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9 interviews over ervaringen
en lessen uit de PACT-aanpak

Intro
De PACT-aanpak is een bewust gekozen
zoektocht, geïnitieerd door de gemeente
met de nadrukkelijke uitnodiging aan de stad,
bewoners en partners om hierin samen op te
trekken. Op zoek naar een andere manier van
werken om ook andere resultaten te krijgen.
Hier lees je over de ervaringen van medewerkers
van partnerorganisaties en ambtenaren die
meewerk(t)en aan doorbraakinitiatieven waarin
de PACT-aanpak wordt toegepast. Wat zijn hun
ervaringen met de PACT-aanpak? Welke lessen
leren zij? Hebben ze nog tips en hoe zien zij de
toekomst?

2

Powered by PACT

Ervaringen en lessen uit de PACT-aanpak

3

Nikkie van Groenendaal,
Directeur Basisschool Don Sarto
– actief in Transformatieve school, Groenewoud

11,5 jaar geleden is Nikkie begonnen als
leerkracht op BS Don Sarto. Zij is nu 4 jaar
directeur van die school. Zij kent de school,
de populatie en de wijk dus al lang en heeft
haar hart verloren aan het werken in deze
wijk. Dat geldt voor veel medewerkers bij
Don Sarto. Zij blijven vrijwel allemaal lang
werken bij de school en daardoor is er
sprake van een constant team.
De grootste opgave van Nikkie en haar
team is primair het leveren van kwalitatief
goed onderwijs. Perspectief bieden aan de
leerlingen. De randvoorwaarden daarvoor
kunnen beter, zoals de sociale en/of
financiële situatie bij de kinderen thuis. De
transformatieve school biedt mogelijkheden
op verbetering daarin. Denk aan aangepaste
schooltijden, gezamenlijk eten op school en
een goed naschools aanbod van activiteiten.
De wijk Groenewoud wordt vaak negatief
weggezet in communicatie over de wijk. De
ervaring van Nikkie is juist positief. Zij ziet
veel potentie bij de bewoners en zou die
graag beter benutten, zoals surveilleren bij
het overblijven tussen de middag en met
vrijwilligers uit de wijk het naschools aanbod
invullen. Daag de wijk daar op uit door –
bijvoorbeeld - mensen met een uitkering
een functie in de wijk te geven. Niet-betaald
werk is ook waardevol. Groenewoud is
een complexe wijk met een stevige sociale
structuur van families die daar al heel lang
wonen. Daarin gaan dingen niet goed, maar
zie ook de mooie dingen van ontwikkelde
mensen die samen verder willen.
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Mensen kennen elkaar en zorgen voor
elkaar; binnen families en tussen families.
Een dilemma vormt de grote voorraad
Sociale Woningbouw in de wijk. Toewijzing
geschiedt onder een inkomensgrens.
Jonge mensen uit de wijk die gaan
studeren en dan een goede baan krijgen,
komen daardoor niet in aanmerking voor
een woning in de wijk. Daardoor vloeit
zowel financieel als sociaal kapitaal uit de
wijk, terwijl deze combinatie de wijk juist
zou kunnen versterken.
Vaak worden met goede intenties projecten
gestart om ontplooiingskansen van mensen
te bevorderen. Maar, na 2 jaar stoppen
die projecten weer. Kansengelijkheid
bevorderen, vraagt om een langjarige
inzet. Neem de traditie van thuis, binnen de
familie, voor de kinderen zorgen. Hierdoor
blijft de peuteropvang onderbenut,
waardoor die kinderen de voordelen van
peuteropvang voor hun ontwikkeling
mislopen. Om de traditie te doorbreken,
moet vertrouwen in de meerwaarde van
opvang worden gewonnen bij de ouders.
Dat proces vraagt langere tijd. Zowel het
winnen van vertrouwen, als het bevestigen
daarvan.
De transformatieve school zet in op de
leefwerelden van het kind op school, op
straat en thuis. Door samenwerking met
partners in de wijk en met ouders, zet de
transformatieve school in op interactie
tussen die drie werelden. De PACT-aanpak
biedt mogelijkheden om het netwerk voor
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kinderen en (groot)ouders) te versterken.
Het biedt een plek waar zij heen kunnen
met vragen of hulp bij het aanvragen van
bijvoorbeeld financiering. Door de structuur
van overleg met meerdere partners, komen
we binnen PACT met elkaar tot inzichten en
ideeën die goed zijn voor de ontwikkeling
van het kind. Daar kunnen we dan ook
samen gevolg aan geven. De school, de
brugfunctionaris van R-Newt, de GGD; de
lijnen zijn kort. Mensen kennen de kinderen
en jongeren en zij kennen elkaar. De basis
van Nikkie’s betrokkenheid bij PACT is haar
Liefde voor de wijk. De ontwikkelingen
die in Groenewoud op de planning staan,
komen vanuit PACT. Input uit de wijk wordt
omgezet naar wat nodig is en werkt.

PACT zorgt ervoor dat de gemeente veel
meer in de wijk aanwezig is. Ambtenaren
hebben op locatie contact met de wijk. Dat
alleen al voegt op de korte termijn iets toe.
Mensen voelen zich gezien en gehoord
en met het groeien van het vertrouwen in
de overheid komt ook de potentie vrij om
samen met die overheid aan de wijk te
werken. PACT draagt in die zin bij aan het
gezamenlijk uitvoeren van de opgaves om
de leefwerelden school, straat en thuis te
verbeteren. PACT biedt daarvoor vrij de
ruimte, toegespitst op de noden van de wijk.
Niet generiek voor de stad, maar maatwerk
voor de wijk. Dat moet de norm zijn.

De droom van Nikkie is om op de plek van
Don Sarto een voorziening te creëren die
deels school en deels kinderopvang is.
Daarnaast met een plek voor R-Newt bij
het Primair Onderwijs om aan vertrouwen
te bouwen dat later nodig kan zijn wanneer
het kind op het Voortgezet Onderwijs
ondersteuning en advies nodig heeft.
Zo’n plek past bij de noden van de wijk: de
kinderen en hun (groot)ouders. Alles is er
bij de hand met bekende gezichten om te
helpen. Als het kind/ de jongere ergens
mee zit, staat er een team klaar.

