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JOS VAN DEN BROEK

‘Het mooiste aan Brabant, ben jij, dat ben jij’. Deze tekst van
Guus Meeuwis staat in ons collectief Brabants geheugen.
Maar mogen we ook zingen ‘het mooiste aan Brabant, zijn
wij, dat zijn wij’?
In dit essay maken we, op verzoek van de commissaris van de Koning,
de balans op van Brabant tijdens, voor en na corona. We schetsen hoe
we de coronacrisis samen doorkwamen en toch ieder op eigen wijze
beleefden. Ook werpen we een blik op hoe Brabant er voor corona bij
lag. Daarin lijkt anno 2021 inhoudelijk weinig veranderd, maar de
urgentie is verder toegenomen. Tot slot schetsen we hoe we samen
de toekomst van Brabant kunnen vormgeven. Want corona mag later
een rimpeling in de geschiedenis blijken, het geeft ons nu de kans om
te (her)overwegen wat we belangrijk vinden en daar samen over in
gesprek te gaan.
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Corona is een wereldwijde epidemie die in Nederland en zeker in
Brabant stevig heeft huisgehouden. Het vaccineren lijkt te werken, de
tijd waarin het leven in de pauzestand stond lijkt voorbij. We kunnen
weer ademhalen. We zijn er nog niet, maar de omslag is merkbaar.
Het is een moment waarop je om je heen kunt kijken, nagaan wat er
gebeurd is en vooral, wat er moet gebeuren.
De drie voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s stelden in het
Interregionaal Beleidsteam de vraag, hoe we na het bestrijden van de
crisis verder moeten gaan. Wat is de weg naar het nieuwe normaal?
Wat is er veranderd? Waar moeten we als overheid op inspelen? Dat
heeft geleid tot diepgaande gesprekken met de burgemeesters van
Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg in het IRBT. Een discussie
die snel in breder verband gevoerd werd met ook de burgemeesters
van Breda en Helmond in het B5-overleg. Er waren gezamenlijk of
individueel gesprekken met organisaties en instellingen. Dat alles
heeft geleid tot dit essay. In het proces las de Vereniging van Brabantse
Gemeenten kritisch mee.
In de discussies stond de vraag centraal of alles nu weer de oude,
vertrouwde, gang gaat. De conclusie is dat het niet kan en we het
op een aantal vlakken niet willen. Er is wel degelijk een breuklijn te
zien. Daarover moeten wij het gesprek aangaan. Het gesprek met de
samenleving. Niet alleen in de vergaderzaal of met de vaste kring van
adviseurs. Praat aan de keukentafel, in de kantine van de sportclub,
het wijkcentrum, het terras of gewoon over de heg met de buren. Het
begint met luisteren, om vanuit gedeelde vertrekpunten het avontuur
van de dialoog aan te gaan. Dit essay, de vrucht van alle gesprekken tot
nu toe, is een oproep om het gesprek te beginnen, in de gemeenten, in
Brabant, met de samenleving.
Corona was een gevaar voor onze gezondheid. Het risico is niet weg.
In Brabant merkten we eerder en heftiger wat corona inhield dan in
andere delen van Nederland. Mensen zijn zelf ziek geweest of hebben
naasten verloren. Dat leed vraagt om verwerking en verwerking vraagt
om tijd.
Corona heeft ook gevolgen voor onze economie. De directe effecten
lijken nu mee te vallen maar er zijn wél vergaande veranderingen. Die
veranderingen zijn merkbaar, bij bedrijven, in de winkelstraten, in de
manier waarop wij werken. Zeker in de culturele en toeristische sector
en voor de horeca zijn de gevolgen van Corona groot.
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Ten slotte zijn er de sociale effecten. Mentaal, bij velen, in het
dagelijks leven en ten aanzien van de deelname aan de samenleving.
Eenzaamheid is een factor. Jongeren hebben de beperkingen als een
grote ingreep gevoeld. Er was weerstand, er waren forse rellen. Bij
delen van de bevolking is er aarzeling over vaccinatie. De al gevoelde
tweedeling in welvaart en welzijn is verscherpt.
Een crisis is als een vloedgolf. Pas als het water zakt, zie je de gevolgen.
