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Ten geleide
Tilburg heeft weliswaar geen Vogelaarwijken maar kent wel degelijk wijken met
forse problemen. Daarom is in 2009 het Tilburg Akkoord gesloten, waarin we op
onze eigen manier zoeken naar oplossingen voor die problemen. Hiervoor hebben
we samen (gemeente en woningcorporaties) een fors bedrag opzij gezet, een 
bedrag dat voor tien jaar vast staat zodat er geïnvesteerd wordt in duurzame 
oplossingen en incidentenpolitiek en projectcarrousellen worden voorkomen.

Een van de initiatieven die hierdoor mogelijk werd, is de Achter de voordeur aanpak
in de Pucciniflat in Tilburg Noord. In deze publicatie leest u hoe wij dit project
aangepakt hebben, wat wij hiervan geleerd hebben en wat u er volgens ons van
kunt leren.
Om te voorkomen dat het een saai beleidsverhaal wordt dat geen recht doet aan de
dynamiek die we achter al die voordeuren zijn tegengekomen, hebben we Casper
Hartman gevraagd het voor ons te schrijven. Casper is goed bekend met het 
fenomeen ‘frontlijnsturing’ en schrijft hierover vanuit de praktijk, vanuit situaties en
personen die hij aantreft in de dynamiek van de stad. Dan gaat het niet alleen om
de beschrijving van projecten, maar ook om de duiding ervan: hij geeft woorden
aan die praktijken. Hij is de auteur van deze publicatie, naast Willie van Eijs die
de cijfers en prestaties toelicht. Zij heeft die ook in het project voor haar rekening
genomen en ze zichtbaar, toegankelijk én betekenisvol gemaakt. Dat is op zichzelf
al een prestatie.

Het is een verhaal in drieën geworden.
Allereerst een beknopte weergave van het project met de leerpunten en de 
projectopzet. Vervolgens een reconstructie van wat er werkelijk gebeurt in de 
flat tijdens het project. En tot slot de diepte in: hoe plaatsen we wat we hebben 
meegemaakt en wat hebben we er van geleerd?
In het begin waren we misschien (te?) kritisch of de maatschappelijke middelen die
voor dit initiatief ingezet moesten worden ook het gewenste rendement op zouden
leveren, en waren we misschien (te?) bang dat dit wellicht ‘het zoveelste project
zonder opvolging’ zou zijn. Maar het tegendeel is waar gebleken. De urgentie heeft
ons verrast én geraakt.

We hebben de afgelopen tijd samen veel meegemaakt, veel geleerd en ja – we 
gaan samen verder! We zijn trots op wat we in de Puccini bereikt hebben. Samen, 
als betrokkenen in de breedste zin. We hopen dat onze ervaringen u inspireren om 
ook Achter de voordeur te gaan – en te blijven. En als u vragen heeft of meer wil 
weten: wij vertellen u graag over dit prachtige initiatief!

Namens alle betrokkenen,
Aline Zwierstra, 
Vestigingsdirecteur WonenBreburg
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Het bijzondere van 
het Pucciniproject in 

13 leerpunten
Een bijzonder project, dat is het. Laten we daar nu eens mee beginnen. Een project
waar bezieling uit spreekt om mensen op de rand van de armoedegrens, of 
daaronder, ook qua leefsituatie een stap vooruit te helpen. Bezieling bij meerdere 
initiatief-nemende partijen en tussen partijen. Samen toegevoegde waarde 
op locatie creëren, dat kom je niet altijd tegen bij alle versnippering in sociaal 
Nederland. Ook geen somberte dat alle moeite voor niets is bij de gevolgde 
Achter de voordeur aanpak. Wel veel lastige situaties en ‘gedoe’, maar resultaten 
zijn er ook. Als je de gevolgde werkwijze en resultaten bij de Pucciniflat bekijkt en 
er na afloop een aantal betrokken bewoners, professionals, leidinggevenden en 
bestuurders over spreekt, wat is dan het bijzondere? Welke leerpunten springen het 
meest in het oog? Geen top 10 dit keer, maar een top 13:

1. Fysieke én sociale renovatie
De fysieke renovatie is een uitgelezen moment gebleken om ook sociale renovatie
aan te pakken. De woningcorporaties laten zien dat zij te samen met andere 
partners hier belang aan hechten en mee willen doen.

2. Het Tilburg Akkoord werkt
Het Tilburg Akkoord* tussen gemeente en woningcorporaties heeft met haar 
impulsdoelen (jongeren halen een diploma, elk huishouden een kostwinner en 
bewoners leven boven armoedegrens) als motor gefungeerd. Iedereen kent die 
doelen ook, en ze blijken een gezamenlijk richtpunt voor het handelen te zijn.

3. Mooie mengeling
De aanpak kent een mooie mengeling van ‘bezint eer ge begint’, en ‘haak in
op wat je tegenkomt’: een stevige voorbereiding en een degelijke projectopzet
in combinatie met ruimte en flexibiliteit in het dagelijks opereren.

4. Drie ringen
De projectstructuur met ‘drie ringen’ verbindt die aanpak van bovenaf en
van onderop. Zij ontpopt zich als een zinvol verbindingsplatform om commitment
te krijgen en te houden, ook in lastige situaties, en maakt het bespreken van 
praktijkdilemma’s mogelijk waarbij ook bestuurders betrokken worden. Daarvoor is 
wel een projectleider met verbindende kracht nodig: bij Puccini de ‘projectmoeder’.

5. Cijfers én verhalen
Presentaties binnen die projectstructuur zijn zowel kwantitatief als kwalitatief: 
cijfers en verhalen. Cijfers in een blokkenschema op 1 A4tje, verhalen door de 
frontlijnwerkers zelf. Daar kan niemand onderuit, zo blijkt.

*  Het Tilburg Akkoord is een convenant tussen TBV Wonen, WonenBreburg, Tiwos en de Gemeente 
Tilburg. Deze partijen investeren 10 jaar extra in de Tilburgse impulswijken. Hierbij staan de thema´s 
centraal die de bewoners zelf hebben benoemd: werk, inkomen en onderwijs. Met het Tilburg Akkoord 
worden ideeën voor maatschappelijke initiatieven gestimuleerd die een wezenlijke bijdrage leveren aan 
het behalen van de doelstellingen in de vijf Tilburgse impulswijken.
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6. De drietrapsraket
De drietrapsraket: ‘vertrouwen winnen’, ‘basis op orde’ en ‘sociale stijging’, helpt  
de aanpak te structureren. Ook deze drieslag is - net als bij de Impulsdoelen* het 
geval is –bij vrijwel iedereen bekend.

7. Praktische ondersteuning
Verrassend: het belang van directe praktische ondersteuning van de bewoners
- ‘hands on’- blijkt zeer groot, zeker ook bij de grote financiële en administratieve 
zorgen. Het brengen van orde, overzicht en rust zijn de sleutelwoorden.

8. Organiseer de eerste stap
Verlies je niet in het vooraf organiseren van allerlei interne verhoudingen tussen 
betrokken partijen, maar richt je op de eerste stap die je met de bewoners zet. 
Bouw de empathie in en ‘rol geen aanpakken uit’. Een handelingsplan op meerdere 
levensdomeinen komt later wel.

9. Opbouwen eigen kracht
Van zelfredzaamheid is veelal (nog?) geen sprake: de participatiesamenleving is  
hier nog ver weg. Het gaat er juist om te bevorderen dat mensen hun situatie in 
eigen hand kunnen gaan nemen. De verhalen van mevrouw Z. en E. laten zien  
dat de ‘kracht achter de eigen kracht’ door de frontlijnwerkers eerst opgebouwd 
moet worden.

10. Resultaat: 35% heeft baat
Wat is het resultaat van de aanpak? Zo’n 10-15% van de bewoners met vaak 
complexe problemen zou zonder de Pucciniaanpak niet opgemerkt zijn. Daarnaast 
krijgt 20% een zetje als preventieve actie: ze kunnen daardoor nu zelf iets oppakken 
en dan hoeft er later geen zwaarder middel ingezet te worden. Dus zo’n 35% van de 
bewoners heeft baat bij de aanpak. Daaronder valt bijvoorbeeld ook het voorkomen 
van huisuitzettingen.

11. Vrijheid én rugdekking
De aanpak door de frontlijnwerkers luistert nauw en de ervaring leert dat de 
frontlijnwerker hier handelingsvrijheid voor moet hebben, in een rol van ‘relatieve 
vrijbuiter’ met persoonlijke rugdekking. De ‘drie-ringen-projectstructuur’ met de 
‘projectmoeder’ heeft dat mogelijk gemaakt.

12. De persoon van de frontlijnwerker
Maar het gaat wel om de persoon van de frontlijnwerker en zijn of haar 
vakmanschap en actievaardigheid die het verschil maakt. Datzelfde geldt voor
de contacten met andere hulpverlenende instanties: een persoonlijke klik tussen de 
partners blijkt effectief uit te pakken, zeker als het om complexe situaties gaat.

13. Benut kansen
Benut de kansen en mogelijkheden die zich voordoen. Bijvoorbeeld: voor het
ontwikkelen van ‘sociale stijging’ van de bewoners zijn vooral de contacten met 
Ouderkamer ‘de Dirigent’** en de aldaar heersende ‘drive’ en laagdrempeligheid 
onontbeerlijk gebleken.

**  Tilburg kent geen Vogelaar wijken en heeft een eigen variant bedacht: Impulswijken met daarbij de 
Impulsdoelen die ook door het Tilburg Akkoord worden gehanteerd.

*  Ouderkamer ‘de Dirigent’ hoort bij de basisscholen De Regenboog en Aboe el-Chayr, Kindercentrum 
de Dirigent en Thebe Jeugdgezondheidszorg. Doel van ouderkamers is ouderbetrokkenheid en –
participatie te stimuleren. Het gebouw en deze samenwerking zijn vrij nieuw (2011).
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Projectopzet 
 in het kort

Het begin
Bij een ontmoeting tussen Leo van Gerven (Adprom, projectleider wijkontwikkeling)
en Hennie van Deijck (directeur SEW), vertelt Leo dat WonenBreburg de Pucciniflat
gaat renoveren. Beiden constateren: ‘Je kunt zo’n flat wel fysiek renoveren, maar 
dan gaat het nog niet beter met de mensen op de flat. Kunnen we daar niet
iets aan doen?’ Er volgt een gesprek met directeur-bestuurder Johan Dunnewijk en
die ondersteunt het idee. Zo eenvoudig begint het soms.

Projectdoel
Het combineren van sociale en fysieke renovatie met als doel minder armoede en
isolement en ‘alle kinderen een diploma’ (Impulsdoelen).

Projectopzet
Achter de voordeur bij alle bewoners.

Projectvorm
Eerste ring: De frontlijners, zij komen bij de mensen op de flat.
Tweede ring: Hun ‘bazen’ op wie de frontlijners voor dagdagelijkse dingen terug 

kunnen vallen. De mensen van deze ring zijn met name in het begin 
vaak bij elkaar geweest.

derde ring:  ‘De’ bazen, zijnde de drie corporatiebestuurders en de wethouder. 
Zij zorgen voor rugdekking als het al te complex wordt.

Projectpartners
Kernpartners: gemeente Tilburg, woningcorporatie WonenBreburg en  

Stichting Experimenten Werkgelegenheid (SEW)*.
Steunpartners: woningcorporaties TBVWonen, woonstichting Tiwos en de MOM 

(Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij).

Projectfinanciering
Tilburg Akkoord (€ 140.000 voor twee jaar).

Projectlocatie
Een eigen appartement op de Pucciniflat, door WonenBreburg ter beschikking 
gesteld.

*  Per 1 januari 2014 is SEW opgegaan in de nieuwe stichting 13Volt. Voor meer info zie: www.13volt.nl.
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We beginnen maar meteen met de introductie van de hoofdrolspelers in de 
uitvoering van het Puccini project: Peer van de Voort, Maaike Meussen en Bouchra 
Bouzarouata. Dat zijn de ‘frontlijnwerkers’ in ons verhaal. Aan de hand van hun 
bevindingen zullen we een beeld schetsen van de manier waarop de frontlijnwerkers 
contact met de bewoners leggen en welke betekenis de frontlijnwerkers voor hen 
hebben, steeds met de onderliggende vraag hoe je als bewoner vooruit komt.

hoofdrolSPElErS In dE uITvoErIng
Peer is de man van het eerste uur, hij wordt geacht iedereen van de flat zoveel 
mogelijk te leren kennen, overzicht te krijgen en anderen uit het netwerk van sociale 
organisaties in te schakelen. Hij wordt geleidelijk aan gezien als het boegbeeld van 
het uitvoerende gedeelte van het project. Hij is een man van de praktijk die geniet 
van het onder de mensen zijn en de handen uit de mouwen te steken waar dat
mogelijk is. Een doener pur sang, een doordouwer, niet iemand die vreugde beleeft 
aan eindeloos vergaderen. Peer heeft zelfs in het begin (hij was nog niet begonnen 
op de flat) ontslag genomen, omdat hij toen steeds naar vergaderingen moest. Hij 
voelde zich daar helemaal niet thuis. Hij is apart aangetrokken voor dit project door 
de directeur van SEW, Hennie van Deijck.

Maaike staat vanuit de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente aan zijn zijde
bij de huisbezoeken: haar functie heet ‘de Verbindende Schakel’*. Pas nadat de
bewoner Peer heeft laten weten dat hij of zij daartegen geen bezwaar heeft, gaat
zij mee. Maaike weet alles van uitkeringssituaties en kan meteen lijnen naar de
casemanager van haar afdeling op het stadhuis leggen. Daarnaast kan ze door haar
achtergrond, levenservaring en engagement breder kijken dan alleen door een 
‘uitkeringsbril’. Zij is zelf meer ‘de gestructureerde persoon’, Peer meer ‘de 
veldwerker’, vindt Maaike. En wat belangrijk is: zij en Peer hebben als persoon 
meteen een klik met elkaar en voelen elkaar goed aan bij de bewoners thuis.

De hoofd rol-
      spelers           

1

*  De Verbindende Schakel heeft als taak het vroegtijdig signaleren van problemen en het bevorderen van 
het gebruik van onder andere inkomens ondersteunende maatregelen.
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En dan hebben we Bouchra, die er later bij komt. Zij is weer een heel andere 
persoonlijkheid. Bouchra is een Marokkaans-Nederlandse vrouw die als mentor 
werkt bij SEW. Zij heeft de nodige levenservaring van waaruit ze gemakkelijk  
contact opbouwt. Bovendien is ze - zo horen we - innemend, geeft ze het gevoel  
er echt te zijn voor mensen, onthoudt alles en beschikt over de nodige power.  
Ze heeft de laatste jaren veel persoonlijke contacten opgebouwd in het Tilburgse 
sociale netwerk. In die contacten heeft ze de nodige kennis opgedaan van de 
sectoren jeugd, onderwijs en welzijn en weet hoe de systemen daaromheen werken. 
Kennis die bij de bewoners niet onopgemerkt blijft en die haar naast het ‘zich 
inzetten als persoon’ helpt bij het opbouwen van vertrouwen.

Natuurlijk zijn er nog meer personen vanuit het Pucciniproject bij de uitvoering 
betrokken, vaak in de rol van stagiaire, zoals Sheila van de Boogaard, Esra Yilmazer 
en Gulsum Karaaslan of als vrijwilliger zoals Ilse-marie Scheffers. Zij hebben ook veel
werk verzet. Maar we beperken ons nu tot de hoofdpersonen die op de bewoners
afgaan, want om hen en hun situaties gaat het in eerste instantie. Daarnaast laten
we projectleider Hennie van Deijck aan het woord.

Later citeren we ook andere gesprekspartners. Gemakshalve gebruiken we van 
ieder in de tekst één keer de volledige voor- en achternaam en daarna alleen de 
voornaam. Een overzicht van alle medewerkenden is bijgevoegd in de bijlage.
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De eerste ervaringen: 
  hoe begin je 
vanuit het niets?

EEn PAAr frAgMEnTEn uIT hET dAgBoEK vAn PEEr
Peer begint op de flat vanuit het niets en moet zichzelf zichtbaar en herkenbaar
maken. Daarvoor heeft hij een handzaam foldertje laten maken met zijn 
telefoonnummer er op. Die foldertjes heeft hij huis aan huis afgegeven. In de loop 
van de tijd merkt hij dat nagenoeg iedere bewoner dat foldertje nog wel ergens 
heeft liggen. Dus dat werkt wel. Hij heeft meteen zoveel mogelijk overal aangebeld 
en een eerste contact gemaakt: ‘Ik kom om te helpen’. Dat lukt hem aardig:

Toch weer een drukke week gehad, maar ook een leuke. Ben nu bijna twee 
weken permanent op de flat geweest. Je merkt dan dat de mensen je gaan 
kennen.

