
BURGERPARTICIPATIE

Verslag SRT-lezing 2019

Meedoen en 
meedenken over je 
eigen stad. 
(Hoe) doe je dat?



VOORWOORD

De SRT-lezing van 5 april jl. stond in het teken 
van burgerparticipatie. Het zal niet verrassen 
dat we als Sociale Raad Tilburg dit onderwerp 
centraal hebben gesteld. De SRT is immers zelf 
een vorm van burgerparticipatie, als schakel 
tussen inwoners en gemeente. Voor een goede 
advisering aan het college van B&W zoeken 
we voortdurend manieren om met burgers te 
spreken en hun inbreng te horen. Die contacten 
en informatie verrijken onze advisering. 

BURGERPARTICIPATIE

Er is veel te doen rond burgerparticipatie. De 
samenleving verandert, is voortdurend in beweging. 
In nogal wat ontwikkelingen is de burger nadrukkelijk 
in beeld. De overheid wil meer verantwoordelijkheid 
bij de burgers leggen, zowel wat betreft hun eigen 
persoonlijke leven als hun bredere woon- en leefom-
geving. Daar horen dan ook andere, vaak nieuwe 
overlegvormen bij en andere vormen van meepraten, 
meedoen en meebeslissen. Dat is een lijn die ook de 
Sociale Raad Tilburg onderschrijft: méér zeggenschap 
voor burgers.

Het is niet alleen dat de overheid de burgers een 
grotere rol wil geven, de beweging komt ook van de 
burgers zelf. Zij willen zelf initiatieven nemen en 
hebben daar soms anderen (bijvoorbeeld de overheid) 
en middelen (financiën, ruimte,…) bij nodig. Ook dit 
proces vraagt om meer ruimte voor burgers, letterlijk 
en figuurlijk. 

Burgers moeten weten 
welke mogelijkheden er zijn 
in het kader van burger-
participatie en de praktijk 
laat zien dat heldere lijnen 
en snelle trajecten het meest 

opleveren. 
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SRT-LEZING

We zijn als organisator van de SRT-lezing zeer tevreden 
over de opbrengst van de lezing en de werktafels. 
Een paar hoofdzaken die goed kwamen bovendrijven: 
burgerparticipatie moet aansluiten bij wat burgers 
willen. Het gaat om plezier, de zaken waar burgers voor 
willen zorgen en waar zij aandacht voor hebben. Daar 
hoort een faciliterende overheid bij. Meer verantwoor-
delijkheden, betekent dat ook meer zeggenschap? 
Het spontane antwoord daarop is ja. Maar hoe dan en 
wanneer en wat is daarvoor nodig? Het is de rol van de 
overheid om – vaak samen met anderen - contacten 
tussen mensen te stimuleren en verbindende plekken 
te creëren. Burgers moeten weten welke mogelijk-
heden er zijn in het kader van burgerparticipatie en de 
praktijk laat zien dat heldere lijnen en snelle trajecten 
het meest opleveren. Persoonlijk contact met burgers 
is geboden, organiseren op basis van vertrouwen en 
burgers ondersteunen waar nodig.

TOT SLOT:

Het was een beetje de hoop die we hadden, dat de 
SRT-lezing met alle discussies eromheen voldoende 
stof zouden leveren voor een zogenaamd ongevraagd 
advies aan de gemeente Tilburg, over burgerpartici-
patie. Welnu, dat advies gaat er komen, in de loop van 
juni 2019 zullen we het publiceren en dan is het ook te 
vinden op onze website, www.socialeraadtilburg.nl. 

Dion van den Berg,
Voorzitter Sociale Raad Tilburg 

Dit zijn maar enkele punten uit de rijke opbrengst van 
de SRT-lezing. Wie de tijd neemt om verder te lezen, 
zal verrast worden door de inzichten en bijdragen 
van sprekers en deelnemers. Risico’s werden ook 
benoemd, evenals vervelende ervaringen uit het 
verleden. In één zeer duidelijke aanbeveling zouden we 
veel hiervan kunnen samenvatten: gemeente, zet in op 
de menselijke maat! 
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#SRT-LEZING

Breng 125 betrokken Tilburgers samen. Voeg 
daar een portie inspiratie aan toe, gebaseerd 
op de rijke ervaringen van voormalig Nationaal 
Ombudsman Alex Brenninkmeijer. Een snufje 
kennis uit de nationale én lokale praktijk door 
Thijs van Mierlo (LSA) en wethouder Marcelle 
Hendrickx. Zes teentjes werktafels om de 
smaakpapillen te activeren. Een dozijn leden 
en medewerkers van de Sociale Raad Tilburg 
om alles te binden. Voeg ook een scheutje koffie 
en een stukje muffin toe om het goed op smaak 
te brengen. Een eetlepel gevatheid door de 
sprekers als garnering. Dit is het recept voor de 
SRT-lezing 2019. Het was een inspirerende dag 
die volgens deelnemers gekenmerkt werd door 
een goede sfeer.

LIEVE BURGERS VAN TILBURG

Zo start Alex Brenninkmeijer zijn verhaal. Zijn ietwat 
‘chique’ aankondiging legt hij naast zich neer. “Ik 
ben geen autoriteit, ik deel ervaringen”, zegt hij. Dit 
sluit aan bij zijn pleidooi voor gelijkwaardigheid 
als belangrijke waarde. Het fascineert hem dat 125 
Tilburgers en een wethouder aanwezig zijn op die 
vrijdagmiddag in LOFT. Vanuit zijn lidmaatschap bij de 
Europese Rekenkamer ziet hij de praktijk in 28 landen. 
“Wat hier gebeurt is uniek”, deelt Brenninkmeijer. “In 
België, Frankrijk of in het Verenigd Koninkrijk kom je 
dit niet tegen.”