TIP
Op basis van data kun je vaststellen waar
extra inzet nodig is die iets toevoegt. Neem
het aantal jeugdhulpbeschikkingen in
de wijk. Als je weet waar veel individuele
beschikkingen worden afgegeven, kun je
met die informatie kijken of je op die plek
wat extra’s voor de hele groep kunt doen.
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Harrie Meeuwesen, voorzitter Noordraad
en Wijkraad Stokhasselt
– actief in Tilburg-Noord

De wijkraden werken in Tilburg-Noord op
het gebied van algemene zaken samen.
Voor aangelegenheden specifiek voor de
wijk Heikant-Quirijnstok of Stokhasselt
werkt de betreffende wijkraad zelfstandig
voor die wijk. Doel: belangenbehartiging
van bewoners in de wijk. Daartoe signaleren
van ontwikkelingen in de wijk. De wijkraden
agenderen onderwerpen op de gebieden
onderwijs, huisvesting, armoede en gaan
verder dan het verdelen van toebedeelde
budgetten voor ‘Verrijk Je Wijk’. Met het
Manifest ‘Op naar nieuw Noord’ (2017)
signaleren de gezamenlijke wijkraden in
Tilburg-Noord (samen met ContourdeTwern
en Het Ronde Tafelhuis) dat de leefbaarheid
in Noord onder druk staat. Dit manifest was
mede de aanleiding voor de PACT-aanpak.
De gemeente Tilburg maakt beleid en
rapporten over ‘betrokkenheid van de wijk’,
‘de wijk centraal’ en ‘versterken sociale
basis’, maar de concretisering van die
intenties blijft uit. Hoe pak je projecten op
mét de betrokkenheid van de wijk? Hoe
sluit je daarbij aan op de behoefte van de
bewoners. Nu loopt het betrekken van
bewoners nog te veel langs conventionele
paden. Mensen krijgen een brief en mogen
zich melden voor burgerparticipatie. Dat is
passief en spreekt grote groepen niet aan.
Het gaat ook om kwaliteit van raadpleging,
passend bij de mensen die je wenst te
betrekken. En dat ook echt wensen. Niet
je plan al klaar hebben vóórdat je inspraak
vraagt. Toets ook actief of het betrekken
van bewoners goed heeft plaatsgevonden.
Het betrekken van bewoners, aan het
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begin van trajecten en processen, moet
deel zijn van het DNA over omgang met de
ontwikkeling van de wijk mét de bewoners
van de wijk. Dat voorkomt juridische
processen achteraf. Nu nog te veel nadruk
op het systeem om een doel te bereiken in
plaats van voor wie je iets doet.
Bij doorbraakinitiatief (DBI) Corpo Máquina
(gebouw Urban Factory nabij Ypelaerpark)
ligt de nadruk nu sterk op contact met
jongeren in Noord. Zij zijn echter een deel
van de bewoners. In welke mate worden
andere bewoners betrokken; bijvoorbeeld
zij die destijds meedachten over de
inrichting van het huidige Ypelearpark?
Dat is nodig voor draagvlak. En als de
Urban Factory daar straks staat, hoe is
dan de structurele exploitatie geregeld:
programmering, onderhoud, personele
bezetting? Overkoepelend is daarbij
de vraag: hoe draagt dit verhaal bij aan
werkgelegenheid, ontwikkeling van
onderwijs, armoedebestrijding e.d.? Zoals
genoemd in het Manifest.
Vanuit die vraag kijkt de heer Meeuwesen
kritisch naar de doorbraakinitiatieven
(DBI’s) in Noord.Tegen welke problematiek
lopen we aan op de gebieden onderwijs
(uitstroom naar Middelbaar Onderwijs),
Huisvesting (veel sociale woningbouw),
armoede (33% onder armoedegrens),
diversiteit (123 culturen)? Voornoemd
manifest benoemt hiertoe 50
aandachtspunten om gezamenlijk op
te pakken: sociaal-maatschappelijke
organisaties, bewoners, bedrijven,
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gemeente. Alles gericht op het belang van
bewoners: verbeteren van de leefbaarheid
in Noord. De wijkraden realiseren zich dat je
niet alles in één keer kunt aanpakken, maar
dat je wel doorbraken kunt forceren om
de mindset van mensen en organisaties te
veranderen: bewoners, (wijk)professionals,
gemeente. Met de DBI’s wil je een bres
slaan in ‘Het Bastion’ (= metafoor voor
het totaal aan factoren die maken dat de
leefbaarheid in Tilburg-Noord onder druk
staat). Sociale en Fysieke ontwikkeling
van de wijk worden gekoppeld. Sociale
doelstellingen worden leidend voor Fysieke
verandering. Een goed uitgangspunt.
Er is nu veel sprake van goede intenties,
overleg, symposia, inhuur zzp-ers van
buiten. Hoe gaat dit leiden tot het resultaat
ergo het verbeteren van de leefbaarheid

in Noord? In de Kapelmeesterlaan en
in de Tripartiete samenwerking zien we
nauwelijks vorderingen. In het jaarverslag
2021 van WonenBreburg staan 21
hoogtepunten en de DBI’s staan daar niet
bij. Daar wordt nog aan gerekend. We zijn
1,5 jaar bezig en zien nog geen voortgang.
Van de middelen voor ForwArt (+/- 5
miljoen euro totaal) is 20% besteed. Dat
is 1 miljoen euro. Die zijn niet gegaan naar
realisatie van het gebouw (Urban Factory)
of naar de inspraak van de bewoners in het
Ypelaerpark. Zo slaan de DBI’s geen bres in
Het Bastion.
Het DBI ‘Food’ in de Mascagnistraat
stemt hoopvol. Daar zijn mensen uit de
wijk zelf aan de slag, ondersteund door
wijkprofessionals.
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De heer Meeuwesen gelooft in de bedoeling
van de PACT-aanpak, maar de huidige DBI’s
leveren nog weinig op. In een brief van de
wijkraad aan het college in 2020 (!) is dan
ook de zorg geuit dat de bijdrage van de
DBI’s aan de doelen van het manifest ‘Op
naar nieuw Noord’ uitblijft.
De heer Meeuwesen ziet twee
stromingen binnen het gemeentehuis;
de beleidsgerichte werkwijze en de
wijkgerichte werkwijze. De eerste gaat uit
van eigen inzichten van de professional.
De tweede zoekt beter contact met de
bewoners en is beter aangesloten op wat er
in de wijk speelt.

