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10
Dit jaar organiseerde BrabantKennis vier debatavonden  
over Het Nieuwste Brabant. We zijn het gesprek aangegaan  
met betrokken Brabanders. Zij vertelden improviserend  
en inspirerend over hun versie van het nieuwste Brabant.  
In deze reeks trendboekjes staan tien van deze Brabanders 
centraal die met hun verhaal staan voor een bredere trend  
of ontwikkeling. In dit nummer kijken we naar de opkomst  
van sociale initiatieven en de herwaarding van het lokale.  
De mate van participatie en initiatief blijkt afhankelijk te zijn  
van de leefsituatie van mensen. Natascha Koulen vertelt over 
Tante Netty – een sociaal ontwerpcollectief uit Eindhoven –  
en de projecten die zij uitvoeren om de betrokkenheid van 
bewoners bij hun wijk (Woensel-West) te vergroten.

Joks Janssen, directeur BrabantKennis



Het nieuwste Brabant is een door idealisme gedreven Brabant. 
Steeds meer jonge Brabanders zetten hun idealen om in daden. 
Vanuit hun sociale waarden proberen ze actief de samenleving 
te verbeteren. Samen met anderen in hun wijk en buurt werken 
ze aan slimme oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen 
zoals milieu, zorg, arbeidsmarkt, onderwijs en sociale binding. 

Opkomst praktisch idealisme
Vroeger vond de beleving van idealen en gemeenschapszin  
voor de meeste Brabanders op zondag in de kerk plaats, terwijl 
door de week gewoon hard werd gewerkt. De kerk brokkelt  
ook in Brabant letterlijk en figuurlijk af en op de belofte van de 
overheid: ‘Voor u wordt gezorgd’ kan niet langer meer worden 
gebouwd. Daarom zijn idealen niet langer onlosmakelijk 
verbonden met zulke instituten maar belangrijker geworden 
in het dagelijkse leven. De ontkerkelijking en individualisering 

  HET NIEUWSTE  
BRABANT IS EEN  
DOOR IDEALISME  
GEDREVEN BRABANT.
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van Brabant leidt tot een opleving van het praktisch idealisme.  
De plek van overheid en kerk wordt stilaan ingenomen door een 
hele reeks sociale initiatieven van burgers en ondernemers.

Sociale innovaties 
Op verschillende plekken in Brabant vinden spannende 
experi      menten plaats door ‘social innovators’. Er wordt volop 
geëxperimenteerd met de oprichting van bewonersbedrijven  
en zorg- en energiecoöperaties. Om die samenwerkings-
verbanden succesvol te maken, worden nieuwe technologische 
oplossingen gezocht – en vervolgens slim gebruikt. 

Via internet ontstaan allerlei nieuwe platforms waarop ideeën 
voor de buurt worden uitgewisseld. Dat kan variëren van 
samen met buurtbewoners iets ondernemen in de wijk, het 
delen van materialen en het onderhoud van buurtmoestuinen  
tot gebruikmaken van een bezorgdienst voor streekvoedsel.  
Niet voor niets schieten crowdfundingsinitiatieven als padden - 
 stoelen uit de grond en maken deelplatforms als Snapcarr 
(auto’s), Peerby (lenen van spullen) en Thuis afgehaald (extra 
porties koken tegen een kleine vergoeding) ook in Brabant  
een groei door.

  ER WAAIT EEN FRISSE WIND VAN MAKEN,  
ZELF DOEN EN ONDERNEMEN DOOR  
DE BRABANTSE BUURTEN. 



  BRABANDERS VOELEN ZICH 
ERG THUIS EN VEILIG.
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Het nieuwe idealisme zorgt er samen met de (internet-)
technologie van vandaag voor dat het lokale flink wordt  
op gewaardeerd. Het is dus ook geen toeval dat de buurt-
betrokkenheid in Brabant de laatste tien jaar een groei laat 
zien. Brabanders voelen zich erg thuis en veilig in de buurt  
en zijn begaan met zaken die in de buurt of wijk spelen. De 
buurt is een plek die er steeds méér toe doet. Als achtervang 
in geval van nood, voor situaties waarin familie of vrienden 
geen alternatief zijn. Maar de buurt is ook een platform  
om investeringen in duurzame leef- en woonoplossingen 
haalbaar te maken door ze op grotere schaal in te kopen  
en te gebruiken. De buurt is een symbool geworden van de 
behoefte aan kwaliteit en duurzaamheid.