“Mensen voelen ergens 

voor, ze vinden iets 

belangrijk en staan ergens 

voor. Ze hebben lol met 

elkaar. Daar moet de 

overheid dan op inspelen.”
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PERSOONLIJK EN NABIJ

De inwoners zijn juist vaak de deskundigen met een 
betere oplossing voor een vraagstuk, geeft wethouder 
Marcelle Hendrickx aan. Present en nabij zijn, dat 
zijn volgens haar belangrijke uitgangspunten voor 
de overheid. Dat past bij het pleidooi voor moreel 
leiderschap van Brenninkmeijer. Hij geeft daarvoor 
deze tips mee: 
• Investeer in persoonlijk contact met burgers. 
• Neem mensen serieus en behandel hen fatsoenlijk. 
• En probeer tot samenwerking te komen op basis van 

vertrouwen en gelijkwaardigheid. Controle van wet- 
en regelgeving mag nooit de hoofdzaak worden. 

GEHEIM INGREDIËNT 
VOOR SUCCESVOLLE 
BURGERPARTICIPATIE

Alex Brenninkmeijer deelt een ‘geheim ingrediënt’ 
voor succesvolle burgerparticipatie. Als het gaat om 
participatie en verbinding leggen dan is plezier een 
belangrijk ingrediënt. Burgerparticipatie gebeurt 
niet omdat het moet. “Mensen voelen ergens voor, 
ze vinden iets belangrijk en staan ergens voor. Ze 
hebben lol met elkaar. Daar moet de overheid dan op 
inspelen.” Thijs van Mierlo is het hiermee eens. Hij ziet 
in het land veel mensen die vanuit wat ze zelf leuk en 
belangrijk vinden, proberen de wereld om hen heen 
een beetje beter en leuker te maken.

BETROKKENHEID

Een diversiteit aan Tilburgers is aanwezig in LOFT op 
die vrijdagmiddag 5 april. Dat blijkt uit de dynamiek in 
de werktafels waarvan de één succesvoller verliep dan 
de ander. Op verschillende thema’s voeren deelnemers 
gesprekken. Treffende tweets vanuit de werktafels, 
via #srtlezing, laten het gevoel, de worstelingen én de 
ambitie van de deelnemers zien. Burgerparticipatie is 
nooit af. Als we blijven stoeien rondom ruimte geven 
en durven te experimenteren dan komen we samen 
verder.
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BURGERPARTICIPATIE

Landelijk is er hernieuwde aandacht voor 
burgerparticipatie. De collegeprogramma’s 
van gemeenten staan vol met plannen voor 
een betere relatie tussen gemeente en haar 
inwoners. Zo is er ook in Tilburg veel aandacht 
voor het samenwerken met de stad. ‘Als 
participatieve overheid richt zij zich op het 
herkennen, genereren, aanboren en benutten 
van maatschappelijke initiatieven, met als 
doel ruimte te scheppen voor het (gezamenlijk) 
waarmaken van plannen van inwoners, (private) 
partijen en overheid’ (Collegebesluit Informa-
tienota Rapportage, Een proces voor initiatieven 
2018-1, september 2018).

BURGERPARTICIPATIE IS 
EEN ONBEPAALD BEGRIP

Niemand heeft een echt sluitende definitie. Er zijn 
veel vormen van burgerparticipatie. Andere termen, 
zoals overheidsparticipatie, doe-democratie en parti-
cipatieve democratie, beschrijven de verschillende 
vormen. (Til)burgers zijn op veel manieren actief 
betrokken bij de stad. Dit kan niet altijd in een hokje 
gestopt worden, de diverse vormen lopen in elkaar 
over.

(Til)burgers zijn op veel 
manieren actief betrokken bij de stad. Dit kan niet altijd in een hokje gestopt worden.
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 Bij samenwerkingen tussen stad en gemeente kun je twee 
aanvliegroutes onderscheiden:

De gemeente wil samenwerken met de stad. 
De gemeente wil Tilburgers actief betrekken bij ontwikkelingen en plannen 
die hen aangaan. Bijvoorbeeld door bewoners te laten meedenken over het 
nieuwe sportbeleid of samen met wijkbewoners een plan te maken voor de 
inrichting van een plein of park. Of een beter passend beleid maken door 
inwoners te betrekken bij bijvoorbeeld het armoedebeleid. De samen-
werking begint dan bij de gemeente. We noemen dit burgerparticipatie 
omdat Tilburgers meewerken aan beleid en uitvoering van de gemeente. 

De stad wil samenwerken met de gemeente.
Er zijn Tilburgers die de handen uit de mouwen steken om de stad mooier 
en sterker te maken. Zij hebben bijvoorbeeld een plan om een park in hun 
buurt op te knappen of hebben ideeën over hoe je jongeren aan werk kunt 
helpen. Soms willen of moeten ze dan samenwerken met de gemeente 
om samen hun ideeën uit te voeren. De samenwerking begint dan bij de 
Tilburgers. We noemen dit overheids-participatie omdat de gemeente 
meewerkt aan plannen die vanuit de samenleving ontstaan. 

In dit verslag gebruiken we enkel de term burgerparticipatie. Daaronder 
vallen alle vormen die we hierboven beschreven hebben.

7



 RODE DRAAD IN HET
 WERK VAN DE SOCIALE
RAAD TILBURG

Tilburgers worden betrokken bij gemeentelijk 
beleid. Gemeenten, op hun beurt, spelen in op de 
ideeën van bewoners. Burgerparticipatie vindt 
plaats in verschillende gradaties en uiteenlo-
pende vormen. Zo is ook een adviesraad een 
vorm van burgerparticipatie. 

SCHAKELFUNCTIE

De Sociale Raad Tilburg vervult een schakelfunctie 
tussen de inwoners van Tilburg en de gemeente. De 
twaalf leden en bureaumedewerksters hebben een 
netwerk zowel professioneel als informeel, zowel 
binnen als buiten Tilburg. Zij halen ervaringen, 
ideeën en signalen op. Daarnaast organiseert de SRT 
gesprekken en consultaties met Tilburgers. Op basis 
daarvan adviseert de SRT gevraagd en ongevraagd 
het college van burgemeester en wethouders over 
het sociaal domein, de transities en de transformatie. 
Adviezen hebben betrekking op het sociaal domein, 
waarbij de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet de 
kaders vormen.