5 jaar na aanbieding van het manifest zien
we veel intenties, maar nog onvoldoende
voortgang. In de wijkalliantie zitten ook
geen ambtenaren met mandaat en budget
om mee te doen. Dat maakt de deelname
te vrijblijvend. Wat centraal moet staan
is contact met de bewoners. Dat staat
wel in alle politieke programma’s, maar
komt tot nu toe minimaal (zichtbaar) tot
uitdrukking in PACT. Ontwikkelingen/
(tussen)resultaten blijven achter. Want
hoe geef je zinvol invulling aan Lokale
Democratie? Laat mensen meepraten over
ontwikkelingen in hun omgeving. Er is nu
geen beeld van ruimte en mogelijkheden
om de bewoners daadwerkelijk te
betrekken en ook wat de grenzen daarbij
zijn.

TIPS
•

Ga in het onderwijs uit van het positieve in het kind
in plaats van het benadrukken van de problematiek
van de doelgroep. Stimuleer kwaliteiten van
mensen, zodat ze zelf problemen kunnen oplossen.
Bijvoorbeeld de ambassadrices op scholen: moeders
van kinderen uit de bevolkingsgroep die andere
ouders overtuigen van het belang van peuteropvang.
Maak opvang betaalbaar of gratis.

•

Zoek aansluiting met de bewoners en werk aan
bewonersemancipatie: breng bewoners in contact
met hun kwaliteiten om mee te kunnen denken en
doen. Rekening houdend met verscheidenheid aan
culturen, achtergronden en opvattingen.

•
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Ga nu al nadenken over modernisering van
communicatie met bewoners; hoe je over 5 jaar de
betrokkenheid uit de wijk organiseert en bewoners
aan je bindt.
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Jeroen Band, Portefeuillemanager Tiwos
– actief in doorbraakinitiatieven Groenewoud
en Tilburg-West

Als portefeuillemanager is Jeroen
programmatisch (mede)verantwoordelijk
voor het beheren van de woningvoorraad
van Tiwos. Dat behelst zowel nieuwbouw
als herontwikkeling van bestaande
woningen. Tiwos staat voor de opgave
om het chronische gebrek aan sociale
huurwoningen en woningen met een
lage middenhuur te beteugelen. Daartoe
zet Tiwos in op nieuwbouw voor starters
(sociaal en sociaal +). Tevens wordt ingezet
op verduurzaming van woningen met de
energietransitie als sturende/ leidende
factor.
Afwegingen bij de keuzes worden beïnvloed
door de bouwjaren van de woningvoorraad
en het gewenste woningproduct in de
betreffende wijk. De voorraad die vernieuwd
en verduurzaamd moet worden, dateert
uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw.
Ga je slopen voor nieuwbouw of investeer
je in de woning voor een periode van
20 á 30 jaar? De populatie in de wijk
is in de afgelopen decennia gewijzigd,
bijvoorbeeld door vergrijzing en 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 grote woning, waarvan ze alleen nog
de benedenverdieping gebruiken, voor
te verlaten. Dat remt de doorstroom. Die
doorstroom wil Tiwos op gang brengen met
een grotere, meer diverse woningvoorraad.
PACT werkt vanuit sociaal-

maatschappelijke doelstellingen, zoals
aansluiting van woningaanbod op de
bevolkingssamenstelling van de wijk en
de woningbehoefte van de bewoners.
Ontwikkeling van vastgoed is daaraan
ondersteunend. Sociale verbanden in
de wijk zijn een factor om rekening mee
te houden. In bepaalde buurten is de
bewonerssamenstelling veranderd. Ook dat
bepaalt mede hoe je de woningvoorraad
ontwikkelt. Wijken met een PACT-aanpak
kennen bijvoorbeeld veel grondgebonden
woningen. In plaats daarvan kunnen
appartementencomplexen van 4 á 5 lagen
het woningaanbod vergroten.
PACT heeft toegevoegde waarde
als werkend netwerk van sociaalmaatschappelijke partners in buurten. Het
risico bestaat dat acties van dit netwerk
onvoldoende aansluiten op de werking van
reguliere ontwikkelingen en processen in
de wijk. Praten ze met elkaar en werken
ze wel samen? Een goed voorbeeld van
samenwerking is KS Broekhoven waar de
ontwikkeling van het pand los kwam toen
een sluitende businesscase niet meer
leidend werd voor de keuze inrichting als
buurthuis: ‘wat is er nodig?’ in plaats van
‘wat kost het?’.
Tiwos werkte ook in het verleden al samen
met bewoners aan de ontwikkeling van
(eigen) woningaanbod op plekken in een
wijk, zoals in Jeruzalem, Rosmolen en de
Vogeltjesbuurt. Na inventarisatie van wat in
Groenewoud gebeurt en dit in samenhang
te beschouwen, werd door middel van
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een kick off in de wijk een wijkagenda
vormgegeven waarin de transitie
van vastgoed een plek moet krijgen.
Wijkontwikkeling waarbinnen mogelijk
de transformatie van 1000 woningen aan
de orde is, van meerdere corporaties,
vraagt om regie op samenspraak tussen
woningcorporaties en gemeente. Die
rol komt de gemeente toe, waarbij zij
ook het particuliere woningbezit in een
wijkontwikkeling betrekt.
Het PACT-team is samengesteld uit goed
geschoolde, efficiënte mensen die aan
opgaves werken. Het gevaar bestaat
dat hierdoor een ‘sub-gemeente’ wordt
georganiseerd. Blijf aansluiten bij de buurten wijkregie; de reguliere aanpak van
sociaal-maatschappelijke opgaves, zoals
de politie, het maatschappelijk werk en de