Binden in de buurt



 EENZAAMHEID IN CIJFERS

Eenzaamheid naar inkomen 
(2004 – 2014, in %)
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EENZAAMHEID NAAR INKOMEN (2004 – 2014, IN %) 
Het aandeel mensen dat zich af en toe eenzaam voelt is in Brabant gestegen van 18%  
in 2009 naar 23% in 2014. Daarbij is sprake van een opvallende tweedeling: mensen  
met een laag inkomen zijn relatief vaker eenzaam dan mensen met een hoog inkomen.  
Deze tweedeling is het afgelopen decennium verder toegenomen.



Ongelijke verdeling 
Een positieve golf van sociale energie overspoelt nu de Brabantse 
dorpen en steden. Maar waar we oog voor moeten hebben,  
is dat het vermogen én de bereidheid om lokaal iets te (helpen) 
organiseren ongelijk zijn verdeeld. De plaats waar mensen  
zich settelen is meer en meer afhankelijk van inkomens- en 
opleidingsniveau. Hierdoor zien we dat potentie en inkomen 
steeds vaker in de ruimte samenkomen. De keerzijde hiervan  
is een clustering van armoede en kwetsbaarheid. Uit cijfers  
van het PON blijkt dat hoeveel mensen er meedoen in buurten  
en wijken steeds meer samenhangt met hun inkomens situatie 
en opleidings niveau. Er is in Brabant al langer een trend gaande 
waarbij het lidmaatschap van verenigingen daalt voor mensen 
met een laag inkomen, terwijl het voor de midden- en hoge 
inkomens stijgt. Ook zien we dat mensen met een laag inkomen 
relatief vaker eenzaam zijn en minder aansluiting vinden met 
anderen in buurt. De WRR en het SCP spreken niet voor niets 
van gescheiden werelden en waarschuwen voor het gevaar op 
een maatschappelijke tweedeling.

De maatschappelijke tweedeling is een kwestie die aandacht 
vraagt. De lokale initiatieven en het aantal mensen dat daaraan 
meedoet of kan doen, zullen variëren tussen steden, tussen 
wijken in steden, tussen steden en dorpen. De grote vraag  
is dan ook: hoe zorgen we ervoor dat niemand buiten de boot  
valt en dat iedereen zich verbonden met en geborgen voelt  
in de buurt?
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•  Welke rol ziet de provincie voor zichzelf weggelegd nu  
de sociale vraagstukken zijn gedecentraliseerd en 
gemeenten aan zet zijn? Heeft de provincie nog een rol  
en zo ja, welke? 

•  Initiatieven van burgers worden steeds belangrijker en 
noodzakelijker. Hoe kan de provincie hierin mee bewegen, 
zonder de grenzen van wat mag en mogelijk is uit het  
oog te verliezen? Hoe zorgt de provincie ervoor dat een 
overheid op afstand geen afwezig overheid is? 

•  Hoe zorgt de provincie ervoor dat mensen betrokken 
blijven bij de maatschappij, bij hun wijk, hun buurt –  
juist ook die mensen die hiervoor minder het vermogen  
in huis hebben? 
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VRAGEN & 
DILEMMA’S



 INTERVIEW NATASCHA KOULEN 

Wij willen mensen raken en vooral voor verwondering zorgen. 
Een sprankeling aan het leven van alledag geven. Dat levert 
hoop en verbinding op, maar ook humor. 

Natascha Koulen is sinds een half jaar directeur van Tante Netty, 
een sociaal ontwerpcollectief dat vooral actief is in de wijk 
Woensel-West in Eindhoven. Hun boodschap? Iedereen is met 
creativiteit geboren, iedereen heeft talenten en mogelijkheden. 
In de wijk gaat het collectief op zoek naar de kracht en potentie 
van bewoners, hun onderlinge verbondenheid met elkaar en 
met hun wijk. Door nieuwe vormen van creativiteit zet ze de 
realiteit in een andere context. Hun middel is kunst en design, 
hun kracht is zorgen voor verbondenheid. 