In veel gemeenten in Nederland bestaan adviesraden 
waarin burgers op persoonlijke titel en op basis van 
ervaring en deskundigheid adviezen geven over het 
sociaal domein. Movisie schetst de betekenis van 
adviesraden voor een gemeente als volgt.

Voor beleidsmakers leveren adviesraden 
signalen op over wensen, behoeften 
en verwachtingen van gebruikers van 
producten en diensten in het sociaal 
domein. Door deze signalen te verwerken, 
krijgt het beleid een groter draagvlak. 
Ten tweede draagt dit bij aan de betrok-
kenheid van burgers en vermindert het de 
afstand tussen burgers en overheid. Ten 
slotte is het een middel voor kwaliteits-
verbetering: het beleid sluit beter aan bij 
de behoeften en leefwereld van mensen 
en dat levert winst op voor de overheid 
en burgers (Movisie 2018, Anders 
betrokken). 
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De Sociale Raad Tilburg tracht te bevorderen dat gebruikers en 
belanghebbenden bij de hulp- en dienstverlening van het sociaal 
domein in Tilburg collectief invloed op het beleid daarachter 
hebben. 

Burgerparticipatie speelt op verschillende manieren een rol in het werk 
van de SRT:
• De Sociale Raad Tilburg is an sich een vorm van burgerparticipatie;
• Burgerparticipatie is een thema dat regelmatig op de agenda staat;
• Burgerparticipatie is één van de inhoudelijke thema’s waarop de SRT 

een advies uitbrengt aan de gemeente; 
• De Sociale Raad Tilburg organiseert burgerparticipatie in de vorm van 

gesprekken, bijeenkomsten, panel, consultaties en de SRT-lezing. Dit 
zijn grotere en kleinere activiteiten waarbij Tilburgers samen gebracht 
worden en de betrokkenheid van Tilburgers met het beleid van de 
gemeente vergroot wordt.
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 “DE ALLERBELANGRIJKSTE
 VRAAG IS: WAAR HEBBEN
MENSEN PLEZIER IN?”
Alex Brenninkmeijer, voormalig Nationaal 
Ombudsman en momenteel lid van de 
Europese Rekenkamer.

Alex Brenninkmeijer benadrukt in zijn lezing 
over burgerparticipatie hoe belangrijk 
‘goed samenleven’ is voor het welbevinden 
van burgers. Daarbij kunnen de wensen en 
behoeften van de leefwereld van mensen botsen 
met de systeemwereld van de overheid en 
instituties. Brenninkmeijer pleit voor moreel 
leiderschap. 

DE GEMEENTE ALS APPARAAT

“Het leven van een wethouder is geen paradijs. Een 
gemeente is een apparaat dat ingewikkeld in elkaar 
zit. Vaak blijkt in de praktijk dat de omgang met een 
gemeente niet prettig is. Er is een verschil tussen de 
gemeente als apparaat en de inwoners van Tilburg, 
mensen van vlees en bloed. Systemen zijn verschrik-
kelijk, je zou ze toch het liefst om zeep helpen. Maar 
we hebben ze toch ook nodig zodat alles ordelijk en 
eerlijk verloopt. Er zit spanning tussen de complexe 
overheidsorganisatie en de persoon, het individu. Hoe 
verbind je deze met elkaar?”

“We zijn ons er onvoldoende van bewust hoe ongelo-
felijk belangrijk het is om op een fijne manier samen te 
leven.” Vanuit het Europese kijkt Alex Brenninkmeijer 
naar 28 landen. “Nederland heeft het allemaal erg 
geregeld met procedures en formulieren. Er is in de 
afgelopen jaren veel opgebouwd. Zoals de Wmo, de 
jeugdzorg en ga zo maar door. Dat berust op systemen, 
regels en procedures die gevolgd moeten worden. En 
op budgetten die natuurlijk te kort schieten.” 
In de praktijk ziet hij dat er vaak iets moois gebeurt wat 
volgens de regels eigenlijk niet kan. “We leven in één 
van de meest georganiseerde landen maar om dingen 
echt goed voor elkaar te krijgen zit die organisatie 
eigenlijk vaak in de weg.” 
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INTERFACE

Alex Brenninkmeijer vindt inspiratie bij de 
smartphone. “Een smartphone is een uitzonderlijk 
ingewikkelde computer, een ongelofelijk complex 
systeem. En hoe bestaat het dat een heel groot deel 
van de wereldbevolking op een eenvoudige manier 
omgaat met dat ingewikkelde systeem?”, vraagt hij zich 
af. Dat zit hem in de ‘interface’. Dat is een koppeling 
tussen systeem en mens. “Een interface tussen het 
systeem en de mens, dat werkt heel intuïtief en 
prettig. Hoe kun je een interface ontwerpen tussen het 
gemeentelijk apparaat en Tilburgers?” 

“De eerste stap is persoonlijk contact. Zowel bij hoera-
nieuws als bij vervelende situaties. Mensen serieus 
nemen is stap twee. Dat is niet gemakkelijk. Het derde 
element van de interface is het netjes en behoorlijk 
behandelen van de ander. Pak eens de telefoon in 
plaats van het systeem een ontvangstbevestiging te 
laten sturen. En beantwoord tijdig en persoonlijk. 
Het vierde element is mensen behandelen vanuit 
vertrouwen.” Hoeveel procent van de Nederlandse 
bevolking deugt eigenlijk niet? Hij start in de zaal 
een veiling van de moraliteit van Nederland. Het 
antwoordt blijkt 1,34%. We moeten opletten dat het 
voorkomen van fraude niet het leidende principe van 
het systeem wordt. 

LOL

De allerbelangrijkste vraag volgens de oud-om-
budsman is: Waar hebben mensen plezier in? “Mensen 
doen dingen omdat ze het leuk of zinvol vinden, niet 
omdat het moet. Kijk zo eens naar de invulling van 
participatie. Mensen doen dingen omdat ze ergens 
iets voor voelen, ze vinden iets belangrijk, ze staan 
ergens voor, ze hebben lol met elkaar. Daar moet de 
overheid op inspelen. Dat is niet altijd makkelijk in te 
passen in bestuurlijke agenda’s en systemen. Het is wel 
belangrijk om aan te sluiten bij datgene waar mensen 
voor leven.” Want daarmee kunnen we burgerpartici-
patie naar een hoger plan tillen.
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In zijn co-referaat haalt Thijs van Mierlo 
meerdere keren de ‘grafrede voor participatie’ 
aan, geschreven door Frans Soeterbroek. De 
ietwat ludieke maar treffende voorbeelden uit 
deze grafrede spreken tot de verbeelding. 