woningcorporaties die met de dagelijkse
casuïstiek in buurten te maken hebben.
Deze organisaties nemen niet de regie
in de algehele buurttransitie. PACT kan
op grotere afstand de wijk beschouwen,
professionals en bewoners bevragen en
deze ‘input’ professioneel vertalen. Daarbij
stelt PACT de buurt centraal en bevordert
de aanpak samenwerking over de eigen
bedrijfshorizon van partners heen. PACT
vraagt om bereidheid om te regelen wat
nodig is en in overleg de middelen daarvoor
bij elkaar krijgen. Onder regie van PACT kan
het ‘zuur’ (inspanningen, kosten) door de
partners gezamenlijk worden gedragen.
Aandachtspunt: mensen die vanuit partners
meewerken moeten boodschapper
(ambassadeur) zijn van deze aanpak;
de filosofie van PACT ondersteunen en
uitdragen.

Voorzitter en deelnemer, Jongerenraad WeSpeak
– actief in Tilburg-West

TIP
Het PACT-team is de voorpost van communicatie
over en binnen deze werkwijze. Daarvoor heb je
ook successen nodig. Ga vroegtijdig in gesprek met
elkaar. Ken de échte vraag om de oplossing beter
te laten aansluiten. Let op de haalbaarheid van
de oplossing. PACT is met veel initiatieven bezig.
Zijn dat er niet teveel? Dan gaat de zorgvuldige
voorbereiding van uitvoering daar onder lijden,
inclusief de communicatie. Zorg dus dat je projecten
behapbaar blijven. Stel anders uit of stoot af.
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Jongerenwerk in West vroeg, in het verband
van de PACT-aanpak, wat jongeren zelf
wilden aan voorzieningen/ activiteiten in
de wijk. Om hun stem te horen. Hoe kijken
jongeren naar de wijk? Wie kunnen we
vragen daarover mee te praten? Dat was
de aanleiding voor de start van WeSpeak
door jongeren in Tilburg-West. Zij vonden
– uit ervaringen in hun eigen jeugd - dat
er voor jongeren te weinig mogelijkheden
waren voor dagbesteding en culturele
activiteiten. Het voorzieningenniveau in
de wijk is beperkt, zowel in hoeveelheid
als in kwaliteit. Voorbeelden daarvan zijn:
te weinig speelvelden en verouderde
speeltoestellen. Jongeren uit de wijk willen
daarom naar andere wijken trekken, waar
wel (betere) voorzieningen zijn. Maar, als

je nog te jong bent om verder van huis te
(mogen) gaan, dan heb je het te doen met
wat er is. Ook vraagt WeSpeak aandacht
voor ondersteuning van jongeren bij
contact met de overheid. Hoe vraag je
Studiefinanciering aan als je 18 jaar wordt?
Wat doe je als je een brief van de overheid
niet begrijpt? Daarvoor is een plek nodig
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 ouderen of
bedrijven en verdienen daardoor wat bij.
Maar, het gaat verder dan dat. Zij leren in
dit project sociaal actief te zijn. Daarvoor
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krijgen zij erkenning en ervaren zij succes.
Zij zijn lid van een groep die bouwt aan een
betere wijk en dat zorgt voor een gevoel van
trots. Jongeren hebben projecten nodig die
het ‘wij-gevoel’ bevestigen/ versterken.
WeSpeak bestaat uit veel mensen die al
langs verschillende wegen/ netwerken
contact hebben met groepen jongeren,
zoals via Social Work. Hebben jongeren een
hulpvraag, dan proberen ze te achterhalen
wat de vraag achter de vraag is. Als het
slecht gaat op school, dan kan dat aan veel
meer liggen dan een te hoog niveau van
de opleiding. Denk aan jongeren die geld
moeten verdienen om thuis financieel bij te
dragen. Dat kost tijd die niet naar studeren
gaat.
WeSpeak herkent PACT niet als
‘gemeentelijk programma’, maar ze zijn wel
bezig met dingen die daar op aansluiten/
inhaken. PACT biedt ruimte om ideeën
te leveren vanuit de ervaring als jongere.
Bijvoorbeeld meedenken over een
fietsroute in het kader van de Community
School.
WeSpeak is pas begonnen. De pilot
is nu afgerond. In die pilot hebben ze
incidenteel partners te gast gehad om
over onderwerpen mee te denken en
te praten. Nu wil WeSpeak haar visie
en missie formuleren en werken aan
naamsbekendheid. Wie ben je? Waar sta je

voor? Wat heb je te bieden? Daartoe volgen
de jongeren workshops in samenwerking
met Fontys (Economie en Marketing) en
Tilburg University. Zo werken ze aan het
vergroten van hun expertise. Dit is van
belang om professioneel te kunnen werken.
Om meer te zijn dan een groepje vrienden
met een hobby. Ook ontwikkelen de
jongeren zichzelf in dit proces.
Vroeger werd meer van bovenaf en
vanachter een bureau bepaald wat er in
de wijk moest gebeuren. Nu meer samen,
bottom up, vanuit een ‘wij-gevoel’. Dat is ook
een uitdaging. Binnen een net opgestarte
groep is het lastig om te weten wat er van
je wordt verwacht. Waarmee en hoe kun je
de ander helpen? Partners bevragen je en
voegen ook andere perspectieven toe die
je verder doen denken dan je eigen eerste
gedachten en wensen. In de samenwerking
komen mensen bij elkaar met verschillende
visies richting hetzelfde doel. Dat verruimt
je blik.
Meedoen in WeSpeak vergroot je
netwerk en helpt bij je eigen persoonlijke
ontwikkeling. In contact met de jongeren
leer je ook veel van hen. Zij laten je nieuwe
perspectieven zien. De opdracht van PACT
om samen te werken aan opgaves, verrijkt
je ook. Met name het mét een ander iets
bereiken en niet te bepalen van bovenaf, is
waardevol. Hoe doen we het sámen?! Dat
nodigt uit tot gesprek. Professionals weten
niet alles van 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 zoeken op de particuliere markt en dat blijkt
dan niet haalbaar. WeSpeak weet wat er op dit punt
onder bewoners/jongeren leeft, maar wist niet dat
dit aspect in PACT ook een rol speelt.

