Inspiratiereeks Opgaven Verbinden in de Wijk

Dubbel Duurzame oplossingen in de
Abdij- en Torenbuurt
De meerwaarde van een leidend principe in Tilburg
Omdat verduurzaming niet alleen over huizen gaat, maar ook over mensen, ontwikkelde de
Tilburgse woningcorporatie Tiwos het ‘Dubbel Duurzaam’-principe. Tegelijk met de renovatie
van de Abdij- en Torenbuurt zoeken corporatie en gemeente ook naar duurzame oplossingen
voor andere problemen van bewoners.

Over de Abdij- en Torenbuurt
De naoorlogse Abdij- en Torenbuurt in Tilburg is gelegen in Tilburg-West. De buurt bestaat uit gelijksoortige, ruim
opgezette ‘stempels’ van portiekflats en eengezinswoningen. De buurt wordt ingeklemd door het universiteitsterrein, studentenflats en het spoor met station Tilburg Universiteit. In en om de buurt liggen veel voorzieningen.
Woningcorporatie Tiwos bezit meer dan driekwart van de woningen in de buurt, met 208 portiekwoningen en
70 eengezinswoningen. De portiekflats behoren tot de goedkoopste sociale huurwoningen in de stad. Door de
hoge doorstroom is de buurt steeds kleurrijker geworden. Er wonen bijna 1.600 inwoners, waarvan 45% met een
niet-westerse migratieachtergrond. Vergeleken met het Tilburgs gemiddelde leven er twee keer zoveel gezinnen
in armoede en zonder betaald werk.

Dubbel Duurzaam als noodzaak
In de Tilburgse Abdij- en Torenbuurt komen veel verschillende opgaven samen. Er speelt veel achter-de-voordeurproblematiek en er wonen relatief veel kwetsbare
doelgroepen. Bewoners ervaren veel overlast, maar de
meldingsbereidheid en betrokkenheid bij de buurt is laag,
onder andere door de hoge mutatiegraad de afgelopen
jaren. Bewoners en professionals missen een ontmoetingsplek en maken zich zorgen over hun buurt. Fysiek
is de wijk aan een opknapbeurt toe. Voor de komende
jaren staat een grote vastgoedopgave gepland, waarbij
de woningen energiezuinig worden gerenoveerd en de
eengezinswoningen ‘aardgasvrij-ready’ worden gemaakt.
Van meet af aan ziet Tiwos de eigen vastgoedopgave als
een kans om ook andere opgaven in de wijk aan te pakken. Gebiedsmanager Rachida Oucheikh: “Dit is een uitgelezen kans om het verduurzamen van de woningen te
koppelen aan het duurzaam aanpakken van problemen
als armoede, schulden, werkloosheid, overlast en eenzaamheid.” Tiwos ziet dit niet alleen als kans, maar ook
als noodzaak om met verduurzaming aan de slag te gaan
met bewoners. Rachida: “Bewoners die in armoede leven,
hebben geen ruimte om na te denken over duurzaamheid. Zij zijn vooral bezig met overleven. Ouderen vinden
zonder gas koken en verwarmen heel vreemd. Ook voor
bewoners met psychische problemen heeft duurzaamheid meestal geen prioriteit. Hoe krijg je het dan toch
voor elkaar om ook in deze buurten met het verduurzamen van de woningvoorraad aan de slag te gaan?”

Groots aanpakken, klein en nabij
organiseren
De gemeente Tilburg houdt voor iedere wijk elke twee
jaar een zogeheten Wijktoets op basis van cijfers en ervaringen (‘tellen en vertellen’) over hoe de wijk er sociaaleconomisch, fysiek en op het gebied van veiligheid voor
staat. De Abdij- en Torenbuurt werd jarenlang gezien als

focusbuurt, maar is de laatste jaren opgeklommen tot
aandachtsbuurt, omdat het qua veiligheid en fysieke
staat beter gaat. Om deze stijgende lijn vast te houden en
met de toekomstige opgaven in het vooruitzicht, heeft
het kernteam van Tiwos en haar vaste partners afgesproken de bestaande langjarige samenwerking voort te
zetten. Dit kernteam bestaat uit de gemeente, politie, sociaal werk en de woningcorporaties met bezit in de wijk.
Afhankelijk van de opgaven worden andere partners erbij
betrokken, zoals de wijkteams (de Toegang) vanwege de
sociale problematiek in de Abdij- en Torenbuurt. Om een
beter beeld te krijgen van ‘het leven in de Abdij- en Torenbuurt’ voerden Tiwos, gemeente en sociaal werk in 2018
gesprekken met bewoners en wijkprofessionals. Bewoners uit moeilijk bereikbare groepen werden persoonlijk
uitgenodigd voor een laagdrempelig en vrijblijvend open
gesprek. Daardoor was de bereidheid om hieraan mee te
werken hoog.