BEWONERSINITIATIEVEN

Thijs deelt voorbeelden en analyses uit zijn praktijk-
ervaring. “Bewonersinitiatieven schieten als padden-
stoelen uit de grond. Bewoners worden steeds actiever 
en krijgen dan te maken met de overheid. We moeten 
participatie zien als een continu proces. Nog te vaak 
wordt het gebruikt als methodiek of tijdelijk project. 
Van deze praktijk willen we afscheid nemen.”

“Je hebt veel bureaucratische vaardigheden nodig om 
aan bepaalde vormen van burgerparticipatie mee te 
doen. Dat betekent dat er een categorie mensen is die 
hier niet aan mee kan doen.” Hij vindt de aanklacht dat 
participatie alleen iets van hoger opgeleiden is echter 
maar ten dele waar. “Veel vormen van participatie 
zien we niet. Daar heeft een overheid vaak niks mee te 
maken, zij opereren zelfstandig.” 

 “PARTICIPATIE IS EEN CONTINU
 PROCES. NOG TE VAAK WORDT
 HET GEBRUIKT ALS METHODIEK
OF TIJDELIJK PROJECT.”

Thijs van Mierlo, Landelijk 
Samenwerkingsverband Actieve 
bewoners
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SRT ENQUÊTE

Als we naar de resultaten van de enquête van de SRT 
kijken, is Tilburg volgens Thijs een heel doorsnee 
stad als het gaat over de staat van participatie. Het 
lijstje van participatie instrumenten in Tilburg vindt 
hij indrukwekkend, daar zit een uitnodigend karakter 
in. De volgende slag die gemaakt kan worden, is het 
nog meer centraal stellen van de eigen plannen van 
burgers. 

PARTICIPATIEKENMERKEN

Hij onderschrijft de boodschap dat het de samenleving 
is die zich organiseert en dat de overheid moet leren 
om daarop in te springen. “De behoefte aan onder-
steuning is erg divers. Bewonersinitiatieven zijn, in 
tegenstelling tot een overheid, soms grillig, wat rebels 
of frivool. Dat is lastig voor een gemeente om dat in te 
passen in systemen.” 

Hij sluit af met vier kenmerken voor goede participatie. 
• Als initiatief of bewoner blijf je autonoom en 

zelfstandig. Je moet niet in systemen worden 
getrokken. 

• Geen participatie zonder zeggenschap. 
• Goede participatie lokt ook zorg voor elkaar uit.
• Goede participatie mobiliseert en roept de 

collectieve intelligentie en energie op. 
 
De koekoeksklokparticipatie van 
veel te lang in het stadskantoor zitten 
schaven aan kaders, dan te laat en te 
kort naar buiten om nog wat input op 
te halen en dan onder het motto ‘dat 
nemen we mee’ gauw weer naar 
binnen en de deurtjes dichtdoen 
(Grafrede voor participatie).

De ‘aai over de bol’-participatie 
waarbij de gemeente pluimen uitdeelt 
aan betrokken burgers maar hen geen 
plek gunt binnen de eigen systemen en 
werkwijzen (Grafrede voor participatie).
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Traditioneel gezien voelen Tilburgers zich betrokken bij hun straat, buurt of wijk. “Inwoners laten via 
allerlei kanalen weten waar er iets verbeterd kan worden. Denk aan de wijkagent, de wijkraad of de 
Buiten Beter- app. Dat gaat redelijk goed.”

“Hier gaat het over iets anders. Inwoners zijn vaak 
de professionals, de mensen die eigenlijk een betere 
oplossing voor het vraagstuk hebben. Wanneer is 
het nou echt heel logisch om het als overheid zelf op 
te pakken en wanneer moet je de deskundigheid en 
expertise van de stad gebruiken? Uit de enquête blijkt 
dat de nieuwe manier van werken nog niet voldoende 
bekend is. De vraag is of dat erg is. In hoeverre belast 
je inwoners met al die moderne vormen van inwoners-
participatie en waar heb je als overheid ook gewoon de 
taak om het goed te regelen?” 

“Mensen komen in hun dagelijks leven allerlei dingen 
tegen, zoals wegen die niet logisch naar school leiden. 
Verhalen, wensen en behoeften van inwoners vertalen 
wij naar beleid voor de lange termijn. Bij de uitvoering 
en invulling daarvan betrekken we inwoners en profes-
sionals. Als overheid wil je present en nabij zijn. Dat is 
waar het over gaat.”

“Het Spoorpark is een prachtig voorbeeld. Niemand 
wist wat we met dat stuk grond moesten of konden 
doen. Verschillende behoeften die leven in de stad zijn 
verenigd in het project dat door inwoners is opgepakt.”
 
“De grote ambitie is wijkgericht werken waarbij we 
veel meer dan voorheen nadenken op welk schaal-
niveau we vraagstukken willen oppakken en oplossen. 
Wie betrekken we of op welke manier laten wij onszelf 
betrekken? Daar zijn we hard mee bezig.” 

 “ALS OVERHEID WIL JE
PRESENT EN NABIJ ZIJN.”

Wethouder Marcelle Hendrickx
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OOGSTEN MAAR!

Na de lezing praten de 125 deelnemers verder in werktafels. 
We zoomen in op zes aspecten van burgerparticipatie. 
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Veel gemeenten breken zich het hoofd over de 
vraag hoe ze meer én andere bewoners kunnen 
betrekken bij de zaken die spelen in hun wijk of 
buurt. Wat betekent het dat je weinig geld hebt? 
En hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan 
doen?

