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PODIUM

l 
Journalisten hebben 
er geen belang bij om 
welke organisatie 
dan ook aan het kruis 
te nagelen

Als de pers arriveert, 
staan actievoerders 
met 1-0 voor

Soms heeft nieuws een 
vreemde gedaante. Afge-
lopen week had het een 

clownsgezicht. Het treurige ge-
zicht van clown Trammelant was 
in werkelijkheid dat van Fred 
Coumans, voorzitter van de 
huurderscommissie van de flat 
aan de Tilburgse Paleisring. Onze 
fotograaf had er een kostelijke 
plaat van gemaakt: Coumans, 
met rode neus en al, zat op een 
krukje bij de entree van zijn flat. 
Maar het verhaal was triest.

Omdat het ‘horror’ was om in 
de flat te wonen, had Coumans 
zich uitgedost als horrorclown. 
En zo ging hij elke dag voor zijn 
flat zitten, tot de verhuurder van 
de flat de problemen had verhol-
pen. Die problemen: lekkende 
leidingen, kierende deuren, pro-
blemen met de liften en een 
koude verwarming.

Toen Coumans het echt niet 
meer wist, besloot hij maar zo-
veel mogelijk reuring te maken. 
Een veertigtal bewoners had zich 
bij het protest aangesloten. Aan 
balkons wapperden spandoeken.

Wij laten ons nooit voor karre-
tjes spannen en menig telefoon-
tje naar de redactie (‘komen jul-
lie?’) eindigde in een teleurstel-
ling omdat we weinig nieuws za-
gen in wat er werd beloofd. Maar 
een grote flat midden in de stad 
vol spandoeken, daar zijn we al 
snel voor te porren. En vooruit: 
zo’n clown maakt nieuwsgierig. 
Het duurde dan ook niet lang of 
onze verslaggevers stonden op de 
stoep.

1-0 voor de actievoerders. 
Want onherroepelijk brengt aan-
dacht van de pers zaken in bewe-
ging. Wat er gaat gebeuren, laat 
zich simpel voorspellen. De orga-
nisatie die onder vuur ligt, hier 
de verhuurder van de flat, komt 

onder druk te staan. Het afpoeie-
ren van klagers, het sussen, pap-
pen en nathouden, is meestal 
geen optie meer. Want als er in-
derdaad iets loos is, dan wordt 
dat nu overal bekend. Overal, dat 
is ook bij het eigen personeel, bij 
zakelijke relaties, bij klanten.

Voor een partij die onder vuur 
ligt is het kwaad dan eigenlijk al 
geschied. Het enige dat dan nog 
kan helpen, is een goed ant-
woord. Een goed antwoord rich-
ting pers, maar vooral een goed 
antwoord op de klachten. Dat 
laatste had er natuurlijk allang 
moeten komen, dan was de zaak 
nooit zo ontspoord.

Wij als journalisten hebben er 
geen belang bij om welke organi-
satie dan ook aan het kruis te  
nagelen. Onze beroepsethiek 
schrijft voor dat we zorgvuldig 
kennis nemen van wat er speelt 
en verder kijken dan de eerste de 
beste klager. En dat we de partij 
in het beklaagdenbankje de 
ruimte geven om haar kant van 
het verhaal te belichten. Dat kan 
er altijd toe leiden dat de verslag-
gever zich nog eens achter de 
oren krabt en besluit dat er toch 
geen verhaal in zit.

De verhuurder van de Tilburgse 
flat stelde dat storingen al waren 
verholpen en de centrale ketel 
was gecontroleerd. Kennelijk wa-
ren de verwarmingen in de flat-
jes zelf nog niet geïnspecteerd, 
maar dat zou alsnog gebeuren. 
Voorlopig hield de woordvoerder 
het op ‘de perceptie’ van bewo-
ners dat hun verwarming koud 
blijft. Da’s dus simpel gezegd: hij 
wordt wel warm, maar de bewo-
ners hebben het niet door.