Met Lego de buurt opbouwen
Om ideeën op te doen over de gewenste ontwikkeling
van de buurt organiseerde Tiwos vervolgens eind 2018
‘Legosessies’ met bewoners en wijkprofessionals van
gemeente, welzijnsorganisatie ContourdeTwern en
politie. Eerst bouwden de deelnemers de huidige situatie
van de Abdij- en Torenbuurt. Daarna kreeg iedereen de
opdracht om tot een gezamenlijk bouwwerk te komen
van hun droombuurt. Volgens Rachida was dit een mooie
aanvulling op de eerdere gesprekken: “Als je vragen stelt,
krijg je alleen antwoord op datgene wat jij vraagt. Als
je open het gesprek aangaat, dan wordt het creatieve
brein aangesproken. De Legosessies zijn een manier om
out-of-the-box-verhalen op te halen.” Bovendien moest
men onderhandelen en compromissen sluiten om tot
gedeelde oplossingen te komen. In het gezamenlijke
bouwwerk van de ideale Abdij- en Torenbuurt kwam de
‘dubbel duurzaam’-ambitie al naar voren, vertelt Rachida:
“Bewoners kwamen zelf met goed geïsoleerde woningen

en om een woningscan uit te voeren. Anderzijds ging het
gesprek over hoe het met die huurders ging en leerde
Tiwos hen beter kennen. Rachida: “Zo krijgen we de achter-de-voordeurproblematiek beter in beeld en kunnen
we gezamenlijk werken aan oplossingen. Belangrijk is wel
dat je van tevoren zorgt dat je je backoffice goed voor
elkaar hebt. We gaan niet zonder een sociaal werker op
gesprek en we regelen van tevoren een accurate doorverwijzing als we problemen aantreffen. Anders bellen we
niet aan. En we laten ook pas los als iets opgelost is.”

met duurzame energie [de zwarte propeller], maar ze
vroegen ook om een vangnet voor kwetsbare bewoners”
[zie afbeelding hierboven].
De Legosessies vormden het startpunt van een gezamenlijk buurtplan met een maatregelenprogramma waarmee
men vier jaar lang aan de slag gaat in de buurt. Na twee
jaar wordt dit plan geëvalueerd en worden eventueel
instrumenten en interventies aangepast, maar de stip
op de horizon blijft staan. Zo is tussentijds besloten om
de portiekwoningen voorlopig niet aardgasvrij te maken
door onzekerheid over de toekomst van de woningen en
de voorspelling dat bewoners er financieel op achteruit
zouden gaan. Rachida: “We doen steeds de check met
elkaar: zijn we pleisters aan het plakken of werken we aan
duurzame oplossingen?”

Samen achter de voordeur
Naast de aandacht voor de ontwikkeling van de buurt
besteedt Tiwos aandacht aan de individuele bewoners.
In het najaar van 2019 startten Tiwos, ContourdeTwern
(welzijn) en IMW (maatschappelijk werk) met achter-devoordeurgesprekken. Buurtbeheerders, opzichters en
leefbaarheidsconsulenten van Tiwos trokken samen op
met een sociaal werker van ContourdeTwern. Het doel
van deze ‘dubbel duurzaam’-gesprekken was tweeledig.
Enerzijds wilde Tiwos met haar huurders in gesprek om
voldoende steun op te halen voor de renovatieplannen

Ook de acht particuliere woningen in de buurt – voormalig bezit van Tiwos – zijn bezocht. In deze gesprekken
kwamen bewoners zelf met de suggestie om hun woning
terug te laten kopen door Tiwos, of te kijken hoe de
gemeente hen (financieel) kan ondersteunen om ook
mee te doen met de renovatie. Tiwos heeft inmiddels
één woning teruggekocht en de gemeente heeft een
proefwoning ingericht en een Energieprestatieadvies van
de woning opgesteld. Inmiddels zijn alle adressen in de
buurt bezocht. Uit de eerste oogst blijkt dat Tiwos veel
nieuws te weten is gekomen over haar huurders, zoals
de verschillende vormen van ondersteuning die men
ontvangt en mogelijkheden voor burenhulp. Bovendien
is een aantal hulpvragen vroegtijdig ontvangen en werd
men succesvol doorverwezen naar de Toegang.

