITIE IN NETWERK

12.3.5

VAN PARTNERS IN NOORD
Mede in het kader van ForwArt is extra geïnvesteerd in de sa-

AANPAK WINKELSTRIPS:
BUURTPIONIER HET ZAND

Om de negatieve impact (‘buurteffecten’) van de omgeving op

menwerking tussen de politie en de wijk, zowel professionals als de bewoners te verminderen en vanuit diepgaand inzicht verambassadeurs. Mede in het kader van de corona-spanningen

volgacties te kunnen inzetten om de leefbaarheid te verbeteren,

blijkt dit een waardevol netwerk.

is ingezet op de aanpak van een drietal onderkomen winkelstrips in West. Dat betekent dat er een extra buurtwerker is

12.3.3

ONDERMIJNING OP DE AGENDA: ONDERZOEKEN

vrijgemaakt die samenwerkt met wijkpartners vanuit de wijk, op

VAN BRUINSMA IN NOORD

locatie. Sinds het aantreden van deze zogenaamde buurtpionier

In Noord is geïnvesteerd in inzicht in de ondermijnende crimina- is een aantal dubieuze bedrijven al uit de wijk vertrokken. De
liteit en de awareness en bespreekbaarheid van het onderwerp

betrokkenheid van een (ex-)stadsmarinier uit Rotterdam biedt

in een breed netwerk van professionals, onder andere uit het

extra handvatten ten aanzien van de aanpak en vergroot het

onderwijsveld. Dit heeft als inspiratie gediend voor het onder-

handelingsrepertoire van de buurtpionier.

zoek en de acties in West die momenteel vanuit de wijkgerichte
aanpak van ondermijning wordt aangestuurd.

12.3.6

FAMILIEAANPAK BIJ DE KAPELMEESTERLAAN

Op de Kapelmeesterlaan is extra inzet gepleegd vanuit de zo12.3.4

TRANSFORMATIEVE SCENARIO PLANNING (TSP):

genaamde familieaanpak in het kader van de ondermijnende

VERBINDEN PACT-AANPAK MET VEILIGHEID EN

criminaliteit.

ONDERMIJNINGSAGENDA
Om de preventieve aanpak van ondermijning te verbinden met
de PACT-aanpak en de strategische en operationele aanpak in

12.3.7

BOUWEN AAN VERTROUWEN IN GROENEWOUD:
KERNTEAM

samenhang te versterken is ingezet op een TSP-proces dat zo-

Vanuit het systemisch werken is gebouwd aan een kernteam be-

wel lokale als regionaal en landelijk werkende actoren verbindt.

staand uit de omgevingsmanager en de wijkregisseur vanuit de
gemeente, een (expert) wijkagent en de opbouwwerker. Samen

kunnen ze sneller en beter voeling houden met wat er gebeurt

komen kunnen worden.’

en vanuit dat actieve netwerk acteren.
‘In opvolging van het rapport over corporatiebezit gaf bran12.4

WONEN, LEEFOMGEVING & OPENBARE RUIMTE

12.4.1

DUIDING VANUIT DE LITERATUUR

chevereniging Aedes de opdracht de leefbaarheid in wijken te
onderzoeken. Andersson Elffers Felix (AEF) (2020) doen in hun
rapport ‘Waakvlamfunctie nodig voor kwetsbare bewoners’

‘Hoewel wetenschappelijke onderzoeken dus allerlei vraagte-

onderzoek naar de inrichting van zorg en ondersteuning van

kens zetten bij de gevolgen van het beleid van sociale menging

kwetsbare personen in corporatiewoningen. Het rapport roept

voor zowel de wijk, als voor gedwongen verhuizers en voor lang

op tot een verbeterde samenwerking tussen gemeenten, cor-

zittende bewoners, vinden deze bevindingen lang niet altijd een

poraties en zorg- en welzijnsorganisaties. Aedes roept deze

weg naar het beleidsveld, iets wat al in vroege jaren van stede-

partijen op om samen te werken aan een integrale sociale buurt-

lijke vernieuwing binnen de wetenschap ter discussie is gesteld

aanpak.’