Peer en Maaike gaan daarna huis aan huis langs op de flat. Ze kondigen hun komst
van tevoren aan en ze spreken een tijdstip af. Bij die bezoeken komen ze heel 
verschillende dingen tegen. Een paar voorbeelden uit het dagboek van Peer:

Huis aan huis
Turks echtpaar wil geen huisbezoek van ons, heb wel een goed gesprek gehad 
met de dochter van 14 jaar, moeder hoorde mijn gesprek op de achtergrond 
aan. Dochter vond het ook jammer dat moeder niet wilde. Zeker omdat ze nog 
twee kleine kinderen meer hebben. Ik merk dan bij mezelf dat ik het lastig vind 
dat ik ze niet kan overtuigen, hopelijk gaat het inzicht nog komen. Ga er na hun 
vakantie eind augustus opnieuw langs.

Vandaag een huisbezoek gehad bij een jong Nederlands stel die hele maal 
naar hun zin wonen, hebben dagelijks drukke bezigheden. Toch ook mooi te 
vermelden. Vandaag is onze irritatie geraakt zowel bij mij als bij Maaike.  
Een Somalische alleenstaande vrouw met veel kinderen die alleen maar  
wilde ‘halen’, ons voor allerlei karretjes probeerde te spannen en als we  
(in eenvoudige bewoording) doorvroegen het allemaal niet begreep maar ook 
niets wilde. Man is vertrokken, wij denken voor het krijgen van een uitkering,  
er is nl. nog wel contact met hem, brrrrrr. We zijn wel professioneel gebleven.

Vandaag twee huisbezoeken gedaan, waarbij de bewoners graag willen gaan 
werken. Ze gaan (zelf) contact zoeken met de jobcoach. Wij houden in de gaten 
of het lukt. Anders ga ik er over twee weken weer langs.

Twee keer langs geweest bij een gezin, telkens niet thuis. Ze hebben veel  
schulden. De man zou na ons huisbezoek langs gaan bij Bureau Schuldhulp
verlening, hij zou dit zelf kunnen. Ik wilde gaan vragen of hem dat gelukt is 
of dat hij hulp nodig blijkt te hebben. Heb een briefje in de bus gedaan en 
gevraagd of hij mij wil bellen als hij mijn hulp nog nodig heeft.
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lIfT In dE flAT: vErnIElIngEn
Met de kleine folder werkt het wel, met de poster van ’Nederland schoon’ en de 
poster van Peer zelf ‘Beter leven in de Pucciniflat’ in de hal en lift, is het lastiger.  
Ze worden steeds kapot gemaakt, iemand heeft er een keer met pen bijgeschreven:
‘A-sociaal, blijf er met je vingers vanaf of ga ergens anders wonen.’ Peer hangt 
steeds een nieuwe poster op. Hij merkt dan ook dat er iemand steeds zijn behoefte
doet in de lift en dat er veel vuil rondzwerft in de lift en de hal, vooral bij de 
brievenbussen. En dat dat een bron van ergernis is bij veel bewoners. Hij grijpt dit 
aan om in contact te komen en organiseert een vuilnisbak van ‘Nederland schoon’ 
met de bedoeling afspraken te maken met bewoners over het legen ervan. In eerste
instantie lukt hem dat met bewoner M, maar er ontstaat een probleem als M. met
vakantie is:

De man die wij gaan helpen met het zoeken van een baan, ook gevraagd 
via zijn vrouw om de vuilnisbak te willen legen. Ze zou het overleggen en mij 
bellen. Niets gehoord. Volgende dag heb ik gebeld en drie keer aan de deur 
geweest, geen gehoor terwijl ik de derde keer de kinderen hoorde roepen, 
deden dus niet open. Jammer, is het schaamte om voor het vuil van een ander 
te moeten zorgen???
Daarop naar A., kon ook niet, hij ging volgende week op vakantie ????? 
Kortom niet veel medewerking!! Daarna een Nederlander (J.) gevraagd of hij 
tijdelijk ivm de afwezigheid van M. twee weken de twee vuilnisbakken wilde 
bijhouden. Nee dus, allerlei excuses, wel klagen maar niets doen.

Vandaag geprobeerd een Turkse man die wij helpen om werk te vinden via de 
jobcoach, actief te krijgen voor het vervangen van de plastic zakken in de hal 
beneden. Zijn vrouw zou overleggen en mij nog iets laten weten. Nog niets 
gehoord, ben benieuwd of ze iets voor ons willen doen.

En zo leggen Peer en de andere frontlijners ook in het verdere verloop van het 
traject hun ervaringen vast in een dagboek. We zullen in hoofdstuk 5 ook een greep
doen uit het dagboek van Maaike over haar doorverwijzingen naar andere 
organisaties.

Projectleider Hennie over de dagboeken:
De dagboeken van Peer en Bouchra hebben hen veel tijd gekost, maar waren 
ook belangrijk. Voor mij om dichtbij te blijven, te kunnen aanvoelen hoe het 
allemaal ging op de flat. Zij staan er daar in hun eentje voor, dus ik wil wel goed 
rugdekking kunnen geven als het nodig is. Voor Peer en Bouchra waren de 
dagboeken een plek waar ze hun dilemma’s, emoties en verhalen kwijt konden. 
WonenBreburg was bijvoorbeeld niet blij met die vuilnisbak, ze begrepen 
niet waar Peer zich mee bemoeide. En Peer begreep dan weer niet dat het 
niet duidelijk was dat het hem niet ging om die bak maar om contact met de 
bewoners te krijgen. Die dagelijkse dingen  die veel energie kosten  beschrijft 
hij steeds  in de dagboeken.

Laten we over de schouders van de frontlijnwerkers meekijken bij hun verdere 
stappen. Ze komen binnen. En dan?
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Wat kun je verwachten van de situatie waarin de bewoners op de flat verkeren?  
Eén ding weet je zeker, het zal een rijtje worden zoals dat in meer stadswijken met
sociaal maatschappelijke vraagstukken voorkomt. Bewoners met financiële zorgen,
werkloosheid, alcoholisme, onafgemaakte schoolopleidingen, zelfmoordpogingen,
gezondheidsproblemen of onverwerkte trauma’s. En onveiligheid natuurlijk, maar
die gezinnen (ongeveer 10) zitten al bij of worden doorverwezen naar het 
Veiligheidshuis. Dus dat thema komt in dit verhaal niet veel voor. Als je dit dan 
allemaal weet, en je staat in de schoenen van de drie hoofdrolspelers, hoe zou je 
aanpak er dan uitzien? Waar let je op bij het krijgen van een echte entree?
Dat zijn in de praktijk drie punten: ‘schijn bedriegt, ‘contact maken en een 
vertrouwensband opbouwen’ en ‘wat is er op dit moment nodig en mogelijk?’ 
Hieronder gaan we in op de eerste twee punten. Het derde punt komt in het 
volgende hoofdstuk aan de orde.

SchIjn BEdrIEgT
Het allerbelangrijkst is wel het besef dat de zorgen achter de voordeur veelal niet
zichtbaar aan de oppervlakte liggen. Het duurt een tijdje voordat je daar achter
komt. Onverwachte dingen bemerk je soms, zoals het omdraaien van dag- en
nachtritme of de huisbel uitzetten om de deurwaarder tegen te houden. Je komt
er alleen maar achter door zo dicht mogelijk bij de mensen te gaan staan. Anders
gezegd: het is vaak niet wat het lijkt.

Peer:
‘Wat ik in het begin opvallend vond is het stille verdriet of de stille ellende die 
je achter de voordeur vindt. We vergissen ons in wat mensen ons laten zien 
dat ze zijn en wat ze daadwerkelijk zijn. Soms staat er een grote televisie in de 
woning of is die prachtig ingericht. Dan moet je oppassen want dan denk je 
‘het gaat hier kei goed’. Maar dan zijn de schulden vaak het grootst. Een ander 
heeft bijvoorbeeld weer een bloeiend sociaal bestaan buiten de flat, maar kan 
binnen de eigen woning de wanorde niet aan. Of maakt de post niet open als 
overlevingsmechanisme voor zichzelf. En vaak vragen mensen ook geen hulp. Je 
moet heel veel vertrouwen krijgen om die verhalen te mogen horen.’

Zichtbaar is die problematiek dus niet altijd. Er zijn nu eenmaal mensen, soms ook
met heel complexe problematiek, die buiten het bereik van de gevestigde instanties
op het gebied van de hulpverlening vallen. Die zich daaraan onttrokken hebben
of die er domweg niet door zijn gezien. Maar die ‘onzichtbare mensen’ hebben die
hulp soms wel hard nodig.

De eerste contacten 
  met de bewoners thuis: 
wat is belangrijk?       
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Je ogen de kost geven en de verhalen van de bewoners op je laten inwerken vergen
aandacht en nemen tijd. Je moet je kunnen verplaatsen in de ander en zijn of haar
situatie, dat is nu eenmaal een van de essenties van kwalitatief goed frontlijnwerk.
Ontvankelijk zijn. Bewoners het gevoel geven: ‘Hij luistert naar me.’ Even turven
op welk levensgebied de problemen liggen, met een vragenlijst in de hand dat
werkt niet. Je moet de situatie kunnen ‘lezen’.

Peer:
Bewoners die sociaal wenselijke antwoorden geven, hebben nog geen 
vertrouwen in je. De eerste indruk is daarom heel gevaarlijk. Het is ook kijken en 
luisteren naar wat er niet gezegd wordt. 

Het meest indringend zijn de verhalen over de mensen die heel actief zijn, 
vrijwilligers werk doen, anderen helpen en bij wie vervolgens blijkt dat er thuis zeer 
serieuze problemen zijn. Schulden, vervuiling, administratie een puinhoop. En dat
is allemaal onvermogen.

Bouchra:
Omdat deze personen heel actief zijn, hebben ze een beeld gecreeerd van 
kracht, maar het blijkt onmacht te zijn. En uit schaamte durven ze niet te vragen 
om hulp. Wij komen er dan achter dat er hulp nodig is omdat we zoveel op de 
flat zijn en zo dichtbij zijn.’

conTAcT MAKEn En EEn vErTrouwEnSBAnd oPBouwEn
Entree krijgen, daar gaat het bij de aanpak dus om. Dat de bewoners je gaan 
opmerken en vertrouwen in je gaan krijgen als persoon om wat je doet. Dat ze je 
niet zien als een van de vele vertegenwoordigers van een of andere instantie. ‘Ik ga 
niet naar instanties’, hoorden wij een bewoner zeggen, ‘ik ga naar personen’. Hoe 
maak je contact? Voor een eerste stap in het contact helpt in het algemeen een 
small talk of een kleine aanleiding, zoals Peer de prullenbak vooral gebruikte om 
contact te krijgen. Maar vooral door een gesprekje te starten op basis van de flyer, 
dat was toch vaak een goede aanleiding.

Na het eerste contact gaat het om het opbouwen van een vertrouwensband. Kern
daarvan is mensen echt leren kennen, het momentum benutten en aanspreekbaar
blijven, ook als anderen uit het netwerk van sociale organisaties ingeschakeld zijn.
‘Signaleren en verwijzen’, heet dit vaak in het beleidsjargon. Maar zo gemakkelijk
komt een frontlijnwerker er hier niet vanaf. Want vaak gaat er van alles mis bij 
dat doorverwijzen. Bewoners komen soms om talloze verschillende redenen niet 
opdagen bij een afgesproken doorverwijzing of ze haken tussentijds af. Soms 
hebben ze er geen ervaring mee en is dat juist het probleem. En dan trekken ze ook
niet aan de bel. Dus het moet erg van de frontlijnwerker zelf komen om actie te
ondernemen en contact te houden met de bewoner: steeds opnieuw doen wat op
dat moment nodig of mogelijk is, en niet meer los laten. Bij de hand nemen, noemt
Peer dat. Dus liever even niet ‘signaleren en verwijzen’ en dan zelf weer in het
niets oplossen, maar het juistin de gaten blijven houden en aanspreekbaar blijven.
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EEn PAAR CijFERs 
OVER DE PuCCini (1):
Zo gaat Peer de 102 adressen op de flat langs, waarvan er  
uiteindelijk 38 ‘in traject’ komen, zoals dat genoemd wordt,  
ruim 35% van de bewoners. Primair, zo is afgesproken, zal Peer 
zich richten op de ‘impulsdoelen’*, maar ‘onderweg zal alles  
meegenomen worden’ als hij eenmaal achter de voordeur is.

*  Tilburg kent geen Vogelaarwijken en heeft een eigen variant bedacht: Impulswijken met daarbij de  
Impulsdoelen die ook door het Tilburg Akkoord worden gehanteerd.

En dAn nog luKT hET nIET AlTIjd…
Als we een paar maanden onderweg zijn, wordt duidelijk wat we al bij het opzetten
van het Pucciniproject gedacht hadden: ‘een Peer” redt het niet in z’n eentje.
Bij sommige bewoners komt hij als autochtoon of als man gewoon niet binnen.
Vaak zijn dat juist de bewoners of gezinnen met grote problemen. Dat is punt één.
Het tweede, minstens zo belangrijke punt, is dat er behoefte ontstaat aan iemand
die naast het houden van het overzicht over het flatcomplex zoals Peer doet, ‘de
diepte in kan gaan’. Juist bij mensen met meervoudige problemen op het gebied
van werkloosheid, armoede, schulden, verwaarlozing van zichzelf of hun omgeving,
eenzaamheid, en psychische of lichamelijke klachten. Adressen waar je moeilijk
binnenkomt, bijvoorbeeld bij alleenstaande allochtone moeders met kinderen, die
je vervolgens ook niet zo gemakkelijk kunt overdragen. Dan is er behoefte aan 
iemand die vanuit een vertrouwensband juist die personen stapjes kan laten maken.
Iemand die van daaruit gerichte ondersteuning kan inschakelen, bijvoorbeeld GGZ
hulp, juist op het moment waarop de situatie dat vraagt. Het beschikken over een
communicatiestijl die past bij de betreffende cultuur, actiegericht, handelend en
goed om kunnen gaan met aanvankelijke weerstand, dat moeten de kwaliteiten
van de persoon zijn, die naast Peer nodig blijkt. En dat wordt Bouchra, zoals we
hebben gezien: zij wordt de derde hoofdrolspeler. Bouchra gebruikt overigens weer
een andere aanleiding voor het eerste contact: zij weet dat weinig mensen bekend
zijn met de langdurigheidstoeslag en gebruikt dat als opstapje. Ze begint dus met
iets te komen brengen want het levert mensen al gauw een paar honderd euro op.
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De ‘drietrapsraket’
De frontlijnwerkers zijn over de drempel: hoe reageren ze dan op de situatie zoals 
De frontlijnwerkers zijn over de drempel: hoe reageren ze dan op de situatie zoals
ze die aantreffen? Wat voor acties ondernemen ze? Volgens de systematiek van de
‘drietrapsraket’ zoals die is gaan heten, wordt er na het opbouwen van vertrouwen
de stap gezet naar ‘de basis op orde’ en vervolgens naar ‘sociale stijging’. Met een
zekere volgtijdelijkheid. Zonder vertrouwen begin je niets en als de basis niet op
orde is, kun je sociale stijging, laat staan zelfredzaamheid, vergeten. Wat betekent
dat: ‘basis op orde’?

Hennie:
‘Basis op orde’ wil niet zeggen dat alle problemen zijn opgelost, dat zou een 
onmogelijke opgave zijn. Het gaat er vooral om dat de bewoner weer het 
gevoel heeft het stuur van zijn of haar leven in handen te hebben en dat de 
problemen dus beheersbaar zijn geworden. Het is bijvoorbeeld een groot 
verschil of je arm bent en geen sociaal netwerk hebt, of dat je dat wel hebt. 
Basis op orde is dus geen objectief criterium, maar toch is per situatie heel goed 
aan te geven of die er wel of niet (of een beetje) is: is er een leefbare situatie 
ontstaan?

De eerste vraag bij ‘de basis op orde’ is: wat is er in deze situatie op dit moment
nodig als eerste stap? Maaike benadrukt de noodzaak om enerzijds een min of 
meer systematische oriëntatie op te bouwen vanuit de drie Impulsdoelen en 
anderzijds volledig open te staan voor wat er in elke situatie nodig is.

Maaike:
Het bijzondere van het Pucciniproject is toch wel dat je in korte tijd achter 
100 voordeuren komt, ieder met een eigen verhaal, andere achtergrond, 
verdriet, armoede en vraag. De kunst is ‘je kennis te parkeren’, dat je open de 
gesprekken ingaat en je steeds afvraagt wat er in het specifieke geval nodig is. 
Naar het verhaal luisteren en ook achterhalen wat mensen zelf kunnen.  
Als je zicht krijgt op hoe iemand in het leven staat dan kan je de zelfred
zaamheid inschatten.  

4

EEn PAAR CijFERs 
OVER DE PuCCini (2):
Peer, terugblikkend na afloop van het project: ‘Ik schat op  
basis van de opgedane ervaringen dat de groep bewoners  
met complexe, nog niet aan het licht gekomen problemen,  
zo’n 10 tot 15% vormt van het totaal aantal  bewoners van  
de flat. die groep vraagt intensieve aandacht. dan is er nog  
zo’n 35% van de flatbewoners die - soms met een klein zetje - 
voor haar problemen de weg naar de reguliere instanties weet te 
vinden. En dan is er nog zo’n 50% met wie het op dat moment 
goed ging en waar ons werk dus niet lag. ‘goed’ in deze flat is 
overigens vaak ‘net zelf het hoofd boven water houden’. 
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Geleidelijk komen alle leefgebieden wel aan bod, soms wil iemand er niet 
over praten, dan maar een andere keer. Vertrouwen krijgen. Terwijl je er open 
ingaat komt er toch een analyse van het gezin tot stand op leefgebieden 
met als basisvragen: is er werk of vrijwilligerswerk, zijn er schulden, hoe is de 
dagbesteding, is er een sociaal netwerk, is er orde in huishouden (kinderen die 
op de grond slapen bv), of verslaving wellicht.

Je krijgt al vaak de basis op orde door een duwtje te geven en door heel praktische
ondersteuning en een luisterend oor te bieden. Het zijn ogenschijnlijk kleine 
stappen. Maar soms is er ook meer nodig: intensievere begeleiding en inschakeling 
van andere partijen. We noemen een paar voorbeelden van hoe die acties eruit 
kunnen zien. Eerst een paar minder intensieve - uit de ‘breedte’ benadering 
van Peer. Dan wat meer intensieve acties bij complexe situaties - uit de ‘diepte’ 
benadering van Bouchra.

AllErEErST: EEn duwTjE gEvEn
We zien bij de cijfers dat volgens de inschattingen van Peer zo’n 20% van de 
bewoners bij problemen de weg naar instanties weet te vinden, maar daarvoor 
wel een duwtje nodig heeft. Bijvoorbeeld iemand meenemen naar een advocaten-
collectief of belastingkantoor, of iemand op het spoor zetten van vrijwillige 
bewindvoering. Dat zijn zo op het oog kleine duwtjes, maar ze zetten wel zoden 
aan de dijk. Die bewoners hebben even iemand nodig om zich aan op te trekken, 
zonder dat de aandacht nog erg intensief behoeft te zijn. Alleen al doordat Peer er 
is, doordat hij zich laat zien en een eigen stek in de flat heeft waar mensen ook met 
een kleine vraag binnen kunnen lopen, zijn mensen geholpen.

Hennie:
Het weten dat je altijd bij iemand terecht kunt is een groot goed. Zelfs al maak 
je er geen gebruik van. Dat gevoel onderschatten we. Je ziet dat Peer vaak 
eenvoudige, praktische dingen doet: ordenen, mensen bij de hand nemen en 
zorgen dat ze de juiste instantie te pakken hebben en daar hulp van willen 
accepteren. Dingen waarvan veel mensen zeggen: ‘waar gaat dit over? Kan 
iemand dat niet zelf oplossen?’ Gemodder en gedoe. Dat is de ene kant. De 
andere kant is: het komt precies, een foutje en je bent opgebouwd vertrouwen 
kwijt. Bij de een loopt het anders dan bij de ander. Het gaat niet om jouw ‘beste 
oplossing’ maar om wat voor de ander een begaanbare weg is. Je zoekt de 
doorwaadbare plaats in het moeras.

PrAKTISchE ondErSTEunIng lEvErEn
Peer zelf blijkt dus in staat om bewoners vaak door concrete, praktische 
ondersteuning uit de brand te helpen. We horen hoe hij iemand snel een baan 
bezorgt door inschakeling van de jobcoach, twee uithuisplaatsingen en een 
schorsing via de leerplichtambtenaar heeft weten te voorkomen, en hoe hij bij een 
gezin dat dreigt ontwricht te raken door een toekomstig sterfgeval ‘de basis op 
orde houdt’. En - heel wat anders - hoe hij een bakfietsproject ten behoeve van 
de kinderboerderij nieuw leven inblaast en hoe hij het initiatief heeft genomen om 
mensen mee te laten doen aan een budgetteringscursus - niet in de flat zelf met 
medebewoners, dat is te privacygevoelig. En dit is dan nog maar een kleine greep 
uit alle acties en initiatieven van Peer.
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InTEnSIEvE AAndAchT gEvEn
Het is Bouchra die met erg complexe situaties te maken krijgt, waar het opbouwen
van een vertrouwensband en direct handelen om de basis op orde te krijgen hand
in hand gaan. In totaal heeft zij elf bewoners begeleid wier situaties om intensieve
aandacht vragen, waaronder mevrouw Z. in het volgende hoofdstuk.

 Hennie: 
Ik heb zelf het idee dat  niet herkende  psychische klachten vaak een grote 
rol spelen, naast de enorme angst dat kinderen afgenomen zouden kunnen 
worden. Bij deze mensen vertrouwen winnen is een bijzondere opgave. Er hoeft 
maar weinig te gebeuren of je bent hen weer kwijt. En omdat er meestal ook 
kinderen zijn, en er echt hulp nodig is, wil je dat beslist niet. Doorverwijzen is 
dan vooral voor Bouchra een probleem dat niet altijd zo makkelijk op te lossen 
is. Ik wist van tevoren ook niet hoe precair dat is. En hoe je allochtone moeders 
 nog veel meer dan anderen  moet kunnen ‘lezen’. Doorverwijzen is dan soms 
een welhaast onmogelijke opgave. Niet alleen omdat er op voorhand al geen 
vertrouwen is, maar ook omdat de manier waarop je hulp moet geven zo nauw 
luistert. Er is zo snel een misverstand waardoor je weer helemaal alles kwijt 
bent. Dan weet je als hulpverlener niet wat je fout hebt gedaan, maar toch is 
het mis. Kijk maar naar het verhaal van mevrouw Z.

hET InSchAKElEn vAn dErdEn En EEn PErSoonlIjKE KlIK
Het is voor de frontlijnwerkers derhalve belangrijk om goede ingangen te hebben
bij allerlei instellingen. Ze ondernemen dus eigenlijk actie waarop anderen
voortbouwen. Dat is wat anders dan doorverwijzen. Een persoonlijke klik van de
frontlijnwerkers met iemand van de ingeschakelde partij kan een wereld van verschil
uitmaken. Soms ontstaat die als vanzelf, zoals in het contact met de Ouderkamer
‘De Dirigent’. De Ouderkamer wordt op een enthousiaste wijze geleid door
coördinator Annie Meens. Annie en Bouchra leerden elkaar kennen doordat 
Bouchra vanuit SEW vrijwilligers introduceerde. Vanuit dat contact hebben Bouchra, 
Peer en stagiaire Sheila themabijeenkomsten verzorgd over wat er in de Puccini 
gebeurde. Daardoor gingen bewoners meedoen als vrijwilliger op de Ouderkamer.

Annie: 
Het contact is ontstaan door de personen, door Peer en Bouchra en later 
Sheila. Je signaleert iets, je vindt elkaar en er wordt iets geboren. Zij vertegen
woordigden voor mij de Pucciniflat, wat bij de andere flats dus niet het geval is.

En soms moet er moeite worden gedaan, en gaat het – ook als er de beste bedoe-
lingen zijn – niet vanzelf:

Kim, teamcoach van het IMW:
Bij de start is informatie gegeven aan Peer en Maaike over de bij ons bekende 
adressen. Uit de brede inventarisatie van Peer is maar weinig teruggekoppeld 
naar ons of is er een ‘warme overdracht’ gedaan. Het is alsof ze weer opnieuw 
begonnen. Dat zie ik als een gemiste kans en een verbeterpunt voor een 
volgend project. De huisbezoeken hadden aanleiding kunnen zijn om lopende 
hulpverlening te evalueren of om feedback te geven over de werkwijze van 
het IMW. Later in een gesprek met Hennie, toen Bouchra erbij was gekomen, 
is alles doorgenomen. Hoe houd je elkaar op de hoogte? Toen is er ook een 
vaste contactpersoon vanuit het IMW gekomen, zodat de lijnen korter waren en 
de aanmelding of intake in de flat plaats kon vinden en niet op het spreekuur. 
Wij hadden geen afspraken om iemand vrij te maken voor het Pucciniproject, 
zoals nu bij het Kernteam in Noord, maar we hadden dus wel een vaste 
contactpersoon. De vraag is of dit wel gewerkt heeft.
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Dit zijn twee voorbeelden, maar er zijn veel meer contacten en instellingen die alle-
maal onderhouden worden, zoals blijkt uit het dagboekoverzicht van Maaike als
ze een paarmaanden bezig is op de flat:

Stichting Contour (vrijwilligerswerk):
Met 3 bewoners is de samenwerking met Contour gezocht voor vrijwilligerswerk 
bij het Bakfietsproject. Ook zijn is Contour ingezet vanuit het Praatjes Maatjes 
project voor ondersteuning in de Nederlandse taal Zichtbare schakel/Thebe: 
Voor 4 bewoners is er contact gezocht met de Zichtbare Schakel. Bij 1 van die 4 
is een kennismaking gestart maar zal dit contact nu voor langere tijd voortgezet 
worden door een vrijwilliger. De inzet van de Zichtbare Schakel is daar te veel 
professioneel getint. Bij de andere 3 bewoners is de Zichtbare Schakel wel de 
juiste op dit moment. Het gaat hier oa om een verzamelaar en om een bewoner 
met wie inmiddels contact met de GGZ gelegd is.

Thuisadministratie:
Bij 1 bewoner is thuisadministratie ingezet.

MOM, Maatschappelijke Ontwikkeling Maatschappij:
Voor 7 bewoners is MOM ingeschakeld. Na een voorgesprek met Peer/ Maaike 
is er een kennismaking geweest tussen Ellen Christianen en de betreffende 
bewoner. Inmiddels heeft 1 bewoner werk gevonden. Bij 3 bewoners loopt 
het matching proces nog. 1 bewoner heeft zelf geen initiatief meer genomen, 
waardoor het traject gestopt is. 1 bewoner heeft het traject zelf on hold gezet 
i.v.m. de spanning van de verbouwing. En bij 1 bewoner is er een melding naar 
het UWV gegaan i.v.m. onvoldoende medewerking, nadat er een passende baan 
gevonden was.

Bureau Schuldhulpverlening:
Bij veel bewoners hebben we informatie gegeven over Bureau Schuldhulp
ver lening. In 5 gevallen hebben we extra aandacht gegeven. Bij 2 van deze 5 
personen zijn we meegegaan naar een intakegesprek. Bij 1 bewoner wordt 
een budgetterings cursus ingezet. En bij 2 bewoners hebben we d.m.v. extra
 gesprekken een start gemaakt om contact te leggen met Bureau Schuldhulp
verlening, maar haakten ze vlak voor de start af. IMW: Bij 3 bewoners hebben 
we het maatschappelijk werk ingezet. Bij 1 van deze bewoners bleek na 
informeren dat de maatschappelijk werker die in het verleden verbonden was 
aan het gezin, niet meer werkzaam was. Klant heeft er toen voor gekozen niet 
met iemand anders verder te gaan. Bij 1 bewoner is er diverse malen contact 
geweest met de betrokken maatschappelijk werker. Samen hebben we het plan 
van aanpak aangepast (ter voorkoming van instroom vanuit de WW naar de 
WWB, dit loopt overigens nog). Bij 1 bewoner is er een intakegesprek geweest 
i.v.m. een traject richting BLUT.

VSV:
Een jongen verliet onverwacht zijn school, ouders vroegen mij om hulp. Hierop 
heb ik het Ondersteuningsteam Vroegtijdige Schoolverlaters van het IMW 
ingeschakeld. Hij werkt nu voor een uitzendbureau en gaat zich aanmelden voor 
een opleiding tot beveiliger. Mogelijk kan hij starten in januari 2012.

Peer:
Het samenwerken geeft wel een speciaal inkijkje in het werk van instellingen.  
Ik kon goed zien of ze de afspraken met de bewoners wel nakwamen en of ze 
hen niet te lang lieten wachten. Soms moest ik de professionals dan ook achter 
de broek zitten, dat werd me niet altijd in dank afgenomen. Maar als je zegt: ‘ik 
neem volgende week contact op’. Dan moet je dat ook doen.
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Het verhaal van 
mevrouw Z

Neem een van de complexe situaties waar Bouchra mee te maken krijgt en die 
ze ook niet gemakkelijk kan overdragen. De onmacht om dingen voor elkaar te 
krijgen is daarvoor te groot. Het is ‘het verhaal van mevrouw Z.’ Het blijkt een 
prachtvoorbeeld van hoe iemand tussen de wielen van de hulpverlening kan raken, 
met vallen en opstaan probeert te overleven en het hoofd toch boven water houdt. 
Bovenal laten de lotgevallen van mevrouw Z zien ‘hoe het systeem werkt’.
Het gaat om de alleenstaande moeder Z. met zeven kinderen tussen de 2 en 13 jaar,
die vaak –merkwaardigerwijs – in problemen komt, omdat ze haar best doet bij wat
het Nederlandse systeem van haar vraagt. Laten we een paar punten noemen:

•  Ze schreef zich in voor een groter huis om haar oudste dochter een ruimte te 
geven om rustig te studeren, maar wist niet dat je jaarlijks een tientje moet 
betalen om ingeschreven te blijven.

•  Ze deed mee aan een stimuleringsregeling, maar wist niet dat je de bonnetjes 
moet bewaren.

•  Ze deed mee aan een bibliotheekproject, maar niemand vertelde haar dat je de 
boeken na drie weken terug moet brengen.

•  Haar kinderen gaan keurig naar de tandarts, maar ze weet niet hoe het zit met 
wat je zelf moet betalen.

•  Ze wilde graag naar inburgering, maar wist niet dat ze daarvoor met twee bussen 
naar het centrum moest en nooit op tijd kon zijn als ze ook de kinderen naar 
school moest brengen.

•  Enz. enz. enz.

wAT gEBEurT Er?
Mevrouw Z. laat Bouchra een bundel brieven van verschillende instanties zien waar
ze niet meer uitkomt. In een van de brieven krijgt ze bericht dat ze aan de 
inburgeringscursus moet deelnemen. Ze wilde geen problemen met sociale 
zaken, die haar immers bij overtreding kan korten op haar uitkering. Dus heeft ze 
ingestemd, want ze wil laten zien dat ze meewerkt. Maar het is niet haalbaar voor 
haar om ’s ochtends om 9 uur op de cursus in het centrum te zijn, waarvoor ze vanuit 
Puccini twee bussen moet nemen. Haar kinderen moeten immers eerst naar school, 
waaronder een kind van 4 jaar dat speciaal onderwijs krijgt en om ca. 9 uur per 
taxibusje - met andere kinderen - van huis gehaald wordt. Dus komen er inderdaad 
na verloop van tijd brieven dat de uitkering bij verder wegblijven van de cursus 
gekort wordt, en slaat de paniek bij Z. toe.
Het kost Bouchra uren om via telefoontjes en brieven een oplossing te helpen 
vinden. Idem dito met een niet betaalde tandartsrekening, waarbij Bouchra na 
overleg met de casemanager een formulier voor bijzondere bijstand met Z. invult. 
Zij repeteert met Z. de stappen die ze zelf verder moet zetten: een kopie maken, de 
brief posten en het antwoord in de gaten houden.

Bouchra:
‘Z. zegt dat ze het begrijpt, maar aan haar ogen zie ik dat dat niet zo is: het is
allemaal teveel geworden.’

5
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En zo is Bouchra met Z. via het ontstaan van een vertrouwensband een traject 
ingegaan om ‘de basis op orde te krijgen’ en ‘sociale stijging ‘ te stimuleren.

Bouchra:
Het is gelukt door haar te benaderen van moeder tot moeder en een aantal 
dingen in de praktijk beter te regelen, zoals inburgeringslessen dichtbij huis, 
de administratieve rompslomp te ordenen en school en kinderopvang goed 
te regelen. Dat kreeg ze zelf gewoon niet meer voor elkaar. Wat dan mooi is, 
is dat ze dan op eigen initiatief gaat koken voor de deelnemers aan een open 
dag en soms meegaat met haar kinderen naar de speeltuin, iets wat ze niet 
gewend was te doen. Ze wil wel, heel graag, maar de dingen zijn voor haar te 
ingewikkeld. Dus: in een tijdsbestek van minder dan een jaar is het gelukt Z uit 
het dal te trekken: ‘Er kwam rust in haar hoofd en ze raakte opgelucht’, zei ze.

Maar helemaal op eigen kracht de stijgende lijn voortzetten na afloop van het 
Pucciniproject zit er nog niet in. Er blijft begeleiding nodig volgens Bouchra. 
Overigens had Bouchra van gemeentezijde van tevoren de boodschap 
meegekregen dat ‘de vrouw zelf niet in beweging komt, dus dat er wel strikt met 
haar omgegaan moet worden’. Vanuit gemeentekant gezien begrijpelijk, want het 
uitgangspunt is immers geworden dat er een ‘eigenkrachtbeleid’ gevoerd wordt, 
waarbij bewoners zelf in actie komen. Maar wat nu als ‘de kracht achter de eigen 
kracht’ eerst opgebouwd moet worden, zoals bij Z.?

Bij het aflopen van het Pucciniproject en dus het vertrek van Bouchra wordt 
Z. begeleiding via het maatschappelijk werk (IMW) aangeboden, waarmee de 
koppeling naar de reguliere hulpverlening alsnog gelegd wordt. Dat dit niet zonder 
slag of stoot gaat, blijkt al snel.

wAnT wAT gEBEurT Er vErvolgEnS?
Na twee maanden blijkt het kind dat passend onderwijs krijgt en per busje gehaald
wordt, niet meer naar school te gaan. Wat is het geval? Het taxivervoer is gestopt, 
de afstand naar school blijkt net iets minder te zijn dan de regel voorschrijft. De brief
van de gemeente meldt dat het kind per openbaar vervoer of de fiets naar school
moet. Maar het kind is 5 jaar en mevrouw Z. kan hem met haar andere schoolgaande
kinderen niet ook wegbrengen. Omdat het kind nu niet naar school gaat en
thuisblijft gaat mevrouw Z. nu niet meer naar de inburgering en krijgt ze zowel de
leerplichtambtenaar als Sociale Zaken op haar dak. Actie is nu wel geboden, anders
kan ze gekort worden op haar uitkering en is er bovendien kans dat er bij 
een nietschoolgaand kind uiteindelijk de rechter aan te pas komt. De nieuwe 
contactpersoon bij het IMW was met vakantie, zo meldde mevrouw Z., die ten einde 
raad haar toevlucht toch weer bij Bouchra heeft gezocht, die het contact met IMW 
herstelt. En zo kan van het een het ander komen en worden problemen breder en 
breder als je er niet op tijd bij bent.

Bouchra tot slot:
Mevrouw Z. vind ik een krachtige vrouw. Ze blijft volhouden om te kunnen  
overleven in ons land en het zo goed mogelijk te doen voor haar kinderen.  
Ook al is het voor haar zo ongelooflijk ingewikkeld.
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dE fronTlIjnwErKEr IS KwETSBAAr En EEn BEETjE oMSTrEdEn.

ESSEnTIES vAn fronTlIjnwErK
We hebben bij het Pucciniproject tot nu toe twee soorten vooruitgeschoven posten
in het frontlijnwerk gezien: die van Peer met Maaike gericht op ‘het totaal van de
bewoners’, en die van Bouchra ‘de diepte in’.

Frontlijnwerkers moeten in de dynamiek van alledag in de buurt zelf hun werk
doen, ze staan er min of meer alleen voor; in de luwte van de eigen organisatie op
kantoor zitten is er even niet bij. Wat zijn dat voor mensen, die frontlijnwerkers?
Het zijn mensen van zessen klaar, persoonlijk geëngageerd, die zich voor 
een bepaalde tijd aan de uitvoering in een bepaalde buurt willen verbinden, 
anders ontstaat er geen vertrouwen. Voor dat werk bestaat geen apart diploma. 
Inlevingsvermogen om frontlijnsituaties te kunnen doorgronden en realistisch in te 
schatten is vooral een kwestie van de nodige levenservaring en praktisch vernuft. 
Het kunnen inhaken op wat zich aandient, de goede toon treffen en het op het 
juiste moment inschakelen van andere disciplines, daar gaat het om. Met de nodige 
volharding, laten we dat vooral niet vergeten.

Daarnaast zijn het doorgaans wat avontuurlijk ingestelde personen die nog wel eens
buiten de gebaande paden van de gevestigde organisaties willen treden. Dat kan
ook bijna niet anders want hun oriëntatie ligt op het kijken en handelen vanuit de
concrete situatie waarin de bewoner verkeert. Dan gaat het om het ‘hier en nu’, om
het zetten van de eerstvolgende stap. En dat staat nu eenmaal haaks op de meer
institutioneel gerichte oriëntatie van bijvoorbeeld beleidsmensen die veeleer uit
zijn op het maken van een plan, waarbij de doelen en beleidslijnen van de eigen
organisatie als vertrekpunt dienen.
Beide oriëntaties hebben hun waarde, we komen daar in hoofdstuk 11 op terug.
Maar dat het daartussen kan wringen, moge duidelijk zijn. De kracht van de 
frontlijnwerker is meteen aan te pakken als het moet vanuit de ‘hier en nu situatie’,
waar via de bestaande organisatiewegen vaak tijden over wordt gedaan. Maar het is
ook hun zwakte. Want vanuit de instituties wordt hun handelwijze – hoewel er vaak
bewondering is voor de voortvarendheid - nogal eens met argusogen bekeken: de
frontlijnwerker is al gauw een vreemde eend in de bijt die zich aan god noch gebod
stoort en niet past in de bekende organisatieplaatjes. Ophemeling en verkettering
liggen dan ook beide op de loer.

dE fronTlIjnwErKEr En dE BEEldEn ovEr hEM
Neem bijvoorbeeld de eerste reacties van woonconsulent Jeun Bronneberg 
en huismeester Coen van Erp van WonenBreburg toen zij over de komst van 
frontlijnwerker Peer hoorden, en de herinnering daaraan van de directeur-bestuurder 
van WonenBreburg Johan Dunnewijk.

Actievaardigheid 
     achter de voordeur 

is een vak apart 

6  
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Woonconsulent Jeun:
‘Mijn angst was: weer een project. Er zijn er heel wat. Dan stopt het weer na 
verloop van tijd en dan zijn er verwachtingen gewekt. Ik hecht aan follow up.  
Er komt zoveel op mensen af bij groot onderhoud, staan ze dan wel open voor 
sociale stijging, is dit wel het moment?’

Zijn collega huismeester Coen:
Ik dacht eerst, ‘het zijn wel mijn bewoners’, ‘die moet ik beschermen’, maar 
kreeg de indruk dat het iets vernieuwends zou kunnen zijn. Met Peer en collega 
Jeun hebben we onze rollen vooraf besproken. ‘Leg problemen bij ons neer.’ 
hebben we toen gezegd.

En de directeur-bestuurder van WonenBreburg, Johan:
Naast de fysieke kant  de renovatie , de leefgebieden bevorderen en sociale 
stijging erbij nemen. Op die manier leveren we een leefbare bijdrage aan de 
Impuls gedachte, zo was de veronderstelling bij de leiding. Ik dacht, men gaat 
juichen als we dat willen, maar reactie was eerder: ‘moet dat nou?’ Waarom 
zou je het samen doen met SEW, dat kunnen we zelf toch wel? Met alle 
waardering voor huismeesters en woonconsulenten: ze kennen doorgaans 
de bovenkant, de actieve mensen en de onderkant, de rotzooimakers. De 
middencategorie kennen ze onvoldoende, soms is dat ook niet nodig, maar 
soms wel.

Nadat het project drie maanden op weg is, merkt Hennie dat Peer nog steeds als
een vreemde eend in de bijt gezien wordt door de uitvoerenden van Wonen Breburg: 
Coen en Jeun. Zij stuurt een bericht aan Bart de Laat, de teamleider van Coen en 
Jeun, waaruit we het volgende citeren:

25 febr 2012
Dag Bart,

Ik denk dat Jeun, Coen en jij jezelf afvragen waarom Peer (en Maaike) eigenlijk 
nodig zijn. ‘Dat kan onze huismeester ook’ en ‘Peer houdt zich te veel met 
‘onze’ zaken bezig’. Ik snap het als jullie dat denken en tegelijkertijd vermoed 
ik dat juist dat precies het misverstand is. Dat wil ik hieronder proberen uit te 
leggen.

De kern van het misverstand zit, denk ik, in het volgende: Peer en Maaike zien, 
net als de huismeester, wat er op de flat gebeurt. Een huismeester die langer 
op de flat zit, weet van de meeste problemen die mensen hebben. Daar heb 
je geen Peer en Maaike voor nodig. En bovendien zijn het meestal dagelijkse 
dingen die iedereen wel kan begrijpen: ouders die zich zorgen maken om 
hun kind, een conflict tussen twee buurvrouwen, mensen die worstelen met 
schulden en werkloosheid. Dat kan iedereen zien en snappen en in zijn eigen 
leven herkennen. En de meeste mensen lossen dit soort dingen zelf vervolgens 
weer op. En op dit punt precies ontstaat het verkeerde beeld. Want hier ga je je 
afvragen: ‘Mensen kunnen dit toch wel zelf oplossen, waarom is hier extra actie 
op nodig? En als dat al nodig is, kan onze huismeester dat ook.‘

Dat lukt inderdaad vaak in het herkennen van de problemen, maar loopt mis 
als er vervolgens actie op moet komen. Herkennen van het probleem is relatief 
makkelijk, maar gedragsverandering bewerkstelligen is specialistisch werk.  
Dan pas wordt het lastig, tijdrovend en ingewikkeld. Met andere woorden: er is 
een groot verschil tussen ‘begrijpen wat er gebeurt’ en daarin effectief optreden. 
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Want dan moet je zorgen dat mensen die zelf hun problemen niet kunnen 
oplossen, hun gedrag gaan veranderen, naar hulpverlening gaan enz. En dat is 
een vak apart: weten wat je moet doen om bij al deze individuele personen of 
situaties iets te bereiken en te veranderen. En dan zijn er twee dingen die het 
nog ingewikkelder maken:

  Vaak is het trial and error: zoeken, er is niet meteen succes, maar het is vooral 
een kwestie van volhouden en uitproberen wat bij deze persoon in deze 
situatie werkt. Zeker als de problemen wat complexer zijn. En dan is er ook 
vaak nog een terugval. Dit is het verschil met fysiek, natuurwetenschappelijk 
of sociaal werk, je komt er hier niet met een methodiek toepassen en ‘meten 
is weten’. Dat is prima en noodzakelijk bij het behandelen van een hartaanval 
of aanleggen van riolering, maar werkt niet bij gedragsverandering.

  Je moet wel een professional zijn, die dit vak verstaat, maar tegelijkertijd 
‘gewoon’ zijn, tussen de mensen staan, er voor hen zijn. Er niet boven hen 
gaan staan, dan werkt het niet. De professional moet zijn vak dus  raar 
genoeg  een beetje onzichtbaar maken.

Over wat ik hier schrijf is allerlei onderzoek gedaan. Ik verzin het niet allemaal 
zelf, wil ik maar zeggen. Kan de huismeester dit ook? Wellicht wel. Maar 
meestal niet in de manier waarop hij nu gepositioneerd is. Dan signaleert hij 
wel, dan weet hij wel wat er speelt, maar heeft niet de mogelijkheden om daar 
dan ook iets mee te doen: gedragsverandering bij mensen bewerkstelligen en 
adequate hulpverlening inschakelen. Als dit namelijk wel door de huismeesters 
in Tilburg zou worden opgepakt, hadden we dit hele project niet nodig gehad. 
Vergis je niet: in de hele sociale sector wordt op dit moment geworsteld met 
deze vraag: hoe bereiken we deze mensen en hoe kunnen we vervolgens 
effectief optreden? Ik wil jullie gevoel zeer serieus nemen  ik hoop dat dat 
doorklinkt  en dit met jullie doorspreken. Ik zou gewoon heel graag willen dat 
het ook jullie project wordt, dat jullie dat ook zo gaan ervaren en er trots op 
kunnen zijn.

Hennie

De strekking van de brief - een pleidooi voor de kwaliteit om mensen in hun 
specifieke situatie vooruit te kunnen helpen en routines te doorbreken - blijkt door 
Bart nog steeds belangrijk te worden geacht.

Bart:
De brief zette mij aan het denken en droeg bij aan de discussie hoe we met 
elkaar tot een gedragen beeld komen over de manier waarop we willen werken.

Het vak dat een frontlijnwerker uitoefent en de positie die hij inneemt ten opzichte
van andere uitvoerenden is derhalve kwetsbaar en een beetje omstreden. Zijn positie 
moet ‘onderhouden’ worden, we zien het in de brief van Hennie. Hij moet in
positie gebracht en gehouden worden, opdat zijn optreden effect sorteert. Hoe?
Dat beschrijven we in het volgende hoofdstuk.
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Peer is gedetacheerd vanuit SEW waar hij juist voor dit Pucciniproject is aangenomen 
en een tijdelijk contract heeft gekregen.

Hennie:
Omdat hij ons de juiste man op de juiste plaats leek, eigenwijs maar met precies 
de frontlijnkwaliteit die we nodig achtten, hebben we hem aangenomen. Ik zou 
hier graag een verhaal vertellen over hoe je met succes zo iemand vindt. Maar 
helaas. Het duurde nogal lang (vond ik) voor er eindelijk goedkeuring kwam 
voor het project. En toen die er eindelijk was, moest het natuurlijk meteen 
beginnen. Zo gaat dat. Ik had echt geen zin in een sollicitatieprocedure dus ik 
heb in mijn netwerk een beetje rondgevraagd. Zo ben ik aan Peer gekomen. 
Hij had eigenlijk ook geen ervaring met Achter de Voordeur, maar wel in het 
omgaan met moeilijke mensen. Ik durfde het daarom wel aan, maar anderen 
hadden wel aarzelingen: ‘er straalt niet veel dynamiek van hem af’ ‘Je zet het 
project hiermee op achterstand’ ‘Is hij niet te veel hulpverlener?’ En hij nam zelf 
na een week ontslag omdat hij steeds moest vergaderen. Dat vond ik wel voor 
hem pleiten...

Hennie is als Puccini projectleider en voorzitter van de stuurgroep zijn chef en
fungeert als zijn eerste ruggensteun. Die persoonlijke rugdekking vanuit de leiding
is belangrijk, de frontlijnwerker moet tegenspel kunnen krijgen en een gevoelig
oor tegenover zich vinden bij zijn pionierswerk. ‘Ik ben van niemand’, zegt Peer,
maar er moet wel wat gebeuren om dat te kunnen zeggen. Een vrije rol krijg je niet
zomaar. Die persoonlijke rugdekking als je ‘van niemand bent’ is een belangrijke
voorwaarde om een frontlijnwerker als Peer te laten gedijen.

Het gaat trouwens niet alleen om Peer. Bouchra heeft ook een vrije rol gekregen.
Evenals Sjannie Lobbezoo die we straks zullen tegenkomen. Zij is als Zichtbare 
Schakel voor een gedeelte van haar tijd vrijgemaakt om vanuit haar organisatie, 
Thebe, te experimenteren met vormen van praktische thuisbegeleiding. Uren 
schrijven en gedetailleerde rapportages inleveren volgens een bepaald protocol hoeft 
zij niet te doen. Ook zij krijgt de vrije hand, eigenlijk ook weer omdat zij kennelijk 
intrinsiek gemotiveerd wordt geacht en het haar toevertrouwd wordt.

Dat niet hoeven vasthouden aan protocollen in dit soort situaties is niet onbelangrijk. 
Het voorkomt dat ‘het institutionele’ de overhand krijgt boven ‘het situationele’, waar 
we in het slothoofdstuk op terugkomen. Het niet hoeven vasthouden aan protocollen 
wordt onder meer bepleit in ‘Outreachend Werkt!’, pagina 66, een publicatie van 
Movisie: www.movisie.nl:

Sociale professionals blijven grote moeite hebben om zich los te  mogen  
weken van het werken volgens protocollen en procedures. Wij menen dat deze 
manier van werken aansluiting op de leef en belevingswereld van burgers echt 
verhindert. Het moeten voldoen aan formele vereisten en de beperkte tijd staan 
contact maken en present zijn in de weg.

Anderzijds is er in het Puccini project ‘het institutionele’ meer verbonden aan ‘het
situationele’ doordat Maaike vanuit de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente
als ‘Verbindende Schakel’ direct gekoppeld is aan Peer.

Een vrije rol of niet?
7 
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Haar teammanager Mirjam van Loon:
Ik vond het belangrijk als afdeling Werk & Inkomen direct aan te haken aan de 
frontlijn. We hebben als Werk & Inkomen nu eenmaal een wat roestig imago, 
vaak gekoppeld aan fraude zaken. Het is juist belangrijk direct mee te denken 
in frontlijnsituaties. Dan zijn we er niet om te tellen of iemand teveel heeft 
gekregen, maar om na te gaan wat er in die specifieke situatie mogelijk is. 
Dat kan ook een beroep zijn op bijzondere bijstand of een tegemoetkoming 
in studiekosten, dingen die mensen vaak helemaal niet weten. Bovendien 
voeren de casemanagers van Werk & Inkomen er wel bij. Zij konden met 
de vooruitgeschoven post Maaike in gesprek gaan over de context van een 
uitkering. Dat verrijkt hun invalshoek en is een mooie les geweest.

vAnuIT wElKE PoSITIE: EEn vrIjE rol of nIET?
In hoeverre zit aan een frontlijnpositie onherroepelijk een vrije rol vast om kwaliteitsvol 
uitvoerend werk te leveren? Kan de rol niet vervuld worden door iemand uit de eigen 
gelederen, dus een werknemer van een van de betrokken instanties, aannemend 
dat die over de noodzakelijke capaciteiten beschikt? Dat blijkt een kernvraag te zijn 
waarover flink gesproken is, neem de interne discussie binnen de gelederen van 
WonenBreburg, nu het project is afgelopen. Een greep daaruit:

Woonconsulent Jeun oordeelt anders nu hij Peer heeft 
meegemaakt:
Ik heb de indruk dat 10% van de mensen anders niet geholpen zou zijn. Bv. E., 
zijn woning zou zijn ontruimd. Bv. bij een man die terminaal was, voor wie er 
een rolstoel moest komen. Een aanvraag via de WMO zou maanden geduurd 
hebben. Nu wist Peer een vlonder bij de voordeur te krijgen uit een andere flat, 
dat is typerend voor de korte lijnen van Peer. Anders hadden die mensen niet 
de huismeester gebeld. Ook niet de financiele situatie daarna, dat hadden ze 
mij niet verteld, anders was er huurschuld ontstaan en stuit je op de schaamte 
van schuld. Ik was het gesprek over de uitvaart niet aangegaan. Dat contact had 
Peer opgebouwd: u bent terminaal, hoe is het allemaal geregeld?

Huismeester Coen:
Bewoners willen best wel problemen aan ons vertellen, maar ze zeggen niet 
tegen ons: ‘dat en dat’ hebben we aan Peer verteld. Vaak hebben wij ook 
al instanties benaderd, maar op een gegeven moment stoppen de mensen. 
Mensen willen ‘tot op zekere hoogte’ geholpen worden. Er is maar een paar 
procent dat doorgeholpen wil worden. En dan komt het weer naar boven bij 
Peer en Bouchra. Voor ons zijn er 3 of 4 gevallen waarvan we niets wisten , 
vooral wat betreft het isolement.

Teamleider Bart:
In het begin dacht ik: zo’n rol als die van Peer, dat moeten we niet doen. Maar 
nu denk ik dat het allebei wel kan op het moment dat de situatie daar om 
vraagt, met de vraag: kan elke huismeester of woonconsulent dat wel? 

Vestigingsdirecteur Aline:
Laten we aan het dilemma van bewoners denken: ‘vertel ik mijn ‘huisbaas’ 
 waar huismeester en consulent toch representanten van zijn  wel mijn 
problemen met als gevolg dat ze weten hoe slecht het mij gaat en ik misschien 
eerder uit mijn huis moet?’ Natuurlijk niet!
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Directeur-bestuurder Johan:
Ik heb in dit project geleerd waar onze grenzen liggen, qua competentie en rol. 
Kunnen we dat strenge: huur incasso, wel combineren met zo’n rol van Peer? 
Dat vraag ik me af. Ik ben kritisch geworden op wat we wel en niet kunnen.

Deze laatste opvatting wordt overigens gedeeld door collega  
Rob Vinke, directeurbestuurder TBV Wonen:
We zullen als corporatie voor het ‘hoe gaat het eigenlijk met de mensen en 
wat kunnen we concreet voor hen doen zodat ze een ontwikkeling gaan 
doormaken’ tijdelijk een ander soort professionele capaciteit moeten inhuren. 
Aan ons kleeft: ‘u moet wel betalen’, bewoners gaan in hun schulp kruipen, 
maken brieven niet meer open etc.

Opmerkelijk dat de woonconsulent en de huismeester, die aanvankelijk de nodige
scepsis hadden over de entree van Peer, diens aanvullende actievaardigheden en
rol van relatieve vrijbuiter juist vanuit de praktijk zijn gaan waarderen. Blijkens hun 
voorbeelden brengt Peer als vertrouwenspersoon extra tempo en kwaliteit in
de uitvoering. Wellicht is die rol van relatieve vrijbuiter toch nodig om vertrouwen
op te bouwen, succes te hebben en een krachtige uitvoering te garanderen? Het
verhaal van E. in het volgende hoofdstuk is een voorbeeld van hoe deze rol er in de
praktijk uit ziet en waarom de huismeester of woonconsulent dat niet zomaar kan.
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Het verhaal van E.
8  

Eigenlijk is het een bijzonder verhaal, dat van Sjannie. Laten we daarmee beginnen.
Zij maakt deel uit van het team Praktische Thuis Begeleiding van Thuiszorg organisatie 
Thebe, is opvoedkundig gezinscoach waarbij ze onder meer gebruik maakt van video, 
en heeft psychiatrie als specialisatie. Maar in de eerste plaats is het iemand van ‘breed 
kijken’ en ‘handen uit de mouwen’, gepokt en gemazeld als ze is.

Hoe komt Sjannie in beeld bij het Pucciniproject? Er ontstaat op gegeven moment
een project van ruim twee jaar in Stokhasselt, ‘Zichtbare Schakels’, gefinancierd uit
de Impulsgelden Noord. Wijkverpleegkundigen moeten in het kader van dat project
meer zichtbaar zijn in de wijk, mensen op alle leefgebieden kunnen benaderen en
zorgen dat degenen die specialistische hulp nodig hebben - vaak zorgmijders - die
ook daadwerkelijk krijgen. Praktische Thuis Begeleiding kan daar een rol in spelen,
zo is de gedachte. Met name het hoofd van de Wijkverpleegkundigen bij Thebe 
maakt zich er sterk voor Praktische Thuis Begeleiding te koppelen aan het 
project Zichtbare Schakels. ‘Maar hoe vind je die zorgmijders?’ is voor hen dan 
de vraag. Hoe krijg je mensen bij wie niemand achter de voordeur komt, veelal 
multiprobleemgezinnen eigenlijk in beeld? Het antwoord is er snel voor wat betreft de 
Pucciniflat: via Peer die daar inmiddels een half jaar werkt!

En zo kan het gebeuren – niet omdat het allemaal van tevoren groots bedacht is,
maar omdat actieve mensen elkaar willen en weten te vinden – dat de energie van het 
Pucciniproject gekoppeld wordt aan die van het project Zichtbare Schakels. Sjannie 
wordt door Peer geïntroduceerd op zes adressen waarvan hij vermoedt dat er meer 
aan de hand is dan op het eerste gezicht lijkt. Met de vraag: ‘Wil je met me
meekijken?’ introduceert Peer haar op één van die adressen, dat van E.

E., werkloos geworden, zit in feite al twee jaar op bed en gaat niet meer tot actie 
over. Hij heeft schulden en zijn administratie is niet meer geordend. Er is een 
enorme huurschuld waardoor hij zijn flat uitgezet wordt als er niets gebeurt. Eerdere 
hulpverlening en de casemanager hebben het beeld van E. dat hij geen enkele 
afspraak nakomt. Na contact met Sjannie ziet E. zelf ook wel in dat hij geholpen moet 
worden met als eerste vraag: ‘Wat is er nodig om van het bed af te komen?’
Hieruit is een traject van bijna 1½ jaar ontstaan door o.a. de administratie te doen en 
naar het Maatschappelijk Werk te rijden. In kleine stapjes, eerst meenemen vanuit 
huis, dan voor de flat wachten, en tenslotte samen op de plek zelf afspreken. Alles 
wat buiten de wijk lag, was voor E. eigenlijk al te ver. Maar met deze kleine stapjes is 
E. steeds meer zelfstandig naar het IMW gegaan, naar de GGZ, naar Sociale Zaken en 
naar werk in een fietsenhandel via de Blutregeling. Daar had hij zelf voor gekozen; hij 
moest van Sociale Zaken een werktraject volgen. Dat werk had hij echt nodig om zijn 
bed uit te komen.

Zijn zelfvertrouwen is door deze praktische hand- en spandiensten met gerichte
doorverwijzingen geleidelijk opgebouwd. Maar het werk in de fietsenwerkplaats 
bleek toch niet haalbaar in combinatie met het traject thuis en de stappen bij de 
GGZ, waarna hij daar vrijstelling voor kreeg van Sociale Zaken. Zij zagen ook in 
dat E. maar één ding tegelijk kon oppakken. Uiteindelijk is hij voor drie jaar in de 
Schuldhulpverlening beland om zijn financiële basis helemaal op orde te krijgen. Maar 
hij moet wel aandacht blijven krijgen.
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Sjannie:
Dit lijkt me een goed voorbeeld van het nut van praktische thuisbegeleiding.
Een benadering waarbij vanuit een instelling wordt gezegd: ga eerst je papieren
maar zoeken en kom dan naar ons toe, werkt in zo’n geval natuurlijk niet.
Ook het nakomen van afspraken is een proces dat geleidelijk opgebouwd moet
worden. Ik heb nooit meegemaakt dat E. die niet nagekomen is, juist door zijn
leven in kleine haalbare stapjes te helpen opbouwen. Ja, E., hij is wel degene
op wie ik het meest trots ben qua resultaat, juist omdat hij trots op zichzelf is
kunnen worden.

Tot slot laten we E. zelf aan het woord.
Peer kwam voor mij net op het goede moment langs. Er was een situatie 
ontstaan met enorme stress, waar ik niet meer uitkwam.. Het ging van kwaad 
tot erger. Eigenlijk zat ik al vanaf m’n twintigste in de schulden. De brievenbus 
durfde ik niet meer te legen. Ik had ook een huurachterstand van 3 of 4 
maanden met de dreiging van huisuitzetting. Sjannie is er toen bijgehaald, 
die de hele papierwinkel en ongeopende enveloppen heeft uitgezocht tot het 
een map was geworden waar alles in zat. Daarna ging ze met me mee naar 
het IMW en hielp me met het verwoorden van mijn problemen. Ik ben nu 11/2 
jaar verder en mijn zaak is in behandeling bij bureau Schuldhulp. Ik heb een 
stabilisatieovereenkomst getekend. Dat geeft me lucht en het gevoel dat ik 
er over 3 jaar vanaf ben. Sjannie en ook Maaike hebben me enorm geholpen 
met de financiele begeleiding en ze hebben ervoor gezorgd dat ik er ook echt 
iets aan wilde doen. Stapje voor stapje. IMW beheert nu mijn uitkering. Ik had 
eerst 50, euro per week leefgeld, dat is nu 70, euro geworden. Zo blijf je 
gemotiveerd om ermee door te gaan. In de komende 3 jaar wil ik nadenken 
over wat ik wil gaan doen. Als ik straks in de Schuldhulpverlening zit , ben ik van 
die stress af, heb geen angst meer voor deurwaarders en kan ik een volgende 
stap nemen, niet elke dag thuis zitten. In het afgelopen jaar heb ik ook nog een 
tijdje in een fietsenwerkplaats gewerkt, maar dat lukte niet. Ik moet niet teveel 
tegelijk willen, dan kan ik me beter focussen op het volgende.
Vroeger ben ik heftruckchauffeur geweest en ook nog een jaar postbode, maar
er zat geen uitdaging in voor me. Uit mijn postbodetijd weet ik dat er talloze
mensen zijn met een uitkering en geldproblemen. Eigenlijk zou ik wel voor 
anderen willen gaan doen wat Sjannie en het IMW voor mij doen, ik ben hen 
superdankbaar. Ik zou mijn ervaringen willen delen met anderen die in dezelfde 
situatie zitten, en duidelijk maken dat je er uit kunt komen als je maar wilt. Dat 
je de goede mensen moet benaderen. Misschien een opleiding doen? Ik ben nu 
35, het kan nog. Ik ga het er met IMW over hebben, als ze terug van vakantie 
zijn. Wat ik de afgelopen tijd goed vond, is dat Peer zo 1x per week langs kwam
om een praatje te maken, onaangekondigd. Hij vergat me niet. Het contact
met Sjannie gaat langzamerhand aflopen, maar ik kan altijd contact met haar
opnemen.

De kern van het Pucciniproject is voor mij: er komt iemand aan de deur, je krijgt 
een kans en die moet je niet laten glippen. Je hebt niets te verliezen. Als het 
voor mij kan, kan het ook voor een ander. Eigenlijk ben ik best trots op mezelf, 
ik heb het op eigen kracht voor elkaar gekregen, met de steun van anderen. Kijk 
maar ’s naar de verjaardagskaart die ik gekregen heb. En het moment dat Peer 
langs kwam? Alsof het zo moest zijn.
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  De ‘drie ringen’: 
de inbedding van 
       het project

9  
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We hebben al enige malen Hennie geciteerd, de projectleider. Vanuit die rol 
begeleidt zij de uitvoering en fungeert als ruggensteun voor de frontlijnwerkers.  
Zij is tevens de animator en ‘zielsbewaker’ van het project in haar netwerkcontacten
met instituties en besturen. Daarom is ze ook een van de hoofdrolspelers.

Ik voel me een beetje de moeder van het project, ik heb het bedacht, ik zorg dat 
het ook uitgevoerd wordt, ik waak wat dat betreft als een kloek over dit kuiken. 
Maar het project is niet mijn eigendom. Het gaat om dienstbaarheid, zorgen 
dat anderen kunnen doen wat nodig is. Dat is mijn opvatting van leidinggeven: 
zorgen dat de ander zijn werk kan doen en kan glorieren. Ik vind dit project 
wel veel complexer en intensiever dan ik had gedacht. Vooral omdat je graag 
wilt sturen op mensen van andere organisaties. Maar daar ga je niet over...
Dus de kunst van ‘afwachten en loeren op een kans’, ‘uithouden’ ,‘roeien met 
de mogelijkheden’ en ‘ruziemaken met behoud van de relatie’ hebben we wel 
moeten leren.

Een project als dat van Puccini kan alleen slagen als er een passende context bestaat 
waarin de uitvoering kan gedijen. Wat is er nodig om een aanpak ‘van onderop’ 
effectief te organiseren? Er zal voor een projectstructuur gezorgd moeten worden 
waarbij de aansluiting op de projectverantwoordelijke partijen gegarandeerd is, die 
rugdekking geeft aan de uitvoerders maar tevens voor richting en scherpte zorgt in de 
aansluiting op officiële beleidsdoelstellingen. Op initiatief van Hennie is er gekozen 
voor een drie-ringen-projectstructuur rond de drie partijen (gemeente Tilburg, 
WonenBreburg, SEW), indachtig de uitgangspunten van  
‘vitale coalities’.

Hennie:
Iedereen wil graag een vitale coalitie zijn, maar de drie voorwaarden daarvoor 
zijn eigenlijk vrij strak: er is een urgent diepliggend vraagstuk, in dit geval grote 
sociale problematiek op de Pucciniflat. Er zijn ‘everydaymakers’ zoals Peer, 
Maaike en Bouchra die uitstralen: ‘Ik ben hiervan en als je aan dit project komt, 
kom je aan mij’. En er is steun van een bestuurder nodig om institutionele 
logica’s te kunnen doorbreken als dat nodig is, ook wel doorzettingsmacht 
genoemd. Een vitale coalitie is geen gezellig samenwerkingsverband, maar een 
plek waar met energie en kracht strijd wordt geleverd rondom een complexe 
opgave.

De drie ringen zijn:

Ring 1: de frontlijners: Peer en Bouchra vanuit SEW, Maaike als Verbindende 
Schakel, Coen en Jeun vanuit WonenBreburg. Deze ring kwam soms bij elkaar om te 
vergaderen over praktische dingen, maar ontmoette elkaar vooral in de dagelijkse
praktijk.
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Ring 2: de directe ‘bazen’: teamleider Bart van WonenBreburg, Mirjam van Loon,
Donald Kwint en Bart van Dalen van de Gemeente. Zij zijn op de achtergrond 
aanwezig en steunen of sturen bij in dagelijkse kwesties. Ze zijn, vooral in het begin,
een aantal keren bij elkaar geweest.

Ring 3 (plus deels de ringen 1 en 2): die van de directeuren van drie woning-
corporaties, de wethouder en Ralf Embregts van de MOM. Deze ring is na de start 
drie keer bij elkaar geweest, met steeds de 2e ring er een weekje voor.

Natuurlijk zijn de hoofdpersonen van ring 1 in situaties beland, waar zij niet goed
raad mee weten. Dat kan op het eerste oog ‘klein grut’ zijn, zoals de wrevel tussen
frontlijnwerker Peer en de uitvoerenden van WonenBreburg, Coen en Jeun, over het
ophangen van een project poster in de lift. Maar als dat niet goed doorgesproken
wordt, woekert het door en ondermijnt het uiteindelijk het project. Daarvoor is
er de drie-ringen-projectstructuur waarbinnen dit soort dingen besproken kunnen
worden en een gedragswijze bepaald kan worden. Dat is ook echt nodig geweest.
Al reconstruerend zijn naast dit ‘klein grut’ en naast samenwerkingsvragen drie
soorten ‘lastige situaties’ te benoemen, waartoe de frontlijnwerkers op de een of
andere manier een verhouding moeten vinden. Dat zijn: het moeten stoppen van
hulp ook als de situatie niet verbetert, het trekken van grenzen en het omgaan met
vermoedens van fraude. Alleen bij de laatste situatie is de derde ring hard nodig
gebleken. De andere twee werden door de frontlijners zelf, in hun eigen ring, 
opgelost, veelal na ruggenspraak met de direct leidinggevenden.  
We lichten ze hier kort toe:

hET SToPPEn MET hulP
Niet alle situaties lenen zich voor ondersteuning of hulpverlening, soms blijkt het
zelfs beter ‘los te laten’ en het interveniëren te staken. Dat is hier ook het geval als
er heel veel aandacht gaat zitten in een persoon of situatie, in de hoop dat het de
goede kant op gaat. Soms is dat tegen beter weten in en helpt helpen niet.  
Van dit ‘zuigkrachtgevaar’ is Peer zich terdege bewust. Maar als je zegt: ´in deze 
situatie stoppen we hoewel het niet is opgelost, wil je daar ook wel steun voor´. 
Hennie bevestigt dat.

Peer en Hennie:
We hebben gezien dat een paar situaties relatief veel aandacht opeisen. Soms 
leidt dat tot een goed einde zoals bij E. Maar in een geval waren er tal van 
hulpverleners rond een man met een verzamelwoede bezig, maar niets hielp.  
We waren met elkaar steeds aan het ‘pleisters plakken’. En daar hebben we heel 
veel tijd in gestoken. Achteraf gezien hadden we meteen met een psychiater 
aan de slag gemoeten. Het is trouwens maar de vraag of de eindconclusie dan 
anders zou zijn geweest. Nu houden we een dun lijntje met hem en verder 
wachten we met z’n allen tot er echt ingegrepen moet worden. En proberen we 
te voorkomen dat andere hulpverleners dezelfde fout maken als wij. Deze lijn 
hebben we gezamenlijk afgesproken.

hET TrEKKEn vAn grEnZEn En oMgAAn MET wEErSTAnd 
Soms is er disciplinering of handhaving nodig en moet er een grens getrokken 
worden. Zo noemt Peer het voorbeeld van een vrouw met enkele kinderen die in de
bijstand zit. Vanuit de gemeente wordt verwacht dat iemand met een uitkering een
prestatie levert naar vermogen. Peer bespreekt met haar dat ze in de kinder boerderij 
vrijwilligerswerk kan doen.



Peer:
Dat vond ze een leuk initiatief. Dus heb ik haar daar geintroduceerd. Ik heb haar 
een week later opgehaald om er samen heen te gaan. Toen zei ze: ‘Ik heb geen 
tijd, ik moet weg’. Zo heeft ze nog een paar keer een afspraak afgezegd. Toen 
heb ik tegen haar gezegd: ‘Je bent verplicht om een tegenprestatie te leveren, 
als je die telkens afwijst, moet ik dat wel melden met als gevolg dat er een 
strafmelding is’. Toen het bij de vierde keer weer mis ging, heb ik verteld dat ik 
het meld. Je moet nu eenmaal transparant zijn.

Dit is een interventie die te doen is, hoewel lastig in relatie tot het opbouwen van
vertrouwen. Als je wat verder met iemand bent, is het iets makkelijker grenzen
te bespreken omdat je beter weet hoe die ander in elkaar zit en hoe je het bij de
betreffende persoon aan moet pakken. Maar het blijkt toch ´een vak apart´ om 
grenzen aan te geven, mensen echt ergens op aan te spreken en tegelijkertijd toch
een goede relatie te behouden. Terwijl het vaak wel moet: gedragsverandering gaat
nu eenmaal gepaard met het overwinnen van weerstand. Voor de frontlijners is het
dan prettig met elkaar, of even met de rugdekker te kunnen overleggen: ´Zit ik op
de goede weg?´

oMgAAn MET vErMoEdEnS vAn frAudE
Maar disciplinering of handhaving kan heel wat lastiger worden als het om ‘gevoelige 
informatie’ gaat. Als je ‘alles meeneemt’ kan je nu eenmaal op ongemakkelijke 
dilemma’s stuiten. Neem bijvoorbeeld een situatie waarbij ernstige fraude vermoed 
wordt, hoe ga je daarmee om? Wordt dit verzwegen of gemeld? Als je dit meldt, 
speel je dan open kaart of niet? Wat betekent dat dan voor ‘het vertrouwen’ bij de 
desbetreffende bewoner en je reputatie in de flat? En als je het niet meldt en buren 
hebben een vermoeden van die fraude, hoe behoud je dan je goede naam bij die 
buren? Niet door weg te kijken vermoedelijk. Een duivels dilemma zeggen we dan. 
Bij de start hebben we uitdrukkelijk afgesproken ´we laten niets liggen´. In de praktijk 
kwamen we er meestal wel uit, maar in één geval ging dat niet vanzelf. Er is toen de 
onderstaande lijn gevolgd:

Peer en Hennie:
Wij hebben eerst in een bijeenkomst van de 2e ring en vlak daarna van de 3e 
ring aangegeven dat wij in een bepaalde situatie fraude niet wilden melden, 
omdat dit ten koste zou gaan van onze veiligheid. De consequentie zou zijn 
dat we ons moesten terugtrekken van de flat. Maar we begrepen best dat de 
gemeente en de corporaties tegen fraude wilden optreden. In eerste instantie 
was de reactie ook dat wij ons dan maar terug moesten trekken. De directeur 
van WonenBreburg, Johan, is toen pal voor ons gaan staan met de woorden: 
‘Dit Pucciniproject mag niet mislukken’. We zijn er daardoor met z’n allen, 
ook intern bij de gemeente, goed uitgekomen samen met Mirjam van Loon en 
andere ambtenaren. We hadden ook het geluk dat er net een Interventieproject 
Fraudebestrijding was gestart dat zijn eigen weg volgde door in de loop van de 
tijd allerlei bestanden te koppelen.

Maar gaandeweg het project bleek wel dat het opbouwen van vertrouwen 
en het melden van fraude elkaar niet makkelijk verdragen. Dus ‘we laten niets 
liggen’ is geen makkelijk uitgangspunt. Wat we vooral doen is in gevallen 
waarbij wij fraude vermoedden de desbetreffende bewoner wel op de mogelijke 
consequenties van zijn handelen wijzen. Peer zei dan: ‘Als ik je een tip mag 
geven, doe er wat aan, ga het veranderen als je de fout bent ingegaan.’ 

30



Op kardinale momenten heb je dus steun nodig voor een project als dit. En je hebt 
een projectstructuur nodig waarbinnen je ook gevoelige zaken of dilemma’s open
en bloot met elkaar kunt bespreken. Daar is de drie-ringen-projectstructuur ook
precies voor opgezet.

hoE IS dE drIE-rIngEn-ProjEcTSTrucTuur door BETroKKEn  
lEIdInggEvEndEn ErvArEn? wErKT dE oPZET?

We laten enkele betrokkenen aan het woord.

Bart, teamleider bij WonenBreburg:
De borging, dat je als bazen met elkaar de mensen van de werkvloer rugdekking 
geeft, de 2e ring, dat heb ik als erg effectief ervaren. De ‘dagdagelijkse fricties’ 
werden daar doorgenomen. Bijvoorbeeld dat Peer posters van het project had 
opgehangen, dat wisten we niet, had hij niet gemeld. Dan komt er vanuit ons 
perspectief ineens een vreemde eend in de bijt en die handelt haaks op wat de 
jongens van WonenBreburg doen. De verwachtingen onderling waren kennelijk 
nog niet uitgesproken. Ander goed voorbeeld: de prullenbak, die Peer bij de lift 
had opgehangen. Het legen daarvan zat niet in ons werk. Laat Peer dan zelf de 
mensen vinden die ’t bijhouden, was onze eerste reactie. 

Johan, directeur/bestuurder van WonenBreburg:
Wat die prullenbak betreft, Peer zegt natuurlijk: ik vraag niet alles, want dan 
loop ik de kans dat het niet mag, dat is ook zijn kracht. Die 3e ring: dat was 
bijzonder, dat je met de wethouder erbij binding tussen de betrokkenen creeert. 
Ook met de gemeente. Daar werden dingen echt benoemd. Problemen werden 
sexy gemaakt. ‘Ik verwacht van jou:.., we hadden toch afgesproken dat...’ De 
rol van Hennie hierin is belangrijk geweest. Bovendien was het voor haar een 
goede marketing voor SEW. Zorgpunt is de follow up: zo’n lijn horizontaal laten 
blijven lopen door al die betrokken instanties.

Bart van Dalen, gebiedsmanager Noord in Team Wijken, Gemeente 
Tilburg. Tevens voorzitter Stuurgroep Wijkimpuls, waar Puccini een van 
de projecten is geweest.
In een grote club knelpunten oplossen met betrokken chefs. Soms ook 
bestuurders erbij. Wat gebeurt er? Met uitvoerders Peer en Maaike. Soms 
discussie over de richting, soms kwam een aparte casus in beeld, gaan we daar 
nu verder mee? Sturingsaspecten: doorzetten op huishoudens waarmee je bezig 
bent, wanneer draag je het over? Peer en Maaike zaten, terecht, erg op de lijn: 
zo snel mogelijk overdragen, anders verdwijnt het na het Puccini project. Dat is 
immers maar tijdelijk, terwijl het Kernteam met o.a. IMW, Thebe, Sociale Zaken 
er over drie jaar nog steeds is: zeker weten dat het blijvend is. Betrek iedereen 
goed bij de overdracht, jammer achteraf dat IMW er niet bij zat.
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Donald, gemeente Tilburg
De dynamiek die in de 3e ring ontstaat, die is me het meest bijgebleven.  
De mooie open ruimte om met elkaar het gesprek aan te gaan. De creatieve, 
sociale en meer zakelijke directeuren van de drie woningcorporaties bij 
elkaar die het samen met de wethouder hebben over uitvoeringskwesties. 
Het is heel wijs geweest het project zo te borgen, met de uitvoerders erbij. 
Ook de zoektocht bij WonenBreburg, willen we nu meer terug naar de oude 
woonconsulent, gaan we voor stenen of voor het welbevinden van mensen? 
Door de cijfers, verhalen van mensen en combinatie van rollen gebeurde er wat. 
De verbazing soms ook: hoe kan het in een bepaalde casus nu zijn dat IMW 
daar niet komt? De complexiteit van zorg en hulpverlening rond gezinnen. SEW 
kon echt iets toevoegen aan de leefbaarheid.

In een gesprek met Auke Blaauwbroek, wethouder gemeente Tilburg met o.m. de
portefeuille Wijkimpuls, - geassisteerd door beleidsambtenaar Gijs Bax - over Aukes
ervaringen in de 3e ring komt aan de orde dat de problemen rond armoede en
sociale aansluiting veel groter bleken dan gedacht, met nog een behoorlijk aantal
bewoners met complexe problematiek bij wie niemand ooit geweest was. Het aantal
gezinnen dat in de problemen zit, blijkt groter dan 50%, terwijl het beeld over
de Pucciniflat vanaf de buitenkant veel positiever is. De fysieke opknapbeurt bood 
een goede mogelijkheid achter de voordeur te komen.

Auke:
Bij armoedebestrijding moet je binnen de bestaande financiele kaders terug naar 
de kleinschaligheid, dat is nu wel mijn ervaring: ik ben voor het armoedebeleid 
de halve stad rond geweest. Zorgen dat je als hulpverlener vanuit het 
perspectief van de bewoner leert kijken. Naast de mensen gaan staan en niet 
met maatregelen komen of de problemen overnemen, dat slaat mensen plat. 
Het Pucciniproject heeft laten zien dat dat kan; de drieringenstructuur blijkt 
een goede formule om uitvoeringspraktijken aan de orde te stellen. 

Daarnaast wordt erop gewezen dat het Tilburg Akkoord de ruimte geeft om te 
experimenteren, en dat deze constructie de mogelijkheid biedt met zes andere  
‘hot spots’ in Tilburg nog drie jaar verder te gaan, met de focus gericht op:  
wat betekent dat over drie jaar?

Auke:
Daarom zijn drie transities van belang: de herinrichting van het sociale domein,  
het verijdelen van zoveel over elkaar heen vallende doelstellingen om vanuit het 
eigen perspectief van instellingen te werken, en ‘denken vanuit de uitvoering’.

wErKT dE oPZET vAn dE drIE rIngEn ProjEcTSTrucTuur?
Als we de reacties bekijken, dan is er maar één conclusie mogelijk: de opzet is 
effectief geweest en zeer gewaardeerd. Mensen vonden het ook gewoon spannend
en leuk. Er gebeurde altijd wel wat. En iedereen was ook steeds benieuwd naar de
tussentijdse resultaten. Daarbij moeten we wel in het oog houden dat het Tilburg
Akkoord op de achtergrond in feite de ‘carrier’ is die het verschil maakt. Iedereen
kent de drie ambities: elk kind een diploma, elk huishouden een kostwinner en
iedereen boven de armoedegrens. De corporaties en de gemeente hebben door de
gemeenschappelijke financiering verspreid over tien jaar de hefboom in handen om
op een andere manier met instellingen om te gaan en het opdrachtgever- 
opdrachtnemerschap op een eigen manier in te vullen.
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In feite is het Pucciniproject een ‘social business case’ die vertrekt vanuit de vraag:
met welke partijen kan je op locatie (toegevoegde) waarde creëren? De drieringen-
projectstructuur is daar een uitwerking van, en wordt daardoor mogelijk. Bovendien
is die als een soort collectieve innovatie ook nodig om een aanpak van onderop
effectief te organiseren, zoals in de Pucciniflat.
Daar hebben andere instanties zich in feite naar te voegen, willen ze niet buiten
spel komen te staan: ze worden eerder capaciteitsorganisaties die diensten leveren
aan wat door de frontlijnwerkers bij bewoners in gang is gezet binnen het kader van
het project, dan dat ze als taakorganisatie vanuit eigen doelstellingen opereren en
hun eigen gang gaan. We hebben bij mevrouw Z. gezien waar dat laatste toe kan
leiden. Maar wellicht is dat wel een van de transities die de gemeente Tilburg voor
ogen staat.

Rob Vinke, directeur-bestuurder TBV Wonen:
Het feit dat het fysieke moet samengaan met het sociale, dat is een belangrijk 
leerpunt van dit project, dat was vroeger niet zo. Trouwens ook zonder 
renovatie kan deze sociale aanpak nuttig zijn, dat hangt van de buurt af. Door 
het gezamenlijke opdrachtgeverschap van corporaties en gemeente kun je ook 
iets doen aan het finaal langs elkaar heen werken van instituties. Die zullen 
zich moeten conformeren aan de mensen aan wie in de uitvoering door de 
opdrachtgever de leiding is gegeven. Dan moet je, nu we na Puccini op zes 
andere plaatsen pilots gaan doen, wel iemand hebben die de opdrachtgevende 
kikkers in de kruiwagen houdt en aanvoelt hoe de hazen lopen. Projectleider 
Hennie kon dat bij Puccini: ze houdt ons bij de les.

Natuurlijk zijn er ook vragen en kanttekeningen bij sommige betrokkenen rond de
drie ringen structuur. Was het nu wel of niet handig geweest als bijvoorbeeld het IMW 
tot de verantwoordelijke partijen had behoord? Met andere woorden: houd je
het aantal ‘projectverantwoordelijke partijen’ beperkt of juist niet? Een andere
kanttekening betreft het gebrek aan doorzicht dat er volgens sommigen bestaat
over de overdracht en het uiteindelijk effect dat nog onvoldoende in de 3e ring is
besproken. Ook vraagt een van de betrokkenen zich af in hoeverre het nu gelukt is
om met het ‘oliemannetjeconcept’ (waarmee wordt gedoeld op Peer in zijn vrije
rol) ‘geitenpaadjes’ door de hulpverleningssytemen rond de bewoner te maken.
Een behoefte derhalve om nog een aantal zaken in de 3e ring te bespreken? Maar
wellicht is de wens naar opschaling en versnelling middels zes ‘hot spots’ debet aan
het feit dat dit nog niet gebeurd is? De projecttrein davert verder.

ToT SloT: focuS En SchErPTE
Een belangrijk oriëntatiepunt voor zowel uitvoerenden als leidinggevenden is het
zgn. A4’tje geweest dat beschreven wordt in het volgende hoofdstuk . Daarin is met
één oogopslag te zien hoe de bewoners van de Pucciniflat ervoor staan. ‘Hét A4’tje’
is een gevleugeld woord geworden bij de leidinggevenden, en een uitstekend middel 
gebleken om ‘gevoel bij de materie te ontwikkelen’ en de gesprekken in de 3e ring te 
focussen.

Aline Zwierstra, directeur bij WonenBreburg:
Het blokjesoverzicht was voor mij shocking. Je zag op een A4’tje de armoede,  
het isolement, de hoeveelheid alleenstaande moeders en dat alles in een flat.  
Geen aandacht daarvoor was geen optie.
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René Scherpenisse, bestuurder woningcorporatie Tiwos:
Dat was wel indrukwekkend, de manier waarop de omvang van de groep die 
in de problemen is geraakt zo helder naar voren kwam. Daar was ieder even 
stil van. Oppassen dat we die mensen niet kwijt raken. Ik wil als corporatie een 
betrouwbare partner zijn om daar met anderen iets aan te doen.

De derde ring kreeg dus een aantal, soms onverwachte, functies:
• Rugdekking geven in moeilijke situaties waar het gaat om ´bescherming´ van de 

frontlijner tegen institutioneel geweld. En tegelijkertijd het niet verloochenen en 
serieus blijven nemen van dat institutionele.

•  Het project gezamenlijk blijven steunen.
•  De mogelijkheid aan bestuurders geven om direct (zonder ambtelijk voorwerk) in 

contact met de uitvoering te komen en daar optredende dilemma´s te bespreken.
•  Scherpte houden in het project. Dat gebeurde vooral door de powerpoint

presentaties over inzichten en resultaten van de aanpak (zie bijlage 1). Ook die 
leidden tot heftige discussies op het scherpst van de snede. Er werd eigenlijk 
nergens doekjes om gewonden. Maar dat was ook goed.



Het A4’tje
10 

Bovenstaand eerst het A4’tje met de nulmeting.

Het schema toont een overzicht van de appartementen in het complex.  
Ter toelichting:
•  De rode appartementen zijn de huishoudens waar sprake is van schulden én 

isolement, de volwassenen staan op trede 1 of 2 van de participatieladder.  
Dit zijn meestal huishoudens waar serieuze problemen zijn.

•  De gele en de roze appartementen zijn de huishoudens waar respectievelijk sprake 
is van schulden óf isolement.

•  De witte appartementen zijn de huishoudens waar de basis op de orde is voor 
zover bekend: geen schulden, geen isolement.

•  In de vakjes waar ook nog het symbool van een kind staat, gaat het om een 
huishouden met kinderen.
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Index 

Schuld,  
isolement 

(#8 k) 
(#6) 

Schulden  

(#6,k) 
(#2) 

Kinderen 

(#25) 

Onbewoond 

(#11) 

Isolement  

(#14,k) 
(#12) 

Niet welkom 

(#9) 

Niet aanwezig 

(#6) 

SITuATIE nulMETIng dEcEMBEr 2011

ovEr fEITEn En cIjfErS
Door Willie van Eijs

We wilden in dit project ook ‘harde’ cijfers laten zien. Kern daarvan vormen gegevens 
over schulden en sociale stijging omdat dat twee van de drie Impulsdoelen zijn. 
Naast de verhalen hebben deze gegevens - gecomprimeerd tot één A4’tje’ - een 
belangrijke rol gespeeld. Alsof daardoor iedereen grip kreeg op wat we in het project 
aan het doen waren. Het bleken cijfers uit de sociale sector waar de harde sector iets 
mee kon. ‘Hebben we al update van hét A4’tje?!’ was dan ook de eerste vraag van 
de bestuurders van de corporaties en de wethouder bij bijeenkomsten van de derde 
ring.
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(#1) 
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Niet aanwezig 
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EInd METIng MEI 2013

•  Tenslotte zijn er nog appartementen waar we weinig informatie over hebben
 omdat;
 -  Andere hulpverlening, zoals bijv. het Veiligheidshuis, al actief aanwezig is  

 (de zwarte appartementen),
 -  bewoners nooit thuis zijn aangetroffen (de grijze appartementen),
 -  de appartementen te huur stonden tijdens het onderzoek. Omdat er sprake
  was van fysieke renovatie was dit ook nog een aanzienlijk deel

De eindmeting van mei 2013 laat zien dat het complex is verkleurd: 16 meer witte
en minder rode huishoudens, dus minder isolement en meer huishoudens met de
‘basis op orde’. Dat is een mooi resultaat.
Het aantal huishoudens met schulden is gelijk gebleven. Er zijn voor acht huis houdens
waar schulden verdwenen zijn, acht nieuwe met schulden in de plaats gekomen.
Voor een deel van de huishoudens zijn schuldenregelingen getroffen, (nog) niet voor 
de huishoudens met een rode rand. Er zijn dus ook nog allerlei dingen  
‘in gang gezet’ die niet meteen zichtbaar zijn omdat ze tijd nodig hebben om 
resultaat op te leveren. Het oplossen van schulden kost al snel 3 tot 5 jaar.

Bij de eindmeting zijn het niet steeds dezelfde huishoudens als bij de nulmeting,
er zijn verschuivingen en verhuizingen geweest. Deze A4’tjes gaan over het 
totaalbeeld: wat heeft de aanpak opgeleverd voor het gehele flatcomplex? En dan 
is de eenvoudige conclusie: er zijn meer witte vakjes, dus de flat als totaal is meer op 
orde. De flat zit in de lift!



Situationele logica,
het voorportaal van 
  zelfredzaamheid en het
belang van een startbaan

11

Tijd voor een terugblik. Wat hebben we nu uit de verhalen en cijfers kunnen 
oppikken? In welk verband kunnen we die zien?
In dit slothoofdstuk plaatsen we het voorgaande in drie kaders, ontwikkelingen
of analyseschema’s. We starten met het onderscheiden van een aantal ‘logica’s’.
Vervolgens gaan we kort in op de plaats die het Pucciniproject inneemt in de 
discussie over zelfredzaamheid, om te eindigen met een associatie: het belang van 
een startbaan naast dat van een landingsbaan.

SITuATIonElE En culTurElE logIcA vS InSTITuTIonElE En  
InSTruMEnTElE logIcA
Als er één ding helder uit deze reportage naar voren komt is het wel de benarde
financiële en sociale positie van de bewoners en het onvermogen om daar 
verandering in te brengen. De afstand tot de reguliere instanties blijkt groter en 
diffuser dan verwacht. Niet voor iedereen, maar een derde van de mensen op de flat 
slaagt er niet in adequaat ergens aan te kloppen. En dat is een behoorlijk percentage, 
weliswaar te verdelen in een lichte en zware variant, maar het blijft hoog. Zo’n 10 tot 
15% van de bewoners hadden complexe nog niet aan het licht gekomen problemen, 
waar ze op eigen kracht niet meer uitkwamen. En nog zo’n 20% had een duwtje nodig 
als preventieve actie.

Het beeld dat zich aandient, lijkt wel twee pijlen in tegengestelde richting te 
bevatten: een van boven naar beneden, de andere net andersom. De ene pijl 
vertegenwoordigt het institutionele, professionele aanbod dat vanuit het beleid, de 
organisatie en de professie ´van bovenaf´ de beweging maakt naar de mensen toe. 
De andere pijl vertrekt van onderaf, van de concrete situatie en de dagelijkse beleving 
van mensen waarvan verwacht wordt dat ze zich verhouden tot algemene regels en 
allerlei organisaties, ieder een eigen professie en systematiek. We definieerden dit in 
eerdere publicaties* ook wel als de botsing tussen logica’s.
Tussen enerzijds de instrumentele en institutionele logica en anderzijds de 
situationele en culturele. Deze logica’s hebben elkaar nodig en hebben ieder een 
eigen kwaliteit en noodzaak. Maar ze botsen wel. In de Pucciniflat gebeurt dit bijna 
‘als uit het boekje’: alle logica’s blijken een rol te spelen en het komt tot productieve
botsingen. Dat is waarschijnlijk ook waarom betrokkenen het project als zo krachtig
en betekenisvol ervaren.

*  Hartman en Tops, Frontlijnsturing en In het vooronder van de publieke zaak.
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wAT houdEn dIE logIcA’S In?
De gemeente vertegenwoordigt een institutionele logica, zij handelt in termen 
van algemene regels, universele uitgangspunten en eenduidige afspraken. Waarin 
verantwoording, planning, controle en beheersbaarheid, belangen en posities van 
een organisatie een hoofdrol spelen.
In de instrumentele logica gaat het om doelstellingen en de verhouding tussen 
instrumenten en doelstellingen. Ze zijn een middel (een instrument) om problemen
effectief en efficiënt aan te pakken: er is een ongewenste situatie, en de vraag is
“Wat te doen om zo snel en doeltreffend mogelijk de gewenste situatie te bereiken?” 
Het is oplossings- en resultaatgericht. De integrale Wijkteams bijvoorbeeld passen 
uitstekend in deze instrumentele logica.

Van de andere kant komt de beweging vanuit het alledaagse, de concrete situatie,
de beleving en het gevoel, vanuit normen en waarden, vanuit karakter en 
persoonlijkheid. Waarin bijvoorbeeld ontkenning van de ernst van de situatie een 
tijdlang een effectief overlevingsmechanisme is. Of waarin het onvermogen om hulp 
te vragen tot schrijnende situaties leidt. Waarin een klein ongelukje grote gevolgen 
heeft. Waarin het ‘onlogische’ een rol speelt. Waar angst een raadgever is. Peer,
Maaike en Bouchra hebben deze situationele en culturele logica als vertrekpunt
genomen: wat is er in een concrete situatie ‘in het echt’ nodig is? Het gaat bij 
situationele logica om redeneren en handelen vanuit een concrete en direct ervaren
werkelijkheid, om naast mensen te gaan staan en kijken welk ‘geitenpaadje’ de
begaanbare weg naar hulp is. Met als vertrekpunt de mens en de situatie in al zijn
onvolkomenheden.
De culturele logica gaat niet zozeer uit van de vraag welk middel in te zetten voor
probleemoplossing, maar focust juist op ‘de manier waarop interactie plaatsvindt’.
Dan gaat het om onderliggende zin- en betekenisgevingspatronen, die per cultuur
ook vaak weer verschillen. Als Peer en Bouchra aangeven hoe belangrijk ze contact
maken vinden, hoe ze een situatie of persoon ‘lezen’, zijn ze in feite bezig met het
ontleden van de onderliggende patronen. Bewoners definiëren die niet voor hen, ze
moeten ze zelf ontdekken en voelen. Dat doen ze door contact te maken.

Het is de kunst van goed frontlijnwerk het verschil tussen situationele en institutionele 
logica, tussen instrumentele en culturele logica te erkennen, te respecteren en de 
logica’s met elkaar te verbinden. Het is als communiceren met twee verschillende 
talen: je moet er moeite voor doen om elkaar te begrijpen. Maar het is wel 
noodzakelijk, beiden hebben elkaar nodig. Frontlijnwerk zou doel- en richtingloos 
worden zonder de instrumentele en institutionele aanwezigheid, en gemeentelijk 
beleid zou in de lucht komen hangen als er geen verbinding was met de concrete 
werkelijkheid.
Frontlijnwerkers zijn zo bezien eigenlijk vaardige vertalers van deze logica´s.  
Ze begrijpen en ´lezen´ de taal van de mensen en vertalen die naar de logica van het
institutionele en instrumentele. Belangrijk is dan het vermogen om op het goede
moment, op de goede manier, de goede netwerkpartners in te schakelen. Het wordt
daarmee al met al een complexe professie. Enerzijds is er het vermogen nodig 
die professie zo onzichtbaar mogelijk te houden, als persoon ‘gewoon’ te blijven, 
‘naast mensen te staan’ en de situatie ‘te lezen’ . En aan de andere kant moet de 
frontlijnwerker het institutionele veld tot in de haarvaten kennen en daarin ook nog
voldoende positie hebben zodat er in het institutionele veld naar hem geluisterd
wordt. Daar moet de frontlijnwerker zijn professie juist wel weer zichtbaar maken.
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Het is dan ook niet verwonderlijk dat die frontlijnwerker dit niet alleen kan. Dat
er een projectstructuur nodig is met leidinggevenden en bestuurders waarbinnen
zo’n project als dit mogelijk wordt. Want als in die botsingen tussen logica´s de
frontlijnwerker het niet op kan lossen, verliest de situationele en culturele logica
het van de andere logica’s. Met andere woorden: als Johan Dunnewijk op een aantal
cruciale momenten niet opgetreden was, was er van het project niets terecht
gekomen. Die momenten zijn duidelijk te traceren, zoals de fraudekwestie, maar
ze waren er meteen vanaf het begin al toen de reactie kwam: ´Waar hebben we dit
project voor nodig? Dat doen wij al lang!´ Om dan te zeggen dat we dit toch gaan
doen, kost dat Johan wellicht niet eens zoveel tijd en moeite. Maar als het niet
gebeurt, is er geen project.

hET IdEE vAn dE EIgEn KrAchT
Zelfredzaam kunnen we de categorie bewoners die ‘in traject’ zijn gekomen (ca. 
1/3 deel van de huishoudens in de flat) in elk geval niet noemen. Sterker nog: 
zelfredzaamheid lijkt nogal eens een fictie. En Puccini is ook geen plek waar het 
wemelt van de burgerinitiatieven om publieke taken op te pakken. Daar is men (nog?) 
niet aan toe.

Toch worden de beleidslijnen in ons land de laatste jaren juist gedomineerd door
dat paradigma van de zelfredzaamheid. ‘Wie redt de achterstandswijk? De burger
moet het opknappen’, kopt een artikel in de Groene Amsterdammer gewijd aan de
door het SCP als negatief beoordeelde resultaten van de investeringen in de 
Vogelaarwijken. De internationaal befaamde Prof. Richard Sennett, met tal van 
publicaties op zijn naam over steden en arbeid, is verbaasd over het gedweep met 
die ‘eigen kracht’ in Nederland. In een interview op www.socialevraagstukken.nl stelt
hij: ‘ik heb het idee dat jullie in Nederland een strijd leveren voor burgerkracht
waarmee de rest van de wereld zich niet bezig houdt.’ Sennett bestrijdt bovendien
het in zijn ogen romantische idee dat iedereen sociaal werk kan doen - elders ook
wel het afdwingen van de empathie genoemd - en dat dit geen specifieke 
vaardigheden vereist. Hij houdt juist een pleidooi voor vakmanschap en het ‘hands 
on’ karakter van sociale professionals.

Moet het hele idee van eigen kracht dan maar op de schop? Nee, want uiteindelijk
gaat het er wel om dat mensen zoveel mogelijk zelf het stuur van hun leven in
handen krijgen of houden. En het is helemaal geen gek idee dat mensen ook enige
verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving. De denkfout die we alleen niet 
moeten maken, is dat iedereen dat als vanzelf kan. In de Pucciniflat heeft 10 tot
15% stevige ondersteuning nodig en 20% lichte ondersteuning. De kunst is om 
hulpverlening zo te organiseren dat die zoveel mogelijk precies is: daar waar nodig en 
dat wat nodig is. Het probleem is echter: dat zie je alleen als je dichtbij staat, dat
zie je bijna niet ´van afstand´.

hET orgAnISErEn vAn lAndIngSBAnEn
Een andere ontwikkeling in ons land- evenals de vorige mede ingegeven door de
benodigde bezuinigingen - is de sterke oriëntatie van beleidsmakers op het 
organisatorisch in goede banen leiden van de zorg en hulpverlening. De complexe 
en versnipperde vormen van hulpverlening zijn een doorn in het oog geworden. In tal 
van steden zie je als reactie hierop Wijk- en Buurtteams ontstaan met als motto: ‘het 
betrekken van de bewoners zelf bij de oplossingen, één huishouden, één plan, één 
aanspreekpunt en één budget. Tilburg vormt hierop geen uitzondering met het tot 
stand komen en experimenteren met Wijkteams en Kernteams. 
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Eerder al wezen we in dit verband op het verschijnsel van de ‘instrumentele logica’. 
Eigenlijk allemaal met het idee het aanbod zo goed mogelijk te organiseren.  
Je zou kunnen zeggen het organiseren van een landingsbaan opdat de hulpverlening 
zo goed mogelijk landt bij de bewoners. Op gevaar af dat hoe meer mensen van 
allerlei instanties erbij betrokken worden hoe meer je bezig bent met het organiseren 
van onderlinge verhoudingen. En dat datgene waar het om gaat, de kwaliteit van de 
hulpverlening zelf, op de achtergrond raakt. De drang naar een generieke aanpak 
en het borgen in reguliere processen staat nogal eens op gespannen voet met het 
organiseren van het unieke en het onverwachte rond situaties zelf.

René Scherpenisse, bestuurder van woningbouwstichting Tiwos en 
behorend tot de 3e ring in de genoemde projectstructuur:
Op papier lijkt alles mooi geregeld met de instellingen die we hebben, maar 
toch lijkt ons systeem vast te lopen. De echte werkelijkheid laat zich niet 
gemakkelijk vangen. We moeten echt gaan kijken wat er speelt, elke situatie 
is weer anders en is uniek. In dat besef viel ook het Pucciniproject. Over de 
omvang en diepte van de problemen achter de voordeur, daar hebben we geen 
idee van.

Overigens: is het aanbod wel zo te organiseren dat elke situatie van elke bewoner
daarin past? Of dat de bewoner ook daadwerkelijk zelf naar het aanbod op zoek
gaat en zich meldt? Is dat wel mogelijk, een sluitend systeem? De ervaringen 
bij Puccini laten laten zien dat het laatste twijfelachtig is. Dat tegenover een 
landingsbaan eerder de vraag gesteld moet worden hoe een startbaan voor de 
bewoner tot stand kan komen. En hoe een frontlijnwerker daar met inschakeling
van anderen - al dan niet uit de institutionele wereld - een steentje aan kan bijdragen.

BIjZondEr KArAKTEr
Een bijzonder project. Met die duiding zijn we deze publicatie begonnen. En we
eindigen er ook mee. Het project vergroot middels cijfers, verhalen en acties een
categorie bewoners uit, die anders niet of nauwelijks gezien zou zijn. In die zin
heeft het project het blikveld in het lokale sociale domein aanzienlijk verruimd.
Hardnekkige armoede, schulden en isolement zijn aanschouwelijk gemaakt en er is
geprobeerd ‘van onderaf’ wat aan te doen, met koppelingen naar instanties ‘van
bovenaf’. Het belang van directe praktische ondersteuning - ‘hands on’ - in plaats
van hulpverlening op basis van problemen en plannen van aanpak is opmerkelijk.
En in het licht van de twee hierboven geschetste ontwikkelingen is het project
op z’n minst eigenzinnig te noemen. Het legt de nadruk op het belang van het
organiseren van een startbaan naast dat van een landingsbaan. Op het belang van
een voorportaal van de zelfredzaamheid naast dat van de zelfredzaamheid en eigen
kracht. En op het denken en handelen volgens een situationele en culturele logica
naast een institutionele en instrumentele logica.

Een eigenzinnigheid die door gesprekspartners uit het management bij gemeente
en woningbouwverenigingen ook gewaardeerd lijkt. Een aanvullende greep uit hun
reacties op de vraag: wat was er goed aan het project, wat heeft het aangetoond?
•  hoe moeilijk het soms is ergens uit te komen, dingen die elke keer weer 

terugkomen. Dan is het wel erg gemakkelijk te zeggen: ga maar sociaal activeren.
•  de verborgen verhalen, waar nog niemand was, dat outreachende deel moet echt 

blijven.
•  korte lijnen die in kleine clubjes goed te regelen zijn, met Sjannie bijvoorbeeld.
•  het belang van vertrouwen: bekende gezichten.
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•  de rol van Peer is waardevol omdat ‘die van niemand is’. Die rol zou je langer 
moeten inzetten. Maar is daar nu financieel de tijd niet meer naar?

•  je kwam niet veel gezinnen tegen waar hulpverleners over elkaar heen buitelden. 
Maar juist gezinnen waar niemand was, terwijl dat wel heel hard nodig was.

•  het is prima dat er op deze wijze geïnvesteerd is in armoedesituaties. Maar de 
ervaring leert dat mensen wegtrekken als het hen beter gaat. En dat daar weer 
andere armoedegevallen voor in de plaats komen. Zo gaat het in de Pucciniflat 
ook. Houden we zo niet een specifieke leefgemeenschap in stand? Willen we dat?

We eindigen met een stelling en een beeld over het organiserend vermogen om op
lokaal niveau op sociaal vlak iets tot stand te brengen, zoals dat in de Pucciniflat
is gebeurd.

De stelling: als we ons willen concentreren op uitvoeringspraktijken is de heen en
weerbeweging op het lokale sociale domein tussen het organiseren van 
‘landingsbanen’ en ‘startbanen’ of tussen institutionele logica en situationele logica 
essentieel. De dilemma’s die dat oplevert zoals bv. de ‘domino effecten’ in het 
geval van mevr. Z. of het omgaan met fraude door de frontlijnwerkers, of tussen de 
aanvankelijk uiteenlopende vertrekpunten van de corporatiemedewerkers en Peer, 
of tussen wel of geen vrije rol van ‘een Peer’, kunnen we niet links laten liggen. 
Anders wordt een project als Puccini uitgehold en mislukt het. Binnen een gedegen 
projectstructuur als ‘de drie ringen’ met een klein aantal projectverantwoordelijke 
partijen als ‘carrier’, en een dienstbaar leidinggevende als de moeder van het project, 
kunnen die dilemma’s juist wel aan de orde komen.

Het beeld: van NRC columnist Maxim Februari over de heen en weer beweging 
tussen overdenken en doen - ‘tussen steeds aan een kant van de boot gaan zitten en 
als daar teveel mensen komen weer aan de andere kant’. Is dat de essentie van het 
‘schakelen’ dat het Pucciniproject in Tilburg ons leert?
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Het Pucciniproject gaat over de combinatie van fysiek en sociaal. Over achter de 
voordeur, over contact maken, basis op orde en sociale stijging. Nette beleids-
woorden. Maar eigenlijk gaat het vooral over samenwerken om iets voor elkaar te 
krijgen en over mededogen. Samenwerken als het erom spant is geen gezellig, warm 
en intiem verband. Elkaars grenzen opzoeken, wanhoop omdat het met een bewoner 
wéér niet goed gaat, plezier, geluk, tarten, uithouden, weer wanhoop omdat je het 
niet meer weet, loeren op een kans, wakker liggen omdat het zo ingewikkeld is. En 
dat allemaal met behoud van bestaande relaties. Morgen kom je elkaar weer tegen! 
En moet je er weer samen uitkomen. Dat hebben we allemaal, stuk voor stuk, gedaan.

En mededogen omdat jouw eigen oplossing de oplossing van de ander niet is. Je
moet de ander zien en erkennen in zijn anders zijn. Een milde glimlach om de
menselijke onvolkomenheden. Respect omdat je je met zo weinig geld geen enkel
klein foutje kunt veroorloven en hoe iemand dat dan voor elkaar krijgt. En dat de
ander je zo diep toelaat in zijn of haar leven. Dat is allemaal heel kwetsbaar en
ontroerend ook.

‘We willen geitenpaadjes maken’, zei ik ooit bij het begin tegen Donald Kwint,
ambtenaar bij de gemeente Tilburg. ‘Ingeslepen paadjes, onverhard, maar wel 
leidend naar de juiste persoon of instelling om te helpen.’ Een overtrokken 
romantisch idee wellicht want geitenpaadjes zijn vaak eeuwenoud. Maar is het gelukt? 
Ook op termijn? Misschien. Een aantal bewoners kan het pad vinden en kent het ook. 
Anderen weten zelf paden te maken. En een paar mensen hebben alleen het begin 
van een pad gezien, of dat nog niet eens. De drie rode en drie roze vakjes in het 
laatste A4tje weten hooguit dat er ergens paden bestaan. Soms is dat ook al wat. 

We konden dit doen omdat we het samen deden. De mensen in de dagelijkse praktijk 
Peer, Maaike, Bouchra, ik hebben zich altijd gedragen gevoeld, wisten dat er
uiteindelijk mensen achter hen stonden. De derde ring met de drie corporatie-
directeuren Johan Dunnewijk, René Scherpenisse en Rob Vinke, de wethouders 
Hamming en daarna Blaauwbroek, Ralf Embregts van de MOM. De tweede ring met 
Bart de Laat en Bart van Dalen, Donald Kwint en Mirjam van Loon in de institutionele 
wereld. Anders was het niet gelukt! Dank! We hebben de situatie, de uitvoering als 
vertrekpunt kunnen nemen en daar de beleidsregels bij georganiseerd. Een mooie 
verbinding van situationele en institutionele logica. We hebben de tucht van de 
institutionele wereld getrotseerd maar ook erbij gehouden! Het was wel hard werken! 
Maar omdat we het gevoel hadden dat het ertoe deed, deden we dat ook. Dank!

Hoezo het gevoel dat het ertoe deed? Waarom doe je zoiets? Te kleine schaal, geen 
zekerheden voor succes op lange termijn, moeten mensen niet zelf weten hoe ze
hun leven inrichten, waarom bemoeien jullie je daarmee? Ach, weet je wat het is?
Uiteindelijk zijn er geen sluitende argumenten. Het is meer het idee dat je niet in
een samenleving wilt wonen die een grote groep mensen afschrijft. Idealisme en
pragmatisme. Want van een samenleving met grote verschillen heeft iedereen last.

Gaan we door? Uitrollen misschien? Ja, we gaan door, er komen vervolgprojecten.
We nemen onze ervaringen en leerpunten mee, maar rollen niet uit. We beginnen
gewoon weer opnieuw! Met dezelfde partners.

    Nawoord       
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 De cijfers en de 
   onderliggende 
methodologie

Bijlage 
1

De Pucciniaanpak staat niet op zichzelf, maar past in een lijn van Tilburgse 
ontwikkelingen. Die lijn is niet van tevoren ontworpen, maar komt werkende weg, 
schijnbaar toevallig, tot stand. Hieronder volgt eerst een kort overzicht van die lijn met 
daarna een schets van de resultaten, feiten en cijfers.

dE oorSProng
De gemeente Tilburg heeft al decennia lang de intentie bewoners te betrekken bij
de ontwikkelingen in de buurt. Een voorbeeld daarvan zijn de WijkOntwikkeling-
Plannen (WOP’s) uit de negentiger jaren, waarbij samen met de bewoners gewerkt
is aan de verbetering van de wijk. Een ander voorbeeld is de in 2004 in de 
Kruidenbuurt gestarte Amerikaanse aanpak: Results Based Accountability.  
Kort samengevat betekende dit: bepaal samen met de bewoners de zorgen en de 
dromen, maak deze meetbaar en ga aan de slag met oplossingen die nauw aansluiten 
bij de lokale situatie, waarbij de bewoners ook weer betrokken zijn. Meet wat de 
effecten zijn van deze oplossingen en zorg dat er op die manier een cyclus van 
interventies en metingen ontstaat.
Dit heeft er in de Kruidenbuurt voor gezorgd dat niet onderwerpen als veiligheid,
infrastructuur, discriminatie en integratie op de agenda kwamen maar werk, inkomen
en succesvolle kinderen. Want dat waren de issues waar de bewoners van wakker 
lagen. Niet de huizen die te klein zouden zijn (ze hadden hun hele leven nog
nooit zo groot gewoond), niet de veiligheid (bij ons in de buurt letten we op elkaar),
maar onderwerpen als kinderen die mee kunnen doen, diploma’s halen, vaders die
een goede baan hebben en genoeg geld om het einde van de maand te halen. Het
werd toen ook eenvoudiger om bewoners bij de oplossingen te betrekken, want dit
waren hun onderwerpen.

Een ander belangrijk punt was de meetbaarheid van de resultaten. Niet het buik-
gevoel, de inspanningen en de verhalen bepalen wat succesvol is. Het bewijs van 
succes wordt geleverd door te tellen met hoeveel bewoners het beter gaat als gevolg 
van de interventies. Hoeveel kinderen zijn terug naar school, hoeveel halen een 
diploma, hoeveel mensen stijgen boven de armoedegrens, dat zijn de indicatoren 
waarop wordt gestuurd. En ook dat is wel een ommezwaai geweest. Vertellen 
dat je je best hebt gedaan, dat er veel mensen aanwezig zijn geweest op een 
voorlichtingsavond, dat er een groep kinderen deelneemt aan de extra lessen, dat is 
niet meer genoeg. We willen graag weten wat het oplevert, dus hoeveel bewoners er 
beter van geworden zijn.

En wAT IS dAn dE lInK nAAr dE AAnPAK In dE PuccInIflAT?
Gemeenten en corporaties hebben de zogenaamde Impulswijken geselecteerd,
waar 10 jaar lang gestuurd wordt op ‘alle huishoudens een kostwinner’, ‘niemand 
in armoede’ en ‘elke jongere een diploma’. Dezelfde doelen als eerder in de 
Kruidenbuurt door de bewoners waren benoemd.
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Op basis van deze doelen is een systeem gemaakt waarin Peer, Maaike en Bouchra
hun feitelijke vorderingen registreerden. De presentaties hierover in combinatie
met de verhalen van de frontlijnwerkers waren de ingrediënten voor de bijeenkomsten 
met vooral de derde ring. Die combinatie van feiten en verhalen maakten vaak veel 
indruk.

De samenvatting van alle gegevens zijn de A4’tjes zoals die in hoofdstuk 10 staan.
Voorbeelden van onderliggende gegevens voor die A4’tjes zijn overzichten als:

SchuldEn
Het overzicht van de schulden na de 0-meting in augustus 2011:

SErIEuZE SchuldEn
34 huishoudens in traject, augustusmeting

SocIAlE STIjgIng En dE PArTIcIPATIElAddEr
Het onderstaande overzicht betreft de sociale stijging aan de hand van de 
Participatieladder. Hier is niet alleen in beeld gebracht op welke trede van de 
Participatieladder huishoudens zich bevinden, maar ook of het mogelijk is nog verder 
te stijgen. Huishoudens kunnen op trede 3 van de participatieladder staan, maar het 
maakt nogal wat uit of dat een stabiele situatie is (bijvoorbeeld in het geval van een 
huishouden met een zwaar zieke man waar de vrouw naast mantelzorg ook
deelneemt aan activiteiten buitenshuis en het zo redelijk goed vol kan houden) of
een situatie waar nog geen vertrouwen is. ‘Een huishouden in isolement’ betekent dat 
dat huishouden scoort op trede 1 of 2 van de Participatieladder.
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SocIAlE STIjgIng hh In TrAjEcT nov-12

wAT hEBBEn wE BErEIKT?
groei op de participatieladder

De Participatieladder in het kort:
Trede 1  isolement
Trede 2  contact met enkele mensen, zoals buren of familieleden
Trede 3  activiteiten buitenshuis, zoals deelname aan een sportactiviteit
Trede 4  vrijwilligerswerk
Trede 5  begeleid of gesubsidieerd werk (deze trede is weggelaten omdat daar 

nagenoeg niemand op scoorde) 
Trede 6  werk
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doorvErwIjZIngEn
Als derde en laatste voorbeeld een overzicht van ingeschakelde hulpverlening bij de
0-meting. Dus als meteen in het begin bij de eerste ronde huisbezoeken.

ToT SloT
Overzichten zoals bovenstaande kunnen dan weer leiden tot uitspraken als:
•  Het aantal huishoudens dat de ‘basis op orde’ heeft is met een derde gestegen.
•  Het isolement is met een derde afgenomen.
•  Het is gelukt om bij de helft van de huishoudens waar we eerst niet binnen 

mochten komen een opening te creëren voor contact en ondersteuning.
•  De trend naar sociale stijging is flink ingezet: van de huishoudens die bij deze 

pilot ‘in het traject’ zitten, halveert het aantal huishoudens dat op trede 1 en 2 
staat en verdubbelt het aantal huishoudens dat op trede 4 tot en met 6 van de 
participatieladder staat.

Maar ook weten we op basis van feiten wat er steeds aan de hand is. Bijvoorbeeld:
•  In het begin van het project: bijna de helft van de huishoudens heeft serieuze 

problemen met schulden, vaak forse schulden, en/of leeft een geïsoleerd leven.
•  Aan het eind van het project: en ook de nieuwe bewoners behoren weer tot 

de groep met meer dan een gemiddelde maatschappelijke problematiek, wat 
betekent: nieuwe huishoudens die niet stabiel zijn.
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Met dank aan:

Bijlage 
2

 E. Bewoner Pucciniflat
 Mevrouw Z  Bewoonster Pucciniflat 
 Auke Blaauwbroek Wethouder gemeente Tilburg
 Donald Kwint Beleidsmedewerker Economie en Arbeid gemeente Tilburg
 Gijs Bax Beleidsmedewerker Impulswijken gemeente Tilburg
 Bart van Dalen Omgevingsmanager Stokhasselt, gemeente Tilburg
 Mirjam van Loon  Teammanager Bijzondere groepen &  
  initiatieven gemeente Tilburg
 Coen van Erp Huismeester Pucciniflat
 Jeun Bronneberg Woonconsulent WonenBreburg
 Bart de Laat Teamleider beheer WonenBreburg
 Aline Zwierstra Vestigingsdirecteur WonenBreburg
 Johan Dunnewijk Directeur-bestuurder WonenBreburg
 René Scherpenisse Directeur-bestuurder Tiwos
 Rob Vinke Directeur-bestuurder TBV Wonen
 Annie Meens Coördinator Ouderkamers Stokhasselt
 Sjannie Lobbezoo Zichtbare Schakel, Thebe
 Kim van Dijsseldonk Teamcoach MD-team Tilburg Noord van het IMW
 Hicham Boulgalag Verbindende Schakel, gemeente Tilburg
 Willie van Eijs Eigenaar UitKoers, sturen op effect in de publieke sector
 Ilse-marie Scheffers Vrijwilliger op de Pucciniflat, cultureel-antropologe
 Sheila van de Boogaard Stagiaire op de Pucciniflat
 Peer van de Voort Frontlijnwerker Pucciniflat
 Bouchra Bouzarouata Frontlijnwerker Pucciniflat
 Maaike Meussen Verbindende Schakel, gemeente Tilburg
 Hennie van Deijck Directeur SEW/13Volt
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