Meer koppelkansen in het vat
Ook op het gebied van werkgelegenheid worden koppelkansen opgespoord, waarbij wordt gekeken naar de talenten van bewoners in plaats van naar ‘rugzakjes’. Bij de
toekomstige bouwprojecten in de buurt komen verschillende ondersteunende klussen kijken, zoals het bewaken
van bouwcontainers van aannemers, kantines schoonmaken en koffie regelen. Mogelijk kunnen bewoners ook
worden ingezet in de bouw zelf, als energiecoach, of als
omgevingsmanager. Zo kunnen thuiszittende huurders
werkervaring opdoen in hun eigen buurt. Tiwos verwijst
mogelijke kandidaten door naar de afdeling Werk &
Inkomen van de gemeente. Daar wordt gekeken naar de
match van talent en werk. Bij een match worden bewoners een jaar lang begeleid door professionele bouwvakkers via klus- en onderhoudsbedrijf Goed werk.
De gemeente pakt, tegelijk met het groot onderhoud van
Tiwos, de openbare ruimte aan. Samen met bewoners
wordt een plan gemaakt om de openbare ruimte fraaier,
groener en klimaatadaptief te maken. En er wordt ook al
verder vooruitgekeken naar de herontwikkeling van het
stationsgebied dat aan de wijk grenst: dit kan uitgroeien

tot een levendige, groene en open ontmoetingsplek voor
bewoners en studenten.
Enkele jaren geleden bouwde Tiwos al een garagebox in
de wijk om tot ontmoetingsruimte. Bewoners misten een
ontmoetingsplek nadat het wijkcentrum was gesloten.
Toen deze eerste garagebox succesvol was omgebouwd
en bewoners deze zelf gingen beheren en er activiteiten
organiseerden, kwamen er ook verzoeken uit andere
straten. Ook de afdeling vastgoed van Tiwos zag de meerwaarde, omdat groot onderhoud gepland stond en er
spreekuren konden worden gehouden. Daarom is voor
de aankomende renovatie een tweede garagebox omgebouwd tot ‘’t Abdijtje’ (zie foto’s onderaan).
Rachida: “Er liggen zoveel koppelkansen in deze wijk
om ook iets aan de leefbaarheid te doen. Als wij ons als
woningcorporatie alleen maar zouden richten op de
techniek en het vastgoed, zou de wijk er van buiten heel
mooi uitzien. Maar door de gecombineerde aanpak van
fysieke en sociale vraagstukken wordt de buurt ook daadwerkelijk beter.” Rachida heeft gemerkt dat een leidend
principe zowel intern als extern helpt om bewust stil te
staan bij koppelkansen: “Ook professionals die verder van
de wijk en de bewoners af staan, worden gedwongen om
continu te zoeken naar win-winsituaties. Dat is de meerwaarde van Dubbel Duurzaam.”

Tips voor woningcorporaties en gemeenten
• Echt luisteren en aandacht hebben voor de
leefwereld van bewoners is cruciaal. Door samen
het gesprek aan te gaan over wonen én sociale
thema’s kun je beter bij die leefwereld aansluiten.
• Gebruik speelse instrumenten, zoals vrijblijvende
gesprekken, praatplaten en Legosessies, om
een gezamenlijk beeld te krijgen van de buurt.
Maak het vrijblijvend en niet te zwaar zodat meer
mensen mee kunnen en willen doen.
• Gebruik concrete verhalen om abstracte
principes en idealen als Dubbel Duurzaam te
laden. Tiwos gebruikte gefingeerde verhalen van
bewoners en betrokken partners om duidelijk
te maken welke rollen er zijn en welke concrete
kansen en verbeteringen er in het verschiet
liggen. Hierdoor kregen collega’s die verder van
de praktijk af staan een beter beeld van waar we
naartoe willen.
• Ga de wijk niet in als je geen intern en extern
draagvlak hebt en borg je plannen vroegtijdig.
Anders loop je het risico op valse verwachtingen
en afnemend draagvlak onder bewoners.
• Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Communiceer frequent en eerlijk naar bewoners waarom
je iets wel, maar vooral ook waarom je iets niet
doet. Bewoners zijn ook realistisch en vragen
echt niet om gouden kranen.

Experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken
In dit meerjarige programma werken Platform31 en Nyenrode Business Universiteit samen met achttien gemeenten aan een
integrale, sociale en milieutechnische verduurzamingsaanpak voor kwetsbare wijken. Onze gezamenlijke ambitie? Integrale
verbetering van deze wijken door de energietransitie in kwetsbare wijken te verbinden met het verbeteren van de leefbaarheid.
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