Gescheiden werelden
Woensel-West is onderdeel van het stadsdeel Woensel,  
dat bijna eenderde van Eindhoven beslaat. Het is een stadse 
volkswijk, voorheen bekend als de probleemwijk van Eindhoven. 
Woensel-West heeft meerdere gezichten. Mooie jaren-30- 
koophuizen aan de kant van de Boschdijk, maar ook veel 
sociale woningbouw richting het spoor. De wijk herbergt  
veel kansarme, kwetsbare bewoners. 

  DAT MAAKT IEDERE KLOOF OVERBRUGBAAR.



WAAR JE ELKAAR 
ECHT RAAKT,  
IS IN INTERESSES.
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In Woensel-West vind je de gescheiden werelden waar het SCP 
en WRR over schreven. Dit komt hier volgens Koulen niet eens 
zozeer door het verschil in opleiding en potentie, maar door het 
verschil in leefstijl. Een belangrijke scheiding is bijvoorbeeld 
die tussen werkenden en niet-werkenden. Is er een groter 
verschil denkbaar dan dat tussen tweeverdieners met jonge 
kinderen die in alle vroegte hun kinderen naar school of opvang 
brengen om vervolgens de hele dag te gaan werken, en de 
werkloze die de hele dag thuis is en in zijn tuin of aan de straat 
zit om de tijd te verdrijven? Dat die mensen weinig met elkaar 
hebben, is goed te begrijpen, vindt Koulen. Maar dat wil niet 
zeggen dat er geen overbrugging mogelijk is! Waar je elkaar 
echt raakt, is in interesses. Dat maakt iedere kloof over-
brugbaar. Dat hebben we gezien in ons project Haak Aan  
en dat zien we ook terug bij de buurtkrant. Mensen met  
al die verschillende achtergronden werken samen en dan  
zie je dat er van een kloof geen sprake meer is.



BRON: PIONIERS IN DE STAD, LOKALE LENTE

OVERAL STAAN BIJZONDERE  
MENSEN OP, DIE GEDREVEN ZIJN 
DOOR IDEEËN, DROMEN OF 
ZELFS BOOSHEID.
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  OMDAT ZE VINDEN DAT HET 
 ANDERS KAN OF MOET.



  HET GAAT OM GOED WONEN EN GOED 
LEVEN MET ELKAAR.

Metamorfose
In Woensel-West verandert op dit moment veel. De gemeente 
en woningcorporaties werken samen met bewoners aan een 
verbeterde, vernieuwde wijk. Een wijk met dit soort kwesties 
krijg je niet zo maar veranderd, zegt Natascha Koulen. Je moet 
flink aan de slag met imagoverbetering en de werkelijke ruimte 
en potentie van de wijk. Met slopen, renoveren en nieuwbouw 
alleen ben je er niet: je moet ook werken aan de emancipatie 
van de bewoners. 

Zo streeft woningcorporatie TRUDO samen met bewoners  
naar ‘buren waar de buurt iets aan heeft’, vertelt Koulen.  
Het idee daarachter is dat je soms een andere impuls moet 
geven om de dynamiek in een wijk te veranderen en daarmee 
de potentie van een wijk te versterken. In Woensel-West wordt 
daarom tijdelijk gewerkt met een systeem van inplaatsing.  
Wil je in Woensel-West komen wonen, dan geef je aan wat je 
denkt voor deze wijk te kunnen betekenen. Krijg je een woning 
toegewezen, dan lever je een actieve bijdrage in de vorm van 
vrijwilligerswerk. En dat mag van alles zijn, denk bijvoorbeeld 
aan taalles, buurtfeesten, sportactiviteiten of jongeren-
begeleiding. 
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Positieve flow
Een positieve flow bereik je niet alleen door ‘de hoop met stenen’, 
zegt Natascha Koulen. Het gaat om goed wonen en goed leven 
met elkaar. En daar heb je sociale initiatieven voor nodig, zoals 
Tante Netty. 

