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Geacht college,

Het zijn bijzondere tijden en in zekere zin is dit een bijzondere brief. Het is geen gevraagd advies en 
geen ongevraagd advies. Deze brief is enerzijds bedoeld ter bemoediging, en bevat anderzijds enkele 
eerste gedachten van de Sociale Raad Tilburg over hoe wij in de komende tijden zullen kijken naar de 
mogelijke gevolgen van de coronacrisis.

Diverse maatregelen worden ingezet om tijdens deze coronacrisis de samenleving zo goed mogelijk te 
laten functioneren en onze economie draaiende te houden. Omvangrijke steunpakketten zijn voor 
bedrijven en ondernemers in stelling gebracht en alle overheidsgeledingen werken hard om met name 
onze meest kwetsbare medeburgers te beschermen tegen het coronavirus.

Tilburg
Het is heel bijzonder om te zien hoeveel energie en creativiteit er in de stad aanwezig is en nu ook 
zichtbaar wordt. Er gebeurt heel veel: mensen kijken naar elkaar om en zorgen voor elkaar. Spontaan 
en in snel tempo ontstaan er zowel door vrijwilligers als professionals allerlei initiatieven om met name 
de kwetsbare inwoners te helpen. Boodschappendiensten, kookgroepen, het bezorgen van 
maaltijden, activiteiten zoals concerten voor het verzorgingshuis om eenzaamheid bij met name 
ouderen te bestrijden. Er worden nieuwe en snelle verbindingen gelegd tussen personen en 
organisaties om de juiste hulp te kunnen organiseren en datgene te kunnen doen wat nodig is.
Ook de gemeente heeft in snel tempo allerlei regelgeving opgesteld zodat ondernemers en ZZP’ers 
die in de problemen komen snel geholpen kunnen worden. Met woningbouwverenigingen zijn 
afspraken gemaakt om te zorgen dat nu niemand uit huis gezet wordt of afgesloten wordt van gas, 
water en stroom.

College van burgemeester en wethouders
De Sociale Raad Tilburg spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop het college van 
burgemeester en wethouders in Tilburg deze crisis aanpakt. De inwoners worden op een rustige en 
adequate wijze geïnformeerd. Ook vanuit inwoners van Tilburg horen wij veel waardering voor de 
manier waarop deze crisis op lokaal niveau aangepakt wordt én voor de zichtbare betrokkenheid van 
de bestuurders van onze stad. De Sociale Raad Tilburg hoopt dat dit zal leiden tot een groeiend 
vertrouwen tussen overheid en burgers.

Toekomst
Een crisis als deze stemt tot nadenken over onze samenleving, over oorzaken en gevolgen. Aan de 
ene kant van het spectrum horen we mensen verkondigen dat het ‘ik-tijdperk’ nu zal plaatsmaken voor
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het ‘wij-tijdperk’. Aan de andere kant van het spectrum horen we mensen de vrees uitspreken dat na 
deze crisis de overheid zich verder zal terugtrekken omdat tijdens deze coronacrisis gebleken is dat 
de zelfredzaamheid van burgers groter is dan eerder gedacht. We beschikken geen van allen over de 
glazen bol en zekerheid over de toekomst, maar van onze kant geven we graag aan hoe de Sociale 
Raad Tilburg zich in de komende periode tot deze kwesties wil verhouden.
• Als Sociale Raad Tilburg zijn we met name alert op de gevolgen van deze crisis voor de meest 

kwetsbaren in onze stad, nu maar ook na de crisis. Daarbij denken wij aan hen die te kampen 
hebben met gezondheidsproblemen, met financiële problemen, een kwetsbare positie hebben op 
de arbeidsmarkt of om andere redenen de gevolgen zullen dragen van deze crisis, zoals 
arbeidsmigranten en statushouders.

• Daarnaast willen wij vanuit een breder perspectief naar deze crisis kijken. Wat kunnen wij leren uit 
deze crisis? Welke waardevolle nieuwe werkwijzen zijn er spontaan ontstaan? Is ontschotting 
mogelijk gebleken waar 'het systeem’ daartoe eerder niet in staat of bereid bleek en zouden we 
zulke ontschottingswinst structureel kunnen verzilveren? Zijn er kortere lijnen wat betreft 
besluitvorming en verantwoording ontstaan die structureel gemaakt kunnen worden? Hebben we 
vormen van burgerparticipatie zien opkomen die behouden zouden kunnen worden met bepaalde 
vormen van adequate ondersteuning van overheidswege?

• Ook in de huidige tijd is het van belang dat inwoners betrokken blijven bij bestuurlijke processen. 
We snappen dat dit in de huidige omstandigheden lastiger te organiseren is maar ook nu dienen 
inwoners geconsulteerd te worden en hun inbreng te kunnen hebben bij beleidszaken die hen 
aangaan.

• Professionals en vrijwilligers die op dit moment in de ‘frontlinie’ werken, hebben nu en straks onze 
ondersteuning hard nodig. Met name mensen in de zorg werken onder hoge druk met veel stress 
en dat vraagt ook op langere termijn om adequate ondersteuning en maatregelen zodat zij de tijd 
en de hulp krijgen die zij nodig hebben om hun ervaringen te verwerken en op de been te blijven.

Samengevat: welke nieuwe mogelijkheden en welke kwetsbare plekken worden zichtbaar in de 
huidige tijd? Wat zijn we tegengekomen in het complexe spel der democratische krachten in 
samenleving en politiek-bestuurlijke arena? Wat laat deze crisis zien over onze samenleving, onze 
prioriteiten en onze waardering van de diverse sectoren?

De Sociale Raad Tilburg is voornemens om bovengenoemde vragen mee te nemen in de 
programmering van de jaarlijkse SRT-lezing. In het licht van de huidige coronacrisis hebben we 
voorbereidingen voor deze jaarlijkse activiteit niet stilgezet, maar wel besloten dat deze publieke 
activiteit naar alle waarschijnlijkheid in het najaar zal (moeten) plaatshebben.

Tot slot
Het is nu niet het moment om vooruit te lopen op deze belangrijke vragen. Voor de komende tijd is het 
van belang om de huidige problemen het hoofd te bieden en zo goed mogelijk te zorgen voor hen die 
de hulp en ondersteuning van anderen nodig hebben. Iedereen levert daar op zijn of haar manier een 
bijdrage aan en daar ligt voorlopig ook onze prioriteit. Wij zijn onzerzijds graag bereid om met u, 
College van burgemeester en wethouders, mee te denken waar u onze analyse van lokale 
ontwikkelingen en onze denkkracht zou denken te kunnen gebruiken.

uion van oen Berg, 
voorzitter Sociale Raad Tilburg.
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PS: Wij zullen brief ook op onze website plaatsen en verspreiden in de stad.
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