12
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Ulco Mes, beleidsmedewerker Cultuur
– actief in ForwArt, Tilburg-Noord

De grootste uitdaging voor cultuur in
de PACT-aanpak is de ontwikkeling van
een nieuw idee over wat cultuur kan zijn:
leren hoe cultuur zich in de ogen van
inwoners kan manifesteren. Het gangbare
cultuurbegrip sluit onvoldoende aan bij wat
verschillende bevolkingsgroepen daaronder
verstaan. Neem bijvoorbeeld theater. Een
aanzienlijk deel van de inwoners van Noord
bezoekt zelden het aanbod van Theaters
Tilburg of de Nieuwe Vorst. Dat ze niet
op dat aanbod afkomen, heeft meerdere
oorzaken. Maar één ervan is dat er in Noord
bevolkingsgroepen zijn die over theater
een heel andere opvatting hebben dan wij.
Over de vorm, de inhoud en de functie. De
inwoners daar leren mij wat theater ook kan
zijn.

We staan nog aan het begin van de
beweging naar een ander cultuurbegrip.
De verleiding is groot om ‘het andere’
in eigen begrippen en standpunten te
integreren. Maar, het gaat niet om de taal
van de één, waar de ander zich toe moet
verhouden. De uitdaging is juist om voor
een begrip als cultuur gezamenlijk een
nieuwe taal te ontwikkelen. Vanuit die
gemeenschappelijkheid kun je verder,
plannen smeden, creëren en ambities
realiseren. Binnen ForwArt proberen we
dat. De diversiteit van Noord biedt daartoe
allerlei kansen.
Zo’n beweging vraagt van twee kanten
respect. Respect voor elkaars standpunten.
Maar belangrijker dan dat is misschien
wel nieuwsgierigheid en écht luisteren.

Je eigen mening een tijdje opschorten en
vanuit een open houding op zoek gaan
naar andermans behoeften. De kunst is
om daarop aan te sluiten en te komen
tot gemeenschappelijkheid. Ik zie die
nieuwsgierigheid bij de jongeren in Noord.
Bijvoorbeeld bij de T-reporters en de
Noordvoerders. De durf van de ForwArtpartners en de mensen in Noord om zich
in de onderlinge dialoog kwetsbaar op
te stellen, helpt bij het opbouwen van
vertrouwen.

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 tussen mensen
en initiatieven. Niet alleen binnen Noord,
maar ook van Noord naar de stad en vice
versa. De ruimte op het Verdiplein, de
samenwerking tussen Fashionclash en
ROC, de activiteiten van Corpo Máquina, er
is zoveel in beweging gekomen.

UITDAGING
Keer op keer vóóronderstellingen (patronen,
criteria) loslaten. We zijn geneigd om instrumenten
te gebruiken die we al kennen. De uitdaging is
met elementen daarvan te werken op een manier
die anders is en die aansluit op de behoefte van
bewoners. Dat is niet nieuw, geen innovatie. Het
bestond al, maar je kende het nog niet. Het is
anders. Anders in de zin dat het betekenis heeft
voor de ander. Durven wij die betekenis een kans te
geven?

TIP
Koester het kleine. Kleine groepen met
disruptieve acties: bewegelijk, veranderend.

14
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Kees van Uden, projectleider Openbare Ruimte
– actief in Dubbel Duurzaam, Tilburg-West

In zijn reguliere werk richt Kees zich op de
technische/ fysieke aspecten van inrichten
en onderhoud van Openbare Ruimte. In het
project Dubbel Duurzaam is aan dit werk
een sociale component verbonden.
De gemeente ging in West werken aan
de inrichting van de Openbare Ruimte en
twee woningcorporaties gingen woningen
verduurzamen. Onder het motto ‘Nu we er
toch zijn!’ zijn deze twee opgaves verenigd
in het concept Dubbel Duurzaam: fysiek en
sociaal. Je komt bij het verduurzamen van
de woningen in contact met de bewoners
die zaken aankaarten die niet goed gaan.
Binnen de PACT-aanpak is het oppakken
van zaken die je daar fout ziet gaan, deel van
je werk. Ook al is het niet je reguliere taak.
In samenwerking met de buurtondersteuner
van ContourdeTwern (CdT) komen
problemen die spelen in beeld en wordt
gewerkt aan een antwoord daarop. Binnen
PACT is ook expliciet aandacht voor het
perspectief van de bewoners. Bijvoorbeeld:
ga je bij straatinrichting klinkers voor
klinkers leggen óf organiseer je voor dat
werk stageplekken voor werklozen uit de
buurt. Zo haal je meerwaarde voor de wijk
uit een project: werken aan eigen wijk en
een stap op weg naar arbeidsintegratie.
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Bouwen aan vertrouwen is essentieel.
Toegankelijk zijn, fysiek aanwezig zijn in de
wijk, binnen kunnen lopen voor een praatje
en koffie. ‘De Keet van Kees’ is in West een
begrip. Vanuit een langzaam opgebouwde
vertrouwensband, vertellen bewoners wat
er speelt. CdT vult waardevol aan door met
bewoners over sociale problematieken in
gesprek te gaan.
Waar dat aan de orde is, stellen we
concrete oplossingen centraal, boven een
bureaucratisch traject.
De Keet is 20 uur per week bemenst. Ook
regulier werk, naast Dubbel Duurzaam,
wordt in de Keet gedaan. Aanwezigheid in
de wijk en toegankelijkheid zijn belangrijk
voor contact met bewoners. Nu, 1,5 jaar
verder is het vertrouwen gegroeid en de
drempel laag. Bewoners kunnen door
naar de Keet te gaan heel veel loketten
overslaan om in één keer geholpen te
worden. Een doe-mentaliteit staat in
Dubbel Duurzaam centraal; het is méér dan
je oorspronkelijke taak. De focus op die
taak moet je niet verliezen, maar je moet
rekening houden met c.q. ruimte inbouwen
voor veranderende omstandigheden. Want,
betrekken van bewoners leidt geregeld tot
wijzigingen in een proces.
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Verbinding in de wijk neemt toe als je
mensen meeneemt in een traject. Het
traject staat niet los van het leven in de
wijk. Vraag naar behoeftes. Geef ruimte
aan die inbreng. Doe er ook echt iets mee.
De interactie met de wijk is niet gestopt
bij Dubbel Duurzaam van de gemeente en
de woningcorporaties. Veel meer partijen
zijn in de wijk actief. Dat heeft ook invloed
op het fysieke project, biedt een overall
beeld en leidt tot (nieuwe) verbindingen.
Zo ontstaat een nieuwe, grotere
verbindende taak. Hoe verhoudt die taak
zich tot het werk van wijkregisseurs en
omgevingsmanagers? Daar zou je met
deze ervaring eens naar kunnen kijken.