ARMOEDE

Armoede vormt niet alleen een financieel vraagstuk 
maar raakt ook aan het meedoen in de maatschappij, 
gezondheid en duurzaamheid. 
De overgrote meerderheid van de deelnemers aan 
deze werktafel heeft zelf of in zijn of haar directe 
omgeving te maken (gehad) met armoede. Ook 
beschouwen zij zichzelf als betrokken burger. 

Hoe kunnen en willen mensen in armoede meedoen 
en meedenken over beleidsvorming? Daarvoor hebben 
de deelnemers aan deze werktafel enkele aanbeve-
lingen:
• Door inzet van ervaringsdeskundigen kunnen meer 

mensen bereikt worden, ook mensen die nu hun 
deur gesloten houden. In gesprekken met ervarings-
deskundigen voelen mensen de ruimte om zich in 
vertrouwen te uiten. Deze personen kennen immers 
de situatie van armoede uit eigen ervaring. 

• Initiatieven langdurig financieren zodat ook 
opgebouwd kan worden en geborgd kan worden.  

• In gesprek gaan: dichtbij!
• Bouwen aan vertrouwen: wat geef je zelf als 

overheid, wanneer ben je dan geloofwaardig?
• Focus leggen op de kracht van mensen. Vaak zijn 

mensen in armoede gewend veel ballen tegelijk 
in de lucht te houden. Dat is een enorme kracht. 
Creëer vanuit daar banen (vanuit ervaringsdeskun-
digheid). 

Je moet mensen niet uit armoede 

trekken, maar vertrouwen op hun 

eigen kracht. Samen kwetsbaar maakt 

sterker.  1 meepraatbaan per 1000 

Tilburgers voor iemand uit armoede.

Werktafel
 BURGERPARTICIPATIE
EN ARMOEDE
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Staat een actieve rol van de gemeenteraad bij 
burgerparticipatie op gespannen voet met de 
representatieve democratie? Of biedt burgerpar-
ticipatie nou net de mogelijkheden om je rol als 
volksvertegenwoordiger creatiever te benutten 
en te versterken?

LUISTEREN

De deelnemers aan deze werktafel kijken verschillend 
naar dit onderwerp. Zo vindt de één dat de gemeen-
teraad nog onvoldoende zijn rol pakt bij het luisteren 
naar geluiden uit de stad. Een ander ziet daarentegen 
veel succesvolle projecten die door Tilburgers gestart 
zijn en die op een positieve manier door de gemeen-
teraad opgepakt zijn. 

De inwoner/burger als gelijkwaardige 

partner zien is een voorwaarde voor 

goede invulling van burgerparticipatie. 

Burgerparticipatie is Mee-aandere! 

(meanderend in organische ontwikkeling 
en met elkaar).

Werktafel
 DE INVLOED VAN
 BURGERPARTICIPATIE
 OP DE ROL VAN DE
GEMEENTERAAD

Ook vindt de groep dat de gemeenteraad een contro-
lefunctie heeft om te toetsen of burgerparticipatie 
heeft bijgedragen aan besluiten en gevoerd beleid. Er 
leeft een zorg bij de deelnemers dat de burger niet 
altijd serieus genomen wordt bij burgerparticipatie. 
Dit ontstaat uit het gevoel dat andere belangenpar-
tijen beter geïnformeerd zijn en vooroverleg hebben 
gehad. Transparantie en gelijkwaardigheid zijn daartoe 
oplossingen.  

De deelnemers geven nog twee tips mee:
• Betrek Tilburgers niet alleen bij begin en eind van 

initiatieven en besluitvorming maar ook gaandeweg. 
Gelijkwaardigheid is hierin belangrijk. Zo herkennen 
zij hun input ook terug. 

• De systeemwereld moet ook bij burgerparticipatie 
dienend zijn aan de bedoeling en de echte mensen-
wereld. 
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Bij meer dan de helft van de gemeenten is er wel iets dat lijkt op buurtbudgetten. Er bestaan 
allerlei varianten vanuit de overtuiging dat bewoners beter weten wat er in hun buurt nodig is 
dan de gemeente. Johan Berendsen, ideeënmakelaar bij gemeente Oss, deelt zijn ervaringen met 
burgerbegrotingen. Hoe organiseren we dit in Tilburg?

Werktafel
 BURGERPARTICIPATIE?
DAN BUURTBUDGETTEN!

Buurtbudgetten? De basis mag zijn: 

vertrouwen en verbinding. (Bewoners)initi-

atieven vraaggericht organiseren, vragen 

actief ophalen, in échte verbinding, zodat 

het budget ontvangen kan worden, keuzes 

gemaakt durven worden. Transparant en 

deel alle succesverhalen.
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AANBEVELINGEN

Om buurtbudgetten succesvoller te maken heeft de 
groep de volgende aanbevelingen:

• Je moet een aanleiding vinden om mensen met 
dezelfde interesse bij elkaar te zetten. 

• Je moet beginnen waar mensen belang bij hebben 
en duidelijk zijn over wat wel en niet kan. 

• Het is belangrijk niet met wantrouwen maar vanuit 
vertrouwen te werken. 

• Succesverhalen delen en transparantie over het 
besteden van gelden zijn belangrijke punten als het 
gaat om buurtbudgetten.

• Persoonlijk contact, inzicht in vervolgstappen en 
altijd terugkoppeling geven aan Tilburgers.

BUDGETTEN

Eén van de dilemma’s die besproken worden, is 
het verbinden van ideeën aan budgetten. Het valt 
of staat met de mensen die het doen, die elkaar 
kennen. Je moet investeren in waar de energie goed 
is. Nabijheid en vertrouwen is hier belangrijk. Het 
bereiken van mensen in de wijk of buurt is echter 
lastig. Huismeesters kennen mensen en er is vaak een 
wijkoverleg met professionals. De vraag wordt gesteld 
of het zou helpen om in het buurtkrantje te zetten: 
dit hebben we met het budget gedaan en we hebben 
nog geld voor iets nieuws! Maar hoe breng je dit aan 
de man of vrouw? Leest iemand het buurtkrantje of 
facebook? De conclusie is dat je in het circuit moet 
zitten om te weten wat er in de wijk speelt.  

De vraag over representativiteit laat de groep 
deelnemers al snel los. Het gaat om succesverhalen, 
vertrouwen en transparantie. Goede communicatie 
is belangrijk. Uitleggen waarom een idee wel of geen 
budget krijgt. De groep voegt toe dat deze commu-
nicatie in echt en persoonlijk contact het meest 
succesvol is. 

“Representativiteit is niet haalbaar 

en mogelijk ook niet nodig. Belang-

rijker is wat je met de budgetten doet 

en wie daar zeggenschap over heeft. 

Bewonersgroepen lijken soms nog 

ambtelijker dan de gemeente.” 

 “Wijkraden zijn niet bekend bij Tilburgers. Niet iedereen voelt verbondenheid op 
wijkniveau.”
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De gemeente zet meer in op burgerparticipatie. Een deel van de Tilburgers is betrokken en actief maar 
veel mensen zijn dat ook niet. Dat hoeft niet erg te zijn als het voortkomt uit een eigen keuze. Maar het 
is problematisch als het komt door een mismatch tussen de systeem- en leefwereld. Hoewel we mensen 
uiteraard niet kunnen en willen dwingen tot participatie, willen we wel dat mensen die mee willen 
doen dat ook kunnen. 

ACTIVEREN

Om mensen te activeren moet er een gezamenlijk 
doel of thema zijn. Wanneer het gevoel van ‘samen’ 
er niet is, haken mensen af. Wederzijds commitment 
en het opbouwen van een relatie is nodig. Bovendien 
hoeft niet iedereen te participeren. In ieder geval niet 
op dezelfde manier. Zonder samenwerking met de 
overheid vindt ook veel participatie plaats, bijvoor-
beeld in verenigingsverband. Verschillende vormen 
van participatie aanbieden en erkennen is dan ook een 
tip van deze groep. Deze groep deelnemers vindt het 
daarnaast belangrijk dat we waarderen wat we wel 
doen in plaats van het stimuleren van uitbreiding van 
participatie. 

Werktafel

 MÉÉR
 TILBURGERS
ACTIEF?

AANBEVELINGEN:

• Maak een of meerdere ambtenaren ambassadeur 
van (burger)participatie, niet het ambtenarenap-
paraat. 

• Soms vergt participatie kennis en knowhow, 
afhankelijk van het thema verlangt het andere 
vormen van participatie. 

Vrijwilligerswerk in je eigen buurt: 

betekenisvol voor de buurt en jezelf. 

Co-creatie eist een relatie: ‘Ik zou je 

willen vragen het een keer met mij 

te wagen, maar ik weet niet hoe.’ 
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Voedsel komt uit een printer. Een robot maait de groene perkjes in de buurt. Zou Tilburg er zo uit zien 
in de toekomst? Een samenleving in beweging vraagt een nieuwe rol van de overheid. Hoe worden 
verschillende mensen betrokken en gehoord? 

Werktafel
 TILBURGSE TIJDMACHINE.
 HOE ZIEN JONG EN OUD DE
TOEKOMST?

Vacature: wethouder gemeen-
schapsvorming gezocht. In de 

toekomst laten we ons niet leiden 
door technologie, maar we gaan 

weer samen leven en elkaar echt zien.

TOEKOMST

Leerlingen van Helicon hebben een toekomstbeeld 
geschetst. Dit noemen zij ‘De stad van de toekomst’. 
Samen met de deelnemers aan deze werktafel 
bespreken ze hoe Tilburgers in de toekomst met 
elkaar in contact zullen staan. Contact tussen groepen 
mensen stimuleren zien zij als taak van de overheid. 
Door grote diversiteit, grote verscheidenheid maak 
je je omgeving mooier en rijker. Ook binnen het 
onderwijs moet beleid op diversiteit gericht zijn. In de 
toekomst is de school een centrale verbindende plek in 
de wijk. 
De groep ziet dat er een kanteling komt. We gaan terug 
naar meer aandacht voor elkaar. Meer sfeer. Iedereen 
kan meedoen, ongeacht beperking. Dat is belangrijk. 

Daartoe concludeert deze werktafel:
• Hoe ziet Tilburg er over 20 jaar uit? Puur, kwetsbaar, 

echt, samen. We gaan elkaar weer zien. Terug naar 
de menselijke maat.

Eén van de deelnemers vindt dat 
Tilburg teveel gepolijst wordt. 
“RAW daarentegen heeft de 
uitstraling dat je mag doen wat je 
wilt, dat je niet zo voorzichtig hoeft 
te zijn.” 21



Bewoners van een woonvoorziening weten zelf het beste waar zij tegenaan lopen. Daarom is het 
belangrijk dat zij hun stem laten horen. Hoe doen zij dat het liefst? Zij waren aanwezig bij diverse 
SRT-werktafels en hebben ons hierover geïnformeerd. 

PRISMA

Jolanda en Henk zijn beide bewoners van een 
woonvoorziening op Landpark Assisië. Het Landpark 
van Prisma in Biezenmortel valt nu nog onder de 
gemeente Haaren maar vanaf volgend jaar onder de 
gemeente Tilburg. Zij sorteren daar op voor en zoeken 
al contact. 

De bewoners delen graag in een gesprek hun mening 
en ervaringen. Zo hebben zij ervaringen over bijvoor-
beeld vervoer, werk en vrijetijd die waardevol zijn 

Werktafel
GELEEFD BURGERSCHAP

om mee te nemen in het maken van beleid of bij het 
nemen van beslissingen zoals het opheffen van een 
bushalte of het uitstippelen van vervoersdiensten. Zo 
deelt Henk met ons dat hij nooit zomaar een halve 
dag vrij kan nemen. Dat kan vanwege het vervoer niet 
georganiseerd worden. 

Medewerkers en bewoners van Prisma proberen aan te 
sluiten daar waar kan maar het lukt niet altijd. Wat is 
er nodig om mee te doen: 

• Voldoende enthousiaste vrijwilligers (die zijn er 
steeds minder).

• Activiteiten naar het park halen.
• Zichtbaar zijn voor de gemeente door gemeente-

raadsleden en ambtenaren uit te nodigen en hen 
te laten ervaren hoe het is om bewoner te zijn bij 
Prisma en met hen te praten over hun wensen. 