(Kleinhans, 2012).’
‘Een ander alternatief voor sociale menging is volgens weten‘Buurtgericht beleid dat mogelijk wel positief effect heeft op de

schappers het focussen op een gebiedsgerichte benadering

sociale positie van bewoners, is het verbeteren van lokale voor-

die zich richt op vraagstukken die hun oorsprong vinden in de

zieningen zoals betaalbare kinderopvang in de buurt. Hierdoor

wijk, zoals de verloedering van publieke ruimte. Dit zou kunnen

zouden vooral jonge alleenstaande moeders en moeders met

betekenen dat er wordt ingezet op interventies die de ‘publieke

een werkende partner vaker betaald gaan werken (Miltenburg,

familiariteit’ van de stedelijke context te versterken. Doordat

2017).’

bewoners elkaar herhaaldelijk tegenkomen in (semi-)publieke
ruimtes van de wijk ontwikkelen ze kennis van elkaar, zij het

‘De bovenstaande ontwikkelingen op de woningmarkt pleiten

oppervlakkig, die hen in staat stelt om de ander te ‘plaatsen’

voor het oprekken van de inkomensgrens voor sociale huur,

(Blokland & Nast, 2014; Peterson, 2017). Publieke familiariteit

zodat concentraties van de meeste kwetsbare bewoners voor-

draagt bij aan een gevoel van ‘thuis’ (De Graaf & Duyvendak,
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2009) en dat voegt ook iets toe aan de beleving van veilig zijn.

ontwikkeld dat - binnen de kaders van het mogelijke - bijdraagt

Dit vraagt niet alleen om een investering in goede en aantrekke-

aan het aantrekken van mensen uit de hogere sociale segmen-

lijke publieke ruimtes, maar ook investeren in gedeelde anker-

ten. Daarbij wordt nadrukkelijk niemand ‘verplaatst’. Een en an-

punten: alledaagse functies in de wijk – zoals de bakker en de

der gebeurt wanneer er sprake is van natuurlijke bewegingen.

slager die in veel grootstedelijke gebieden zijn verdwenen door
toenemende huurprijzen en gentrificatie – en publieke voorzie-

12.4.4

ARTISTS IN RESIDENCE NOORD

ningen zoals bibliotheken en buurtcentra waar activiteiten voor

In Noord is in het kader van ForwArt specifiek ingezet op het

diverse groepen worden gerealiseerd. Deze plekken maken

aantrekken van kunstenaars naar de wijk.

(vluchtige) ontmoeting mogelijk (Van Eijk & Engbersen, 2011).’
12.4.5
12.4.2

INVESTERINGEN IN PUBLIEKE RUIMTE
VERSCHILLENDE LOCATIES

WONINGBOUW & TRANSFORMATIE
IN NOORD ROND ARTVILLAGE, MASCAGNI

In Noord wordt gewerkt aan extra woningen voor de huidige

Pand 54, Buurthuis KS broekhoven, de Mascagni, het Verdi-

bewoners die levensloopvolgend willen doorstromen. Speci-

plein, WijWest, de Reinevaar; het zijn allemaal plekken van pu-

fiek wordt gewerkt aan locaties in en bij het Ypelaerpark (in het

bliek samenzijn waar maatschappelijk vastgoed wordt ingezet.

kader van ArtVillage). Uitgangspunt is dat het huidige bezit van

Ook WonenBreburg past deze principes toe in haar beleid: in

met name WonenBreburg intact blijft: geen gedwongen verhui-

toenemende mate ruimtes vrijmaken voor samenzijn.

zing. De tripartiete samenwerking van WonenBreburg, ACT! en

Ook het verbeteren van de openbare ruimte in de Kruidenbuurt

gemeente Tilburg ondersteunt deze ontwikkeling.

en het autoluw maken van de hysopstraat zijn ontwikkelingen
die bijdragen aan het creëren van een plezierige leefruimte en

12.4.6

VOLKSHUISVESTINGSFONDS KRUIDENBUURT

ruimte voor ontmoeting.

In 2021 is de gemeente een samenwerking met het Rijk aangegaan (Volkshuisvestingfonds - VHF) om 800 woningen in de

12.4.3

GEZAMENLIJK VASTGOED BELEID WEST

Kruidenbuurt te verduurzamen die in particulier bezit zijn. Daar-

Corporaties hebben in West een samenhangend vastgoedbeleid mee worden ook die bewoners met een kleine beurs, onder-

steund om de woning heel basaal op knappen, vaak van niveau

samenwerking van experts uit verschillende domeinen. Deze

D naar B.

programma’s kunnen aansluiten bij het alledaagse leven van
jongeren – via de school, sport, jongerenwerk (rapport Visitatie-

12.5

WERK & INKOMEN

commissie Wijkenaanpak, 2011).’