UITDAGING
Door het sociale component
te verbinden aan het werk
van alle grote partijen in de
wijk bestaat het risico dat
je vastloopt bij een regulier
benadering van organisch
verkregen informatie. De
uitdaging van PACT is het
benutten van de ruimte om
de extra vraag te stellen of
het staande beleid wel zo
goed biedt wat nodig is? Je
mag steviger inzetten op de
gewenste aanpak. Daaraan
zijn financiën, tijdsbeslag
en beleid ondergeschikt. De
verschuiving van uitvoering
van de taak naar wat nodig is.
Naast vóór de bewoner, meer
mét de bewoner. PACT stelt
de bewonersvraag centraal
en maakt het beleid secundair
c.q. voegt het beleid daarnaar.

TIP
Een mooi, maar tijdrovend voorbeeld van
bewonersbetrokkenheid is het vragen van
meningen over een plan aan bewoners die niet
klagen. Dan hoor je óók de ondersteuners en dat
kan de meerderheid zijn.

Ervaringen en lessen uit de PACT-aanpak
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Suzanne de Zoeten, beleidsmedewerker Energie –
project Wijkuitvoeringsplan
– actief in Dubbel Duurzaam, Tilburg-West

Vanuit de ‘Transitievisie Warmte’ werkt
Suzanne aan de energietransitie, gericht
op minder energieverbruik en energie uit
andere, duurzame bronnen. Kruidenbuurt,
Groenewoud en Stokhasselt – wijken met
een PACT-aanpak – vallen onder de wijken
waar de gemeente het eerst aan de slag
gaat met de energietransitie. In integrale
wijkuitvoeringsplannen die in overleg
met bewoners worden opgesteld, wordt
vastgelegd hoe we dat gaan doen. De
Kruidenbuurt wordt de eerste wijk in Tilburg
waarvoor een wijkuitvoeringsplan wordt
opgesteld. Dit is niet zonder reden, want
door aan te haken bij de lopende dubbel
duurzaam aanpak in de Kruidenbuurt
is er al veel contact met bewoners en
professionals in de buurt. De ervaring heeft
geleerd dat het niet lukt om het gesprek
over isolatie en aardgasvrij maken van de
wijk te voeren, als je niet ook het gesprek
voert over problemen en aandachtpunten
van bewoners en hier actie op onderneemt.
PACT werkt al zo; in het Arena proces,
samen met de professionals in de buurt en
de bewoners. Daar sluit de energietransitie
op aan. PACT ontwikkelt van onderop
plannen waarin organisaties, professionals
en bewoners zelf sociale en fysieke
vraagstukken aanreiken.
In de Kruidenbuurt hebben de
woningcorporaties ca. 85% van de
woningen in eigendom. Voor de
koopwoningen in de wijk zijn nu middelen
uit het Volkshuisvestingsfonds beschikbaar
gekomen om deze te isoleren. Het
gaat om koopwoningen waarvan de
18

eigenaar de kosten voor de noodzakelijke
energietransitie niet kan betalen. Het
streven is daarom om de bewoner
minimaal woonlastenneutraal, maar liever
nog financieel te laten profiteren van de
energetische verbetering van de woningen.
Met het project kom je achter de voordeur
in gesprek met bewoners en heb je de
gelegenheid te horen wat er nog meer aan
problematiek speelt. Ook hier het motto:
‘Nu we er toch zijn!’ Wat doe je daar mee?
In samenwerking met woningcorporaties
die een enorme ‘sociale bril’ op hebben
en al goed meedoen in PACT kan veel
sociaal rendement worden gehaald uit
samenwerking en het gesprek met de
bewoners. Zo pak je het woonvraagstuk
integraal binnen de wijk samen op. Je vult
elkaar aan, helpt elkaar. Dat is voor de
bewoner beter. Door in de PACT-aanpak
mee te werken en de werkwijze van
vertrouwen winnen en verbinding maken
te volgen, heeft Suzanne ruimte gekregen
voor adressering van sociale vraagstukken
die in een wijk leven. Het gesprek met
bewoners levert waardevolle informatie op
om te doen wat nodig is. Het is evenwel een
tijdrovende aanpak, want vertrouwen moet
eerst bij de bewoners worden gewonnen.
Zeker als budgetten gelimiteerd zijn, kun je
niet iedereen helpen. Teleurstelling werkt
vertrouwen tegen.
PACT daagt uit om sociale vraagstukken
mee te nemen in je taakopvatting/
-uitvoering. In de Kruidenbuurt is het
bijvoorbeeld de vraag hoever je gaat met het
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energetisch verbeteren van de woningen.
Is je doel ‘optimaal milieu beschermen’,
dan richt je je aandacht en middelen op
aardgasvrije woningen als dat binnen de
randvoorwaarde van woonlastenneutraliteit
kan. Of gaan we in deze wijk alleen voor
optimaal renderende energiemaatregelen
en kan aardgasvrij maken van de wijk een
latere stap zijn? Dat beschermt het milieu
ook en levert op korte termijn winst op voor
bewoners, door een lagere energierekening.
In deze wijk, met de laagste inkomens
van Tilburg is dat heel belangrijk en kan
een lagere energierekening het verschil