Mijn hemel, dacht ik. Hoe kun 
je het nu oneens zijn over de 
vraag of de verwarming warm 
wordt? Echt overtuigend vond ik 
het antwoord niet. Hoe dan ook: 
aan de Paleisring was de boel in 
beweging gekomen. Benieuwd 
hoe het afloopt.

 e De beschadigde Nord Stream 2-pijplijn.  FOTO AFP

INGEZONDEN

Arme zeedieren
Drie hoogleraren kwamen tot een 
fabelachtige conclusie en uitleg 
na de ontploffingen bij de Nord 
Stream gasleidingen in de  
Baltische Zee  [BD 29 september;  
‘Zeedieren doof door de explo-
sies’].
- De zeedieren in de buurt zijn 
dood, doof, hebben oorsuizingen 
of zwommen als gekken weg, 
maar hun populatie wordt geluk-
kig niet met uitsterven bedreigd 
al worden de vissen nu een ge-
makkelijke prooi voor andere zee-
dieren.
- Door het gaslek en de ontsnapte 
methaan wordt de lucht vervuild 
wat weer het broeikaseffect ver-
sterkt en zorgt voor de verdere 
opwarming van de aarde.

Luister eerst 
goed voor je 
beleid maakt

Tim ’S Jongers
Opinie

M
ensen in een 
kwetsbare positie 
zijn in grote mate 
afhankelijk van de 
overheid. Dat is zo 

met betrekking tot huisvesting, 
toeslagen, ondersteuning, wel-
zijn, zorg, noem maar op. Dat be-
leid is echter vaak eenzijdig 
vormgegeven. Want slechts zel-
den wordt de stem van burgers in 
een kwetsbare positie gehoord 
voordat er beleid tot stand komt. 
Dat heeft zo zijn gevolgen.

Wie in gemeenteland of amb-
tenarenland weleens rondloopt, 
weet één ding zeker: iedereen 
lijkt op elkaar. Bijna alle ambte-
naren – en zeker op de wat hogere 
posities – hebben min of meer 
dezelfde wetenschappelijke op-
leiding genoten, consumeren 
min of meer dezelfde media, le-
ven in min of meer dezelfde wij-
ken en hebben min of meer de-
zelfde sociaal-culturele achter-
grond. Daar hoeft op zich niets 
mis mee te zijn. Want beleid ma-
ken vergt bepaalde kennis en 
competenties. Een zorgvuldige 
selectie naar wie beleid mag ma-
ken is dan nodig.

Selectieprocedures blinken 

momenteel uit in harde eisen: 
wetenschappelijke diploma’s, 
goede scores, ervaring in het be-
stuur van de studentenclub, bui-
tenlandervaring middels een 
jaartje Erasmus en liefst spreek je 
minimaal twee talen vloeiend. 
Het kennen van hoe beleid tot 
stand komt, wordt dan belangrij-
ker dan het weten of doorvoelen 
hoe dat beleid uitwerkt. Het ge-
volg hiervan is dat de afstand tus-
sen mensen die beleid maken en 
mensen die dat beleid moeten 
ondergaan, best groot kan wor-
den. Omdat beleidsmakers aller-
minst een afspiegeling van de sa-
menleving vormen én steeds ver-
der van die ‘onderkant’ van de sa-
menleving verwijderd zijn ge-
raakt.

Systeemwereld
Deze afstand wordt over het alge-
meen benoemd als de afstand 

tussen de systeemwereld en de 
leefwereld. Kenmerkend hier-
voor is dat wat voor mensen die 
beleid maken en uitvoeren lo-
gisch lijkt - net omdat het voor 
hén logisch is - dat niet hoeft te 
zijn voor diegenen die afhankelijk 
zijn van dat beleid met bijho-
rende uitvoering. Typische voor-
beelden zijn de ingewikkeldheid 
van overheidscommunicatie, het 
complexe web aan regelgeving 
waar je zonder een masterdi-
ploma amper doorkomt en een 
toenemende digitalisering van al-
les wat los en vast zit in dit land. 
Voor mensen in een kwetsbare 
positie is daar vaak geen doorko-
men aan.

Wie het moeilijk heeft in het 
leven, zit niet te wachten op com-
plexiteit. Eenvoud is wat je dan 
nodig hebt. Ingewikkelde formu-
lieren en ondoorgrondelijke web-
sites dragen daar niet aan bij. Ook 
zit je dan niet te wachten op de 
vraag ‘waar hebt u recht op’, maar 
wil je vooral kunnen vertellen 
wat je zelf denkt nodig te hebben. 
Maar zo werkt beleidslogica na-
tuurlijk niet. Rechtmatigheid en 
risicobeheersing zijn de leidende 
principes. Net datgene wat de be-
leidsmakers geleerd hebben in de 
universiteitsbanken. Ook daar is 
op zich niets mis mee.