12.5.1

DUIDING VANUIT DE LITERATUUR

12.5.2

WIJKECONOMIE NOORD EN WEST

‘Wijkenbeleid zou kunnen inzetten op vier samenhangende za-

Verschillende initiatieven geven ruimte en ondersteuning aan

ken. Onderzoekers die kritisch zijn op herstructureringsbeleid

het creëren van een lokale wijkeconomie. Voorbeelden zijn Mae-

geven aan wat wel effect zou kunnen hebben op het verbeteren

stra in de Kapelmeesterlaan, de ontwikkelingen in de Mascagni,

van de arbeidspositie van bewoners in kwetsbare wijken. Zoals

de buurtbanen in WijWest en BALS in de Reinevaarstraat in de

besproken onder het vorige thema, heeft het verbeteren van

Kruidenbuurt. Ook in de Kruidenbuurt wordt gewerkt aan het

lokale voorzieningen zoals betaalbare kinderopvang in de buurt

aanhaken van de werkzaamheden vanuit de verduurzamings-

wel degelijk effect heeft op de arbeidspositie van jonge alleen-

strategie met de ontwikkeling van een lokale economie.

staande moeders en moeders met een werkende partner (Miltenburg, 2017 uit Verloo & Ferier, 2021).’

12.6

LOKALE DEMOCRATIE & BURGERPARTICIPATIE

‘Er zou gebruik kunnen worden gemaakt van het zogenaamde

12.6.1

DUIDING VANUIT DE LITERATUUR

mixed embeddedness approach (Kloosterman & Rath, 2010

‘In lijn met de conclusie dat sleutelfiguren een belangrijke rol

uit uit Verloo & Ferier, 2021) waarmee zichtbaar wordt op wat

spelen in het verbeteren van de toegang tot zorg, hulp, jonge-

voor manier migrantenondernemers een steeds betere positie

renwerk en het versterken van veiligheid, is ook op het gebied

innemen in de wijkeconomie. Deze ondernemers zouden door

van betrokkenheid van burgers de rol van sleutelfiguren uit de

wijkenbeleid gestimuleerd kunnen worden.’

wijk cruciaal. Het rapport van de Tilburg University naar ‘Smart

‘Programma’s die zijn gericht op het verbeteren van de soci-

Urban Intermediaries’ (Durose et. al., 2019) geeft inzicht in de

aaleconomische positie van bewoners vragen om een integrale

cruciale rol van dit soort personen. Smart Urban Intermediaries
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(SUI’s) zijn vaak professionals, maar kunnen ook bewoners zijn

IMC Weekendschool.

die het verschil maken in de buurt en voor positieve verandering
zorgen.

12.6.4

Juist wanneer burgers zich wel organiseren en beleid tegen-

De jongeren maken zelf nieuws. Daardoor ontwikkelen ze zich

T-REPORTERS NOORD

spreken, zouden die burgers meer gehoord kunnen worden.

én uiten ze zich; op hun manier en binnen de kanalen die toe-

Ook als zij dat doen op manieren die niet binnen de geijkte in-

passelijk zijn. Het initiatief is inmiddels binnen ForwArt gegroeid.

strumenten van een participatieproces vallen.

Door de samenwerking met het ROC zijn momenteel 60 zogenaamde T-reporters actief.

12.6.2

JONGEREN BETROKKENHEID
EN ACTIVISME NOORD EN WEST

In de afgelopen jaren is op verschillende manieren aandacht
besteed aan het direct betrekken van de jongeren – naast de
bestaande gesprekspartners als de wijkraden – in de ontwikkelingen in de wijk. De Jongeren Advies Raad (JAR) vanuit de
IMC-weekendschool is al sinds 2018 betrokken bij de PACT-aanpak. In West is WeSpeak opgericht en in Noord bundelen jongeren hun stem in de context van de ‘Noordvoerders’.
12.6.3

TRAINEES ALS SLEUTELFIGUUR

Een van de inzichten is dat de generationele en culturele afstand
tussen ‘beleidsmakers’ en bewoners over het algemeen groot
is. Om deze afstand te overbruggen is geëxperimenteerd met
een traineeship van een drietal talentvolle jong volwassenen bij
de PACT-aanpak. Begeleiding vindt plaats in de context van de
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