Tante Netty werkt eraan om bewoners trots te maken op  
hun wijk. Zo is in 2013 het project ‘Vogel Vastgoed’ bedacht en 
uitgevoerd, vertelt Koulen. Karakteristiek voor Woensel-West  
zijn de arbeidershuisjes, vaak Philipswoningen uit de jaren 20 
van de vorige eeuw. Die woningen zijn vereeuwigd in de vorm  
van vogelhuisjes. Daarna zijn we met de vogelhuisjes en een 
ladder onder de arm de wijk ingetrokken en hebben bij mensen 
aangebeld en gevraagd of we aan hun huis een vogelhuisje 
mochten ophangen. Een groot succes, mensen zijn er echt  
trots op! Ook nu nog – meer dan een jaar later – bellen  
mensen bij Tante Netty aan of er ook zo’n huisje voor hen is.

Een sociaal ontwerpinitiatief, zoals Tante Netty, is heel 
waardevol voor de leefbaarheid en het vergroten van de trots en 
zelfredzaamheid van een wijk. Toch zijn we voor een gemeente 
dikwijls moeilijk te plaatsen. Wij merken dat bijvoorbeeld 
wanneer we financiële steun vragen aan de gemeente, vertelt 
Koulen. Vallen onze projecten onder welzijnswerk of onder 
cultuur? En omdat we niet precies in zo’n ‘hokje’ passen,  
is het vaak hard werken om subsidie te krijgen. Koulen kijkt 
voor de toekomst ook vooral naar mogelijkheden om minder 



vanuit subsidies te werken en meer met crowdfunding of in 
opdracht. Een voorbeeld kan zijn dat een gemeente of corporatie 
Tante Netty de opdracht geeft de sociale samenhang in de wijk 
te versterken, en dat het collectief dat dan naar eigen inzicht 
met de bewoners uitvoert. In een aantal gevallen gebeurt  
dat al. Laat ons doen waar we goed in zijn, bepleit Koulen.  
Wij kunnen verbinden. En daarmee het beleid van gemeente  
en corporaties versterken. 

Door samen de schouders eronder te zetten zijn in Woensel- 
West al mooie resultaten geboekt, vertelt Koulen. Trots is ze op 
alle initiatieven die al zijn ontstaan, vooral van bewoners zelf, 
zoals de achttien activiteiten voor kinderen op woensdagmiddag. 
Kom daar maar eens om in een andere wijk! Trots ook op de 
basisschool in Woensel-West, die is uitgeroepen tot beste 
school in Brabant. Dit terwijl het een paar jaar geleden een  
van de slechtstpresterende scholen was. Zoiets bereik je alleen 
door een enorme inzet van overheid, leerkrachten, ouders  
en vrijwilligers. De kracht van samen iets doen. Hoop geven. 
Dan komt vanzelf die sprankeling.

Tante Netty is een sociaal ontwerpcollectief, vooral actief in  
de Eindhovense wijk Woensel-West. Tante Netty nodigt uit  
tot het samen ontdekken van nieuwe vormen van creativiteit.  
Met prikkelende en eigenzinnige interventies in de wijk laat  
Tante Netty je verwonderen. Zie voor meer informatie en een 
overzicht van projecten www.tantenetty.nl.
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BrabantKennis is het platform waar strategische kennis van en over Brabant wordt verzameld, ontwikkeld en gedeeld.  
BrabantKennis staat voor onafhankelijk vooruitdenken; het bekijkt de toekomst van de Brabantse samenleving vanuit wisselend 
perspectief. Naast het verzamelen en analyseren van data, het opstellen van trendverkenningen en scenariostudies, voedt  
BrabantKennis ook het publieke debat met discussies en lezingen. Volg ons op www.brabantkennis.nl of op Twitter @brabantkennis.

DE KRACHT VAN SÁMEN 
IETS DOEN. HOOP GEVEN.  
DAN KOMT VANZELF 
DIE SPRANKELING. 