Wie het moeilijk heeft in het leven, zit niet te wachten op complexe 
regeltjes. Ook zit je niet te wachten op de vraag ‘waar hebt u recht op’, 
maar wil je als kwetsbare vooral kunnen vertellen wat je zelf denkt 
nodig te hebben. Maar zo werkt beleidslogica natuurlijk niet.

l 
Beleidsmakers zijn 
steeds verder van de 
‘onderkant’ van de 
samenleving 
verwijderd geraakt
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- Het gas borrelt naar boven  
omdat het lichter is dan het water.
- Het grote geluk is echter dat het 
gevaar beperkt blijft omdat dit 
door de bacteriën in de zee wordt 
afgebroken.
Hoeveel en hoelang heb je hier-
voor moeten studeren om tot 
zulke moeilijke conclusies te kun-
nen komen en om hoogleraar te 
worden? 
Misschien zou het wel zo wijs zijn 
als deze geleerden een studie  
gingen doen naar hoe ze bij deze 
zielige en dove zeedieren een  
gehoorapparaat zouden kunnen 
plaatsen waardoor ze weer  
volwaardig rond kunnen zwem-
men. 
Ako Wisse 
Den Bosch

Over de Tong bij Jaxx
Elke week staat in Over de Tong 
een recensie van een restaurant. 
Dit keer over Jaxx Marina in de  
Piushaven in Tilburg [BD 7 okto-
ber]. Laten we daar net die avond 
gereserveerd hebben. 
Na het lezen van dit stuk willen 
we impulsief onze reservering an-
nuleren. Er staan positieve en ne-
gatieve dingen maar vooral de laat-
ste blijven hangen. Zoals met grote 
letters boven het artikel: ‘Jaxx Ma-
rina populair, maar mist Côte d’A-
zur-beleving’. Het restaurant 
draagt nergens uit dit te pretende-
ren, dus waarom zou ik daarnaar 
op zoek zijn in onze eigen Til-
burgse Piushaven? 
Over de vriendelijkheid, de stijl-
volle inrichting, de versheid van 

de producten en het dessert, was 
het artikel lovend! Nou, wij ook! 
Net zoals wij ook lovend waren 
over de snelheid van de bediening 
(maar toch alle tijd konden ne-
men), over de zalige gerechten, de 
gezellige muziek, de overheerlijke 
wijn en het warme kopje koffie na 
afloop. 
Nee, ik heb geen enkel belang bij 
het complimenteren van Jaxx. Ik 
heb geen connecties of lijntjes lo-
pen. Ik wil alleen een signaal afge-
ven dat een paginagroot stuk in de 
krant, in deze moeilijke tijden, een 
hardwerkende ondernemer de 
wind uit de zeilen kan nemen. In 
een doodgewone maar o zo  
gezellige haven.
Jacqueline Flameling
Tilburg

Bio-industrie
Krantenlezers weten al tientallen 
jaren dat het probleem van de 
bio-industrie nooit wordt opge-
lost. Johan Remkes gooit er met 
zijn pet naar. En dan durft hij ook 
nog af te geven op Jesse Klaver. 
Wedden dat onze kinderen straks 
stikken in de stikstof?
Wim Hermans 
Den Bosch

Statushouders  
Afgelopen weekend las ik op BD 
digitaal een verhaal waar ik dus 
echt wakker van lig [BD.nl 9 okto-
ber; ‘Statushouders Utrecht  
nemen meteen ontslag na verkrij-
gen huurwoning’]. Statushouders 
nemen massaal ontslag nadat ze 
een sociale huurwoning hebben 

gekregen! Is dat integreren? 
Afgelopen juli kreeg ik een huur-
verhoging van 100 euro. Natuurlijk 
heb ik bezwaar aangetekend, en 
natuurlijk moet ik gewoon beta-
len. Mijn klacht is in behandeling 
bij de huurderscommissie, maar 
daar verwacht ik eigenlijk ook niks 
van. 
Maar statushouders krijgen dus de 
huur, de vaste lasten en leefgeld 
gewoon van ons! Ik vind dat ieder-
een een kans moet krijgen, maar 
hier heb ik geen begrip voor. Als je 
hier wilt wonen, zul je ook ge-
woon moeten werken voor je geld, 
dat is integreren. Want met deze 
verhalen creëer je geen draagvlak 
onder de bevolking. 
Anja Hoefnagels
Haren