Het gaat om ontwrichting van het bestaande, om verandering en
versnelling, om weerstand en herstel, terug naar het vertrouwde en
op weg naar het nieuwe. Al die dingen spelen nu. Essentieel is dan het
werken aan onderling vertrouwen. Vertrouwen tussen overheden en
tussen overheid en burger. Daar ligt een enorme uitdaging. Je merkt
het in de wijken, de steden en de dorpen van Brabant. Dat moeten we
samen oppakken.
Deze crisis voedt ook de maatschappelijke discussie die speelt op
tal van terreinen. Woningbouw, werkgelegenheid, milieu, natuur,
landbouw, energie, cultuur en de sociale zekerheid staan nog steeds en
met meer urgentie op de agenda. Het zijn ingewikkelde kwesties die
bovendien nauw met elkaar samenhangen. Dat vraagt om een gesprek.
Een vaste koers is niet te geven. We zullen samen moeten kijken naar
waar de kansen liggen. Op zijn Brabants. Het is een kansencrisis.
Veerkracht en weerbaarheid, ruimte geven aan initiatieven uit de
maatschappij, daar gaat het om. Openstaan voor wat het doet met
mensen. De kracht van samenwerking benutten. En ten slotte, erken
de onzekerheid en investeer in het lerend vermogen. Inspireer elkaar.
Verbeelding, willen en kunnen samenwerken, sociaal organiseren en
verbindend ondernemen, het zijn kernbegrippen.
De discussies hebben geleid tot dit essay, dat geschreven is door
Jos van den Broek, directeur van BrabantKennis. Dit essay is
geen blauwdruk, geen constructieschema. Het is een aanzet tot
gedachtenvorming en een oproep tot discussie en gesprek. Brabant
komt tot nieuwe inzichten door de dialoog, dat hebben wij bewezen.
Het is nu zaak om samen het gesprek aan te gaan. Want: Brabant zijn
wij.

Ina Adema, commissaris van de Koning
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INLEIDING
‘Het mooiste aan Brabant, ben jij, dat ben jij’. Deze tekst van Guus
Meeuwis staat in ons collectief Brabants geheugen. Maar mogen we ook
zingen ‘het mooiste aan Brabant, zijn wij, dat zijn wij’? Er lijkt ook bijna
geen thema te zijn waar Guus geen passende tekst voor heeft gemaakt.
Zo bezingt hij op zijn laatste album dat in elk einde een nieuw begin zit.
Een nieuw begin dus. Geen nieuw normaal. Want het leven is
verder gegaan, we staan op de rand van een nieuwe wereld met nog
onduidelijke contouren. Hoewel een crisis als deze ons verandert, zijn
de meeste opgaven niet wezenlijk anders. Ze hebben echter voor een
belangrijk deel wel stilgelegen en vragen om een nieuw begin. Maar hoe
gaan we dat nieuwe begin vormgeven, wat willen we als Brabanders
meenemen uit de coronatijd en wat vooral ver achter ons laten?
Corona mag ons dan zijn overkomen, we kunnen het nieuwe begin zelf
vormgeven.
In dit essay maken we de balans op van Brabant tijdens, voor en na
corona. We schetsen hoe we de coronacrisis samen doorkwamen en
toch ieder op eigen wijze beleefden. Ook werpen we een blik op hoe
Brabant er voor corona bij lag. Daarin lijkt anno 2021 inhoudelijk
weinig veranderd, maar de urgentie is verder toegenomen. Tot
slot schetsen we hoe we samen de toekomst van Brabant kunnen
vormgeven. Want corona mag later een rimpeling in de geschiedenis
blijken, het geeft ons nu de kans om te (her)overwegen wat we
belangrijk vinden en daar uiting aan te geven.
Were Di
‘Were Di’ -‘verweer je, knok ertegen, laat je niet kennen’- werd de
Brabanders al toegeroepen door Hertog Jan van Brabant. Tijdens de
coronatijd hebben we dat motto eer aan gedaan en ons kranig geweerd
voor zover dat kon, op de eerste plaats in de zorg waar nog steeds
onvermoeibaar wordt doorgewerkt. Ook Brabanders in de zogenaamde
essentiële beroepen bleven gewoon aan het werk. Ondanks, zeker in het
begin, de onduidelijkheid over welke risico’s zij liepen en hoe ze zich
daartegen konden beschermen.
Daarnaast weerden we ