STAD VAN VERBINDING
SLUIT AAN BIJ WAT ER AL IS, KIES VOOR MAATWERK EN GEEF VERTROUWEN!
RESPECT BEGINT MET DE WIL OM ANDEREN TE BEGRIJPEN.

Verslag bijeenkomst
23 januari 2018

Stad van Verbinding
Zoektocht naar Tilburg waar iedereen meedoet en zichzelf is
Onder de naam Stad van Verbinding zette de gemeente Tilburg een bont
gezelschap bij elkaar aan tafel. Dat gebeurde op 23 januari in Club
Smederij. Tijdens het eten ging het over vragen als: Hoe voorkom je dat
mensen zich afkeren van de samenleving? Hoe realiseer je gelijke kansen
voor iedereen? Vertegenwoordigers van religieuzen, ondernemers,
homoseksuelen, gehandicapten en nog veel meer zochten samen naar
het antwoord. Boodschap aan de gemeente: sluit aan bij wat er al is, kies
voor maatwerk en geef vertrouwen.

Daar zit je dan. Wat onwennig met onbekenden aan een gezamenlijke
maaltijd. Nadat de disgenoten elkaar de hand hebben geschud, buigen ze
zich over de eerste vraag van avondvoorzitter Rick Koster: "Met welke
verwachtingen zijn jullie hierheen gekomen, met welke ideeën, frustraties,
irritaties?"

"HET LEEK ME INTERESSANT OM MEE TE PRATEN
EN MEE TE DENKEN"
Aan de tafel rechtsvoor het podium zit onder meer een vrouw die als man
werd geboren. "Ik had er eigenlijk geen verwachtingen van", zegt ze. Een
consulent klachtbehandeling bij anti-discriminatiebureau Radar vertelt
waarom hij hier vanavond is: "Het leek me interessant om mee te praten, mee
te denken"
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Een andere man aan de tafel vertegenwoordigt het Tilburgs Overleg
Gehandicapten (TOG). Hij legt uit dat mensen met een beperking het recht
hebben zelfstandig deel te nemen aan de samenleving.
Rolstoeltoegankelijkheid draagt daaraan bij, maar ook het wegnemen van
vooroordelen. Hij kent niet het Alevitisme, een stroming binnen de Islam die
tafelgenoot nummer vier representeert. Wel kent hij 'de grote twee': het
Soenisme en het Sjiisme. "Deze stroming is relatief 'Westers' en heeft
raakvlakken met het humanisme", maakt de man van de Alevitische
Vereniging duidelijk.
Divers
Waarom zitten vertegenwoordigers van zulke diverse organisaties vanavond
samen aan tafel? Waarom heeft de gemeente Tilburg deze bijeenkomst
georganiseerd? "Omdat we het niet weten", begint wethouder Marcelle
Hendrickx haar inleiding.

"HET SCHUURT HIER EN DAAR WEL"
Ze zegt dat Tilburg een tolerante stad wil zijn. Een stad waar iedereen
meedoet, waar iedereen zichzelf mag zijn. Maar lukt het ook? "Nou, het
schuurt hier en daar wel", constateert de wethouder. Ze memoreert de
aanslagen van de afgelopen jaren, onder andere op het hoofdkantoor in
Parijs van het weekblad Charlie Hebdo. "Dat deed iets met mensen uit de
stad. Dat zou ons uit elkaar kunnen drijven."

De wens van het Tilburgse college om de stad 'bij elkaar te houden' is een
belangrijke aanleiding voor deze bijeenkomst. Nummer twee is het
gemeentelijk emancipatiebeleid. Dat is niet meer gericht op specifieke
doelgroepen. Maar wat is ervoor in de plaats gekomen? Hoe kan de
gemeente eraan bijdragen dat al die groepen een volwaardige plaats
hebben in de samenleving? De wethouder hoopt vanavond antwoorden te
krijgen waar het gemeentebestuur mee verder kan. Niet alleen de huidige
coalitie, maar ook politici die na de verkiezingen van maart de stad gaan
besturen.
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"IK ZAG ERUIT ALS EEN MAN
EN DAAR WERD IK NIET BLIJ VAN"
Openheid
Marcelle maakt plaats op het podium voor Angela van Bebber.
Angela werd geboren als Louis. "Ik zag eruit als een man. En ik kan je
vertellen: daar word je niet blij van." Nog geen tien jaar oud trok de kleine
Louis voor het eerst een rokje aan en dat voelde meteen goed.
Pas ruim dertig jaar later durfde Angela iedereen te laten zien wie ze is. Ze
onderging een geslachtsverandering en vertelt haar verhaal aan wie het
maar horen wil. Zo kunnen mensen haar 'lenen' als een levend boek tijdens
Human Library Tilburg. Angela vertelt over een 40-jarige Italiaanse in het
publiek tijdens dit evenement "Deze vrouw was hartstikke tegen
homoseksualiteit. Achteraf bedankte ze me en zei dat ze van me had geleerd
wat tolerantie is."
Vooroordelen
Human library is bedoeld om vooroordelen weg te nemen. Volgens
avondvoorzitter Rick Koster hebben we die allemaal. Uit onderzoekt blijkt dat
mensen slechts drie seconden nodig hebben om een eerste indruk te
vormen. “Drie seconden! Een overblijfsel uit de tijd dat we nog jagersverzamelaars waren. Toen was zo'n eerste indruk cruciaal. Voor je het weet
heb je een speer tussen je ribben."
Zou het die oeroude angst zijn waardoor mensen neigen alles te wantrouwen
wat hen vreemd is? Die gewoonte verhoudt zich in elk geval slecht tot onze
behoefte aan waardering en respect. "Respect begint met de ander
begrijpen", zegt Rick. Dan volgt acceptatie. Tolereren en gedogen zijn van
dezelfde orde. Maar respect gaat een stap verder.
De ander begrijpen is al niet eenvoudig. Dat vereist dat je dezelfde taal
spreekt, letterlijk en figuurlijk. Want heb je bijvoorbeeld hetzelfde beeld bij
een abstract begrip als 'verbinding'? En wil je goed kunnen communiceren,
dan moet je eerst en vooral goed luisteren. Rick onderstreept die boodschap
met een indrukwekkend filmpje van theaterregisseur Peter Sellars.
Gastarbeider
De volgende spreker is Yassir Houtch van De Verbinders. Hij is geboren in
Marokko en kwam op z'n 23e naar Nederland. Yassir studeerde Interculturele
Communicatie in Tilburg en woont er nog steeds. Hij vertelt over zijn
schoonvader: een van de eerste gastarbeiders in een Brabants dorpje. Met
zijn Nederlandse vrouw sprak hij destijds af vooral net zo te zijn als andere
gezinnen. "Ze dachten goed te doen, maar voor mijn schoonvader voelt het
achteraf alsof hem een stuk van zijn leven is ontnomen."
De kinderen van Yassir gaan elke
zaterdag naar Arabische les, zodat ze de
taal van hun vader leren. Ze doen lekker
mee op school, gaan naar feestjes van
klasgenootjes. Daar zorgde een ouder
een keer dat er speciaal voor zijn kind
halal kipnuggets op tafel kwamen. Door
zulke ervaringen heeft Yassir Tilburg in
zijn hart gesloten.
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Stoelendans
Als het verhaal van Yassir is afgelopen, krijgt iedereen een nieuwe plek
toegewezen. Na deze stoelendans zitten aan een tafeltje middenin de zaal:
een gemeenteraadslid voor de PvdA, een vertegenwoordiger van R-Newt
jongerenwerk, iemand van de Keti-Koti Werkgroep Tilburg en een
medewerker van de gemeente Tilburg. Wie betrek je bij het proces van
verbinden? Dat is een van de vragen die ter tafel komt.

"ZOEK IEDEREEN DIE VERBINDING ZOEKT
EN LAAT DE REST MET RUST"
Het raadslid vraagt zich af of alle inwoners de wil hebben om verbonden te
zijn met elkaar. "Ga op zoek naar iedereen die verbinding zoekt en laat de
rest met rust." De medewerker van R-Newt reageert: "Ik denk wel dat elk
mens een intrinsieke behoefte heeft aan verbinding." Ze pleit ervoor het klein
te houden, mensen te raken, het positieve te benadrukken.
Beiden geloven in een persoonsgerichte benadering om bepaalde
doelgroepen te bereiken. De lokale politicus neemt stille armoede in OudNoord als voorbeeld. Sommige wijkbewoners kunnen amper rondkomen,
maar zijn onzichtbaar voor beleidsmakers. "Door contacten met
wijkvertegenwoordigers kwamen we erachter dat bijvoorbeeld een pastor wel
contact had met deze inwoners. Zo iemand kun je faciliteren."
Opdracht
Welke doelgroepen zou je willen bereiken en wie zou je bij dat proces willen
betrekken? De aanwezigen hebben antwoord gegeven op die vraag. Tijd
voor een nieuwe opdracht van avondvoorzitter Rick. Hij vraagt na te denken
over activiteiten die mensen bij elkaar brengt.
Aan tafel 9 zitten een rector van een middelbare school, een afgevaardigde
van de Sociale Raad Tilburg, iemand van R-Newt, een vertegenwoordiger
van het Netwerk Oudere Migranten Brabant en twee gemeenteambtenaren.
Buurtapp
Ze bespreken het idee dat één van hen opdeed aan een vorige tafel: een
buurtapp. En dan niet alleen om de buurt veiliger te maken, maar ook voor
meer contact tussen buurtgenoten. "Is elektronica de manier om mensen met
elkaar in verbinding te brengen?", vraagt iemand. De aanwezigen zien meer
in daadwerkelijk contact.

"BRENG WAT ER AL IS IN KAART
EN VERBINDT DAT MET ELKAAR"
De gemeente zou ontmoetingen kunnen faciliteren. Nieuwe gebouwen zijn
daarvoor niet nodig. "Laat mensen gebruik maken van een
ontmoetingsruimte in bijvoorbeeld een woonzorgcentrum", wordt geopperd.
Dat is de rector uit het hart gegrepen. "Breng wat er al is in kaart en probeer
dat met elkaar te verbinden."
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Maatwerk
Via aansluiten bij wat er al is, komt het gezelschap op maatwerk.
"Bureaucratie staat dingen vaak in de weg", stelt de medewerker van R-Newt.
Hij vertelt over een paar jongeren die een kans nodig hadden, en ook
kregen, om werkervaring op te doen. "Maar de regels stonden het in de weg.
Natuurlijk moeten die er zijn, maar incentives ook."
De rector brengt het pleidooi voor meer maatwerk en meer vertrouwen in
tijdens het plenaire gesprek dat volgt. Tafel 6 pleit voor de inzet van
rolmodellen en ondernemers op wijkniveau. "We gaan gewoon een feest
geven", oppert de dame van de Keti-Koti Werkgroep. "Samen dansen, zoals
met deze man naast mij", wijst ze en vervolgt: "Dansfeesten voor iedereen.
Ook voor Henk en Ingrid. Juist voor Henk en Ingrid."
Inspirerend
Na deze vrolijke noot, richt Marcelle Hendrickx het woord weer tot de zaal.
Het doet haar goed om te horen wat er allemaal gebeurt in de stad. "Wat ik
mooi vond: plekken waar diversiteit van nature is ontstaan, vanuit kwaliteit.
Denk aan de selectie van Willem II, of de weekendschool." De vraag is nu
wat de gemeente kan toevoegen aan de initiatieven die er al zijn.

“EEN INSPIRENDE BIJEENKOMST”
De wethouder vond de avond heel inspirerend. De bijeenkomst heeft zinnige
gedachten opgeleverd: Waar ligt de urgentie? En ook hartverwarmende
ideeën. Zoals de ingeving dat iedereen die aanwezig was een volgende keer
vijf mensen meeneemt die de aansluiting met de maatschappij kwijt zijn. Of
het idee om elke eenzame inwoner te koppelen aan vijf mensen op wie hij of
zij kan terugvallen bij emotionele nood. Als dat geen verbinding is...
Meer informatie?
www.allesmagerzijn.nl (Angela van Bebber)
www.bibliotheeknieuwestijl.nl/activiteit/human-library-tilburg
www.deverbinders.com (Yassir Houtch)
www.imcweekendschool.nl/imc-basis/tilburg
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