Het wrange gevolg kan echter 
zijn dat net datgene wat bedoeld is 
om mensen in kwetsbare positie te 
helpen, hen kwetsbaar houdt. Zo 
draagt de angst om fouten te ma-
ken bij het aanvragen van bijstand, 
bij aan het niet willen aanvragen 
van bijstand. En eens men in ar-
moede terechtkomt, ontstaat er 
wat ik het vissenkomeffect noem. 
Toeslagen en ondersteuningsmaat-
regelen die in principe bedoeld 
zijn om mensen te doen groeien, 
houden hen klein. Want allen veel 
te complex opgezet, vaak onderling 
tegenstrijdig en daardoor een dag-
taak om eraan uit te geraken. Zo 
heeft een alleenstaande moeder 
met twee kinderen wel recht op 27 
verschillende inkomensondersteu-
nende maatregelen. Pittig detail: 
veel van deze regelingen hanteren 
een andere definitie van inkomen.

Averechts
Het zijn allemaal voorbeelden van 
goedbedoelde zaken die door te 
veel beleidslogica averechts uit-
pakken. Het noopt tot een urgente 
vraag: is het beschikken over be-
leidskennis, professionele kennis 
en wetenschappelijke kennis nog 
wel voldoende om goed beleid te 
kúnnen maken voor mensen in 
een kwetsbare positie? De vraag 
stellen is ze beantwoorden: ik denk 
dus van niet. Simpelweg omdat de 
afstand tussen diegenen die beleid 
maken en diegenen die er het sub-
ject van zijn veel en veel te groot is 
geworden. Dat hoeft geen pleidooi 
te zijn om beleidsmakers op hun 
vingers te tikken, maar wel een 

pleidooi voor het investeren in er-
varingskennis, met name daar 
waar het beleid voor mensen in 
een kwetsbare positie betreft.

Toetsen van ideeën
Ook wil dit niet zeggen dat ieder-
een die beleid maakt voor mensen 
in kwetsbare posities die kwets-
baarheid aan den lijve ondervon-
den moet hebben. Maar wel dat ie-
dereen die beleid maakt, er goed 
aan doet zich te laten inspireren en 
voeden door mensen die ervarin-
gen hebben binnen dat beleid. Dat 
kan gaan door het laten lezen van 
brieven alvorens ze de deur uit te 
sturen, het toetsen van ideeën aan 
de werkelijkheid van diegenen 
over wie  het gaat of het vroegtijdig 
laten testen van websites op de 
doelgroep. Maar nog mooier zou 
zijn dat ervaringen als aparte ken-
nisbron worden gezien die de brug 
kan vormen tussen systeemwereld 
en leefwereld.

Dat is een grote en spannende 
opgave, want het gaat in tegen de 
heersende normen van beleid ma-
ken. En het betekent ruimte ma-
ken voor afwijkende geluiden te-
gen dominante denkbeelden in. 
Maar het is vooral een urgente op-
gave als we die afstand, met alle 
ongemakkelijke gevolgen en on-
rust van dien, niet willen vergro-
ten.

Tussentijds kan principiële be-
scheidenheid bij beleidmakers ons 
redden: dat is (h)erkennen dat je 
niet kan weten hoe het leven aan 
de kwetsbare kant is. Simpelweg 
omdat het jouw wereld niet is.

 a Tim ’S Jongers is politicoloog, 
publicist en auteur van ‘beledi-
gende broccoli’ (2022). tim ’S Jon-
gers spreekt op zondag 16 oktober 
de Srt-lezing 2022 uit: ‘Van kloof 
naar brug: het belang van erva-
ringskennis in beleid’. daarna gaan 
we met hem en inwoners in ge-
sprek om te onderzoeken hoe we 
de kloof tussen mensen in  kwets-
bare posities en degenen die beleid 
maken kunnen overbruggen. Wat is 
daarvoor nodig? Plaats: koning Wil-
lem ll College, tatraweg 80, tilburg. 
tijd: 14.30 – 16.45 uur. organisatie: 
Sociale raad tilburg (Srt).

l 
Voor mensen in een 
kwetsbare positie is 
er geen doorko men 
aan. Eenvoud is wat je 
dan nodig hebt 

 g ‘De afstand tussen mensen die 
beleid maken en mensen die dat 
beleid moeten ondergaan, kan 
best groot worden.’  
ILLUSTRATIE LUIS PEDROSA


