
“Sommige mensen in onze samenleving leven vooral in 

hun eigen informatiebubbel. Social media spelen hier een 

grote rol in. Wat betekent dit voor ons als maatschappij 

en in hoeverre kan dit ons verder verdelen?” 

 

 

 

 

Een jaar later –      
Corona als contrastvloeistof 
 
Vorig jaar werden we overvallen door de 
coronacrisis - de start van een onzekere 
periode. Op 31 maart 2020 heeft de Sociale 
Raad Tilburg (SRT) een brief gestuurd naar het 
college van burgemeester en wethouders. In 
deze brief schreven we woorden ter 
bemoediging en onze eerste gedachten bij 
kwesties die wij signaleerden. 
 
Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en de 
coronacrisis is nog steeds aanwezig. Het 
afgelopen jaar hebben wij, zoals velen, onze 
werkzaamheden en gesprekken in aangepaste 
vorm voortgezet.  
 
Binnen de SRT hebben we een jaar na onze 
brief stilgestaan bij de huidige stand van zaken. 
Waar staan we nu? Wat horen en zien we in de 
stad? Welke zorgen spelen er? Hoe pakt de 
crisis uit voor verschillende (groepen) mensen? 
 
Tilburg heeft het afgelopen jaar veel 
saamhorigheid en creativiteit laten zien binnen 
bestaande organisaties én in nieuwe, 
waardevolle initiatieven. Vrijwilligers en 
professionals zetten zich in om mensen in een 
kwetsbare positie een helpende hand te bieden, 
gaan langs de deuren voor een praatje, voor 
jongeren worden coronaproof activiteiten 
opgezet. 
 
Maar we horen ook de verhalen over 
eenzaamheid, geweld binnenshuis, jongeren 
die vastlopen, mensen die geen hulp vragen, 
inwoners die uit beeld raken. Er is sprake van 
toenemende armoede, nieuwe groepen die met 
armoede te maken krijgen en er ontstaan 
nieuwe kwetsbare groepen. Mensen verliezen 
perspectief.  
 
En we kijken naar de nabije toekomst. We 
constateren dat beleid en uitvoering aangepast 
worden maar is dit voldoende om in de periode 
na corona de problemen efficiënt en effectief 
aan te kunnen pakken? Er zijn ook zorgen over 
de financiële gevolgen voor de lange termijn. 
Komen ondersteuning en zorg voor degenen 
die hulp het meest nodig hebben niet onder 
druk te staan? 
 
Als SRT vinden we het van belang dat burgers 
een stem hebben in de dialoog over corona om 
zo ook een breed draagvlak te creëren. Corona, 
de maatregelen en mogelijke oplossingen zullen 
ons ook de komende tijd bezighouden. Als SRT 
volgen we dit en zullen waar mogelijk een 
bijdrage leveren aan het gesprek hierover.   
 
Graag delen we met u enkele quotes  
uit dit inspirerende gesprek. 
 
 
 

”Corona werkt als contrastvloeistof. 

Bestaande verschillen worden door 

corona versterkt en zichtbaarder.” 

 “Hoe kijken we naar 

onze eigen 

gezondheid, wat is 

het ons waard?” 

 “Kwetsbare Tilburgers raken uit 

beeld. De groep die wel aanklopt 

voor hulp moet lang wachten. En 

de groep die niet om hulp vraagt 

wordt niet gezien.” 

“Beleid is gericht op ‘na 

corona’. Klopt het beleid 

en is het realistisch gezien 

de praktijk die op ons af 

gaat komen?” 

 

“In Tilburg zien we 

veel saamhorigheid 

en creativiteit – om 

inwoners die 

helpende hand te 

kunnen bieden.” 

“Het voelt alsof ik constant 

tegen een dikke muur oploop, 

mijn zorgen worden niet 

gehoord!” 

“Hoe kunnen burgers 

meegenomen worden in 

het gesprek over 

corona?” “Een wijkraad wil 

met koffie 

aankloppen om aan 

de voordeur met  

wijkbewoners in 

gesprek te gaan.” 

 
“De mensen met de minste 

mogelijkheden, die het het 

hardste nodig hebben, raken uit 

beeld.”  