Jolanda en Henk nodigen commissie-
leden van de gemeenteraad uit, om te 

beleven en gedachten uit te wisselen over 
het leven op Landpark Assisië. Bijvoor-

beeld over: vervoer, vrijetijd en vrijwilli-
gerswerk, gemeenteverkiezingen.
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IN DE MEDIA
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In maart 2019 heeft de Sociale Raad Tilburg een 
enquête over het thema burgerparticipatie uitgezet.

WIE HEEFT DE ENQUÊTE INGEVULD?

• 132 Tilburgers  
• 50% man, 50% vrouw  
• Oververtegenwoordiging van hoogopgeleide en 

oudere Tilburgers 
• Uit elke wijk van Tilburg en beide dorpen

 PARTICIPERENDE
 TILBURGER WIL ‘GOEIE
FRIET BAKKEN’

Respondenten vinden 
burgerparticipatie belangrijk.

86% van de respondenten geeft aan burgerparticipatie 
belangrijk te vinden.

Respondenten geven burgerparticipatie in 
Tilburg gemiddeld een zes min.  

5,9 is het gemiddelde cijfer. Het hoogste cijfer dat 
gegeven wordt is een 8. 

Respondenten zijn bekend met de meer 
traditionele instrumenten van burgerpar-
ticipatie.  

Het meest bekend zijn de respondenten met: 
Inspraakavonden van de gemeente, Verrijk je Wijk en 
de wijkregisseur van de gemeente.

2

3

1
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Opvallend is dat respondenten veel 
minder bekend zijn met de initiatieven die 
de laatste  jaren zijn opgezet. 

Het grootste deel van de respondenten is onbekend 
met:  
Right to challenge, Tilburg Knapt Op, Burgerpanel van 
de gemeente, het mailadres initiatieven@tilburg.nl, 
Agenderen op z’n Tilburgs, Dat kan ik beter, Dag van de 
verantwoording, Een plek voor een idee.

Echt luisteren en eigen buurt; dat zijn 
belangrijke voorwaarden voor burgerpar-
ticipatie.

Respondenten zouden actiever meedoen en 
meepraten wanneer:
• het over de eigen straat of buurt gaat 
• ze zeker weten dat er naar hen geluisterd wordt 
• ze gevraagd zouden worden door de gemeente. 

Welke woorden komen in je op als 
je denkt aan burgerparticipatie? 

Op basis van de antwoorden constateren we dat 55% 
positief en optimistisch is. Een percentage van 17% 
heeft uitgesproken negatieve ervaringen. 
Voorbeelden:
• Meedoen, meedenken, meebeslissen
• Belazerd, ondeskundig, dubbele agenda’s

Meer respondenten vinden dat burger-
participatie in Tilburg leidt tot een fijnere, 
betere en veilige leefomgeving dan dat 
het leidt tot veranderingen in het beleid 
van de gemeente. 

Top vijf onderwerpen waarover de respon-
denten al meepraten of mee zouden 
willen praten.

4

6

8

7

5

Zorg en welzijn
Armoede
Veiligheid in de buurt
Ouderen
Milieu, duurzaamheid en 
energie

Mee eens of helemaal 
mee eens

Neutraal

Mee oneens of helemaal 
mee oneens

Weet ik niet

%

In Tilburg leidt burgerparticipatie tot veranderingen in het beleid 
van de gemeente.
In Tilburg leidt burgerparticipatie tot een fijnere, betere, veilige 
omgeving.
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NIEUWE VORMEN VAN 
BURGERPARTICIPATIE 
ZIJN ONBEKEND
Uit de enquête blijkt dat vooral de traditionele vormen 
van inspraak en consultatie (zoals inspraakavonden) 
bekend zijn. De mogelijkheden die de afgelopen jaren 
zijn geïntroduceerd, zoals ‘Dat kan ik beter’ en het 
burgerpanel van de gemeente, zijn veel minder bekend 
onder deze respondenten. Daar ligt dus nog een 
uitdaging voor de gemeente.

Respondenten hebben ook open reacties gegeven op de vraag: 
‘Wat wil je nog kwijt over burgerparticipatie in Tilburg?’ 
De antwoorden hierop variëren. Een deel van de mensen schetst een positief droombeeld als het gaat over de 
toekomst van burgerparticipatie in Tilburg. Een groot aantal reacties bevat opbouwende feedback ter verbetering 
van burgerparticipatie. Ook zijn er reacties die frustratie ten aanzien van het thema laten zien. 

Het grootste deel van de respondenten 
is onbekend met: 
• Right to challenge 
• Tilburg Knapt Op 
• Burgerpanel van de gemeente 
• Het mailadres initiatieven@tilburg.nl 
• Agenderen op z’n Tilburgs 
• Dat kan ik beter 
• Dag van de verantwoording 
• Een plek voor een idee 

Dat er een groot netwerk komt van burgerpar-
ticipatie.  Om samen in Tilburg een leuke stad 
te maken. 

Het is van belang om burgers niet alleen het 
idee te geven dat ze mogen meepraten, maar 
ze ook daadwerkelijk een stem te geven.

Heel vaak worden ideeën van burgers bij de 
gemeente door een ‘frietsnijder’ gedaan, 
omdat er ook veel verschillende afdelingen 
mee te maken hebben binnen de gemeente. 
Zaak is om juist die frieten weer bij elkaar te 
brengen en iemand te hebben die door de 
gemeente gidst en langs alle verschillende 
belangen. Want twee keer een idee indienen 
en twee keer door de ‘frietsnijder’, dat doet een 
burger niet meer. Die wil gewoon goeie friet 
bakken.  
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Ik heb vertrouwen in de vakmensen bij de 
gemeente. En vertrouwen in de raadsleden 
waarop ik heb gestemd.

Te weinig bereikbaar voor veel mensen, meer 
eropaf en dichterbij!

Aan de voorkant ervaar ik dat de gemeente erg 
open staat voor participatie. In de voortgang 
zie ik veel weerbarstige afdelingen waardoor 
de participatie soms niet verder komt dan 
meedenken of inspraak en dan hopen dat 
er iemand luistert. Daarnaast lijkt ‘over de 
schutting gooien’ bij burgers ook de manier om 
participatie af te vinken. Participeren moet je 
met z’n allen leren, zowel burgers als overheid. 
Het ontbreekt bij de gemeente nogal eens aan 
de mensen die dat door hebben.

Dit kan altijd beter en dus gaan we door met 
ontwikkelen hiervan.

Ik zou wel mee willen praten, maar gezien de 
eigengereidheid van de gemeente bedank ik 
tegenwoordig voor de eer. Ze ‘pikken’ de goede 
ideeën van burgers en strijken met de eer. De 
klachten worden zelden echt serieus genomen 
of ontkend. Daar willen zichzelf respecterende 
mensen toch geen energie meer in blijven 
steken op die manier!

Ik bespeur een ontmoedigend beleid van 
gemeente door te laat informeren, geen of te 
weinig terugkoppeling, verborgen agenda’s 
een rol spelen, inspraak is informatie-inloop 
geworden!  Draai het om: gemeentepartici-
patie in plaats van burgerparticipatie.

Als er geluisterd zou worden en zeggenschap 
en budget naar burgers zou worden overge-
heveld.
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 NIEUWE VORMEN EN
ONTWIKKELINGEN
Er zijn veel vormen van burgerparticipatie. Uit onderzoek van de SRT (panel 2019) blijkt dat de Tilburgse 
respondenten vooral bekend zijn met traditionele vormen zoals inspraakavonden en Verrijk je wijk. 
Er is echter een aantal opkomende vormen, zowel landelijke als lokale voorbeelden, die we onder de 
aandacht brengen.

PARTICIPATIEVE MONITORING

In steeds meer gemeenten en andere overheidsor-
ganisaties helpen burgers mee om allerlei zaken te 
meten in hun leefomgeving en zo data te verzamelen. 
Dat blijkt uit de studie ‘Participatieve monitoring 
in vogelvlucht’ van de directie participatie van het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Denk 
bijvoorbeeld aan inwoners die de lucht- of waterkwa-
liteit meten.

E-PARTICIPATIE

E-participatie is de inzet van digitale middelen (sociale 
media, blogs, apps, digitaal debat) om burgerpar-
ticipatie mogelijk te maken. Sociale media zoals 
Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube zijn (extra) 
communicatiekanalen waarmee de gemeente 
contact kan onderhouden met burgers en hen kan 
informeren en bevragen over actuele onderwerpen in 
de gemeente. Een digitaal debat geeft een groot aantal 
mensen de mogelijkheid om hun mening te geven 
over een bepaald onderwerp. Een andere variant is dat 
bewoners via apps kunnen stemmen op ontwerpen 
voor ruimtelijke ontwikkelingen. Aandachtspunt 
hierbij is dat een groep mensen niet digitaal vaardig 
genoeg is en hier dus niet aan kan deelnemen.

LANDELIJK
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RIGHT TO CHALLENGE -  
DAT KAN IK BETER

De regeling ‘right to challenge’ krijgt veel aandacht. 
Het kabinet wil dat meer gemeenten ermee aan de 
slag gaan. De regeling is bedoeld om bewoners in staat 
te stellen gemeentelijke taken over te nemen als zij 
denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te 
kunnen. In Tilburg heet dit ‘Dat kan ik beter’. 

EEN PLEK VOOR EEN IDEE

In Tilburg zorgt een adviseur ervoor dat je idee snel 
bij de juiste afdeling(en) op tafel komt. Je kunt haar 
bereiken via het mailadres initiatieven@tilburg.nl. 

TILBURG KNAPT OP

Een leuke straat maak je zelf en samen met je buren. 
Bijvoorbeeld door de buurt schoon te maken of extra 
groen aan te leggen. De gemeente helpt hierbij met 
Tilburg Knapt Op.

WIJKREGISSEUR

Tilburg heeft wijkregisseurs en omgevingsmanagers. 
Heb je een idee voor je wijk of buurt? Laat het ze 
weten. Op de website van gemeente Tilburg staat een 
overzicht van wijken en regisseurs. 

TILBURG

29



 MEER LEZEN OVER
DIT THEMA?
Boek Alex Brenninkmeijer
Moreel leiderschap. Alex Brenninkmeijer. Prometheus | 1e druk, 2019 EAN: 9789044640519 

Benieuwd hoe verschillende gemeentes het doen?
Monitor burgerparticipatie 2018. Een inventarisatie van gemeentelijk beleid en activiteiten 
op het gebied van burgerparticipatie. ProDemos. Te raadplegen via: 
prodemos.nl/wp-content/uploads/2018/05/ProDemos-Monitor-Burgerparticipatie-2018.pdf

Meer weten over het werk en de organisatie van Thijs van Mierlo?
www.lsabewoners.nl

Benieuwd naar de gehele grafrede van Frans Soeterbroek?
deruimtemaker.nl/2018/11/30/laten-we-participatie-begraven

Meer weten over Right to Challenge of de Tilburgse variant Dat kan ik beter?
www.righttochallenge.nl

www.tilburg.nl/inwoners/een-plek-voor-een-idee/veelgestelde-vragen-dat-kan-ik-beter

Een plek voor een idee. Wilt u iets doen voor Tilburg en daarover overleggen 
met de gemeente? We gaan graag met u in gesprek.
www.tilburg.nl/inwoners/een-plek-voor-een-idee

Meer lezen over alternatieve vormen van burgerparticipatie?
Anders betrokken; De inzet van andere vormen van cliëntenparticipatie in gemeenten. 
Movisie 2018. Door Daan de Bruijn, Hanneke Mateman. Rapport is te downloaden via 
www.movisie.nl
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 DE LEZING
TERUGKIJKEN?
Dat kan! Via de website van de SRT kun je de lezing van Alex 
Brenninkmeijer, het co-referaat van Thijs van Mierlo en de bijdrage 
van wethouder Marcelle Hendrickx terugkijken. Ook vind je er een 
korte sfeerimpressie.

www.socialeraadtilburg.nl
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