maken tussen wel of niet aan het eind van
de maand alle rekeningen kunnen betalen.
Of we de wijk meteen aardgasvrij willen
maken en hoe dit zou kunnen, onderzoeken
we met de woningcorporaties, die voor hun
huurwoningen de voorkeur geven aan het in
één keer aardgasvrij maken van de woningen.
Voor de energietransitie is het belangrijk om
in de wijk aanwezig te zijn, dus dragen we bij
aan het financieren van het beschikbaar krijgen
van een pand in de Reinevaarstraat, dat ook
een belangrijke functie gaat krijgen als sociale
ontmoetingsplaats in de buurt.

AANDACHTSPUNT
Waak voor een persoonsafhankelijk systeem van
werken. Vertrouwen van de bewoners is de basis
van je succes als het om sociale vraagstukken gaat.
Wanneer dat vertrouwen te zeer aan een persoon is
toebedeeld, dan komt het in gevaar bij verloop van
personeel (andere baan, uitval). Structureer daarnaast
je werkproces op een persoonsonafhankelijke wijze.
Maak ook helder waar een medewerker heen moet met
wat is opgehaald. Zonder follow up ontstaat schade.
Of ben aan het begin helder en zeg ‘nee’ als er geen
oplossing is. Vragen, doorvragen, eigenaarschap
bewaken, verder brengen… Het is arbeidsintensief,
maar deze vorm van hulp is essentieel bij de doelgroep
die veel kan, maar vaak niet alleen/ uit zichzelf.
Bewoners zijn enthousiast over hun wijk. Ze zien de
kansen voor zichzelf uit een project voor de hele wijk en
willen daar aan meewerken.

TIP
Laat mensen vooruit helpen de focus zijn
van wat je voor en in de wijk doet.

Ervaringen en lessen uit de PACT-aanpak
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Florentine van de Sanden, beleidsmedewerker
Sociale Basis en Ontwikkeling
– actief in Community School, Tilburg-West

Florentine is vanaf het begin (2018)
betrokken bij de Community School
als beleidsmedewerker Voor- en
Vroegschoolse Educatie (VVE) vanwege de
onderwijsachterstand op BS Jeanne d’Arc.
Zij herkende de problematiek ook vanuit
signalen uit andere wijken. Dit initiatief
streeft écht naar een andere aanpak en gaat
er echt voor! Ervaringen kunnen bruikbaar
zijn in andere wijken. PACT maakte mogelijk
dat tijd, capaciteit en expertise konden
worden bijgedragen vanuit de gemeentelijke
organisatie (Onderwijs). De middelen uit
PACT voor deze bijdrage zijn weggevallen
en daar lopen we nu tegenaan. Reguliere
beleidscapaciteit zijdelings betrekken in
een project werkt, maar voor toepassen
werkwijze PACT in de reguliere organisatie
stuit je al gauw op een capaciteitsprobleem.
PACT is van invloed op de manier van
werken. Je bent véél meer in de wijk, je
ontmoet vaker bewoners en professionals
uit de wijk. Dat levert veel op en dat wil
20

je ook weer gebruiken in andere wijken.
Dat vraagt veel van de medewerker. PACT
zet sterk in op die verbinding met de
wijk/ bewoners. Management vraagt je
aandacht voor de hele stad. Dat botst met
beschikbare tijd. Winst zou kunnen worden
behaald door veel regulier, administratief
werk door ondersteuning te kunnen laten
doen en door bureaucratie af te schalen.
Dat ontlast de beleidsmedewerker en geeft
ruimte aan meer tijd in de wijk zijn. De
grote uitdaging is de PACT-werkwijze toe
te passen in de reguliere werkwijze. Meer
in de wijken wordt het nieuwe normaal.
Dat betekent een cultuuromslag waarvoor
ruimte moet worden gemaakt.
Er is winst te behalen uit verduurzaming
van de PACT-aanpak, omdat die beter
aansluit op de leefwereld en de behoefte
van bewoners. Voor de Kinderopvang
word beleid gemaakt vanuit de wettelijke
opdracht. In de Community School staat
centraal wat er nodig is vanuit ouders

Powered by PACT

en jonge kinderen. Daar het aanbod
op richten. Concreet in het project
‘De Kracht van Preventie’, samen met
R-Newt en GGD. Daarin wordt het aanbod
opvoedondersteuning verbeterd. En
via de Lokaal Educatieve Agenda (LEA)
breder uitgezet. Kennis wordt vergaard
via gesprekken met ouders. Daarbij is
vertrouwen het sleutelwoord. Zo’n traject
vraagt veel tijd, maar je kunt zo veel beter
aansluiten bij wat nodig is; wat gaat werken.
Wettelijke drempels vormen hier een
uitdaging. Het is én – én: wettelijk kader én
aansluiten op leefwereld. Bijvoorbeeld: De
wet verplicht tot aanbieden peuteropvang.
Een bepaalde groep mensen komt niet.
Uit de gesprekken blijkt waarom niet: de
ouders werken niet, dus geen opvang
nodig. Daardoor blijft het kind buiten beeld
bij wijkprofessionals. Oplossing: aanbod
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.
PACT inspireert en enthousiasmeert:
sámen kunnen we er iets aan doen.
Aandacht gericht op wat nodig is. Minder
last van bureaucratie die uitvoering van
generieke beleid als uitgangspunt heeft. Dat
werkt niet voor iedereen. PACT leidt ook tot
verwarring. Het is zo veel en zo complex;
hoe moeten we dat gaan doen!? Tijdgebrek
is het grootste obstakel. Andere, reguliere
taken gaan gewoon door en de combinatie
belast sterk. In het algemeen geeft de
PACT-aanpak veel energie. Je werkt met
mensen die ook enthousiast zijn over de
werkwijze en die graag samen zo willen
blijven werken.

TIP
Aandacht voor verbinding met de
interne, reguliere organisatie. Juist ook
beleidsadviseurs betrekken (‘warm
maken’) die nu niet zijn aangehaakt
op PACT. Ook de verbinding tussen
inspanningen van regulier beleid en van
PACT vraagt aandacht. Beide richten
zich bijvoorbeeld op het onderwijsveld. Ze
moeten van elkaar weten wat ze doen en
op elkaar aansluiten.

Ervaringen en lessen uit de PACT-aanpak
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Edwin van den Heuvel, Strateeg Vastgoedbedrijf
– actief in vier Doorbraakinitiatieven, Tiburg-Noord

Vanuit kennis van project- en
gebiedsontwikkeling werkt Edwin
op gebiedsniveau aan het bereiken
van concrete doelen, met de focus
op gebouwen en grond. In TilburgNoord is hij betrokken geraakt bij de
doorbraakinitiatieven Mascagnistraat,
Ypelaer, Stempelgebied en Kapelflats. Hoe
kunnen we maatschappelijke projecten
mogelijk maken via gebiedsontwikkeling
en gronduitgifte? Nieuw hieraan is dat
de opbrengst van vastgoedontwikkeling
(woningbouw) wordt ingezet voor
maatschappelijke doelen in het hele gebied
als harde verbinding. De ontschotting
tussen beide opgaven is essentieel.
We zetten nu de goede stappen om de
doelen te bereiken, maar de PACT-aanpak,
sámen met WonenBreburg en ACT! (BPD
en VolkerWessels), leidt momenteel
met name bij WonenBreburg tot een
capaciteitsprobleem. In contact met
bewoners van hun woningen is vertrouwen
van die bewoners in het project essentieel.
Wil je weten wat aansluit bij de behoefte
van bewoners, dan kost het tijd om dat
vertrouwen te winnen en die informatie
te verzamelen. Tegelijkertijd wil je ook
verdergaan met het project (besluiten
nemen, stappen zetten).
Een capaciteitsprobleem bij de gemeente
is inmiddels opgelost. De juiste mensen
(functies/kennis) zijn aangehaakt voor
de voortgang. Die bemensing is evenwel
op een klassieke manier ingericht voor
klassieke besluitvorming. Voor iedere
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taak een medewerker vanuit het eigen
expertisegebied. De frictie ontstaat
naarmate de experimenten concreter
worden. Dan moet er iemand aan tafel
zitten die met mandaat afspraken kan
maken met de partners. Dat mandaat heeft
een projectleider niet.
Twee PACT-initiatieven verkeren nu in
de kwartiermakersfase. In Mascagni,
bijvoorbeeld, investeert ACT! in de
begeleiding van de mensen die deelnemen
in het maatschappelijk pionierswerk. Dit is
nodig en kost tijd. Het mooie is dat ACT!
dit nu reeds doet, terwijl het verdienen van
geld met het realiseren van woningen nog
moet beginnen. Daaruit blijkt commitment
van deze marktpartij. Wel rijst de vraag
wie in de samenwerking de leiding heeft;
wie de baas is over het initiatief. Die
vraag verdient aandacht om frictie tussen
partners in het project en tussen afdelingen
binnen de gemeente te voorkomen c.q. te
adresseren. Partners kijken nadrukkelijk
naar de gemeente om leiding te nemen.
Op hoofdlijnen is er akkoord, nu gaat het
wekelijks om besluiten op detailniveau,
zoals: wie gaat praten met de gebruikers
en wie moeten daar bij zijn? Om tot
besluiten te komen heb je een standaard
projectaanpak nodig, zoals onlangs is
geregeld. Op die manier is het systeem
ondersteunend aan de dynamiek van PACT.
Edwin heeft weinig contact met
de individuele bewoners. De
omgevingsmanager heeft dat wel.
Een aandachtspunt is dat contact met de
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bewoners vanuit zowel de projectleider
van doorbraakinitiatieven als vanuit de
omgevingsmanager verloopt, ieder vanuit
diens eigen rol. Het is zaak dat beiden goed

contact met elkaar onderhouden over wie
wat communiceert om verwarring bij de
bewoners te voorkomen.

UITDAGING
(als professional)
In één package deal maatschappelijke projecten verbinden
aan gebiedsontwikkeling; we gaan met het één het ander
oplossen. Zo worden indirect, via de maatschappelijke
opgaven, de bewoners betrokken. Zonder schotten.
Niet: mag het wel? Maar, we gaan het doen! Minder
toetsend, meer meedenken hoe het kan. Van, bijvoorbeeld,
afzonderlijk 3 scholen, 2 buurthuizen en 500 woningen
realiseren, maar tegelijkertijd met partners deze opgaven in
gezamenlijkheid beschouwen.
Daarbij worden woningcorporaties het meest door
spelregels beperkt. Mede-eigenaarschap mogen deze
corporaties bijvoorbeeld niet aangaan. Toch zijn ook zij
bereid voort te gaan ten gunste van de maatschappelijke
opgave.
De publiek-private samenwerking op maatschappelijk
gebied in de tripartiete samenwerking in Noord, ziet Edwin
als winst. Niet meer de scheiding tussen sociale ellende voor
de gemeente en de winst uit woningbouw voor de markt,
maar de mix van beide voor de partners gezamenlijk.

TIP
•

Na weten wat je wilt en elkaar kennen, is het
tijd om focus aan te brengen in projecten en
daar een coördinator op te zetten.

•

Als je iets wilt met het ambtenarenapparaat,
dan deze mensen op tijd betrekken.
Meenemen, niet overslaan. Want, ze willen best
als je ze tijdig informeert en kennis laat maken
met de PACT-aanpak.

Ervaringen en lessen uit de PACT-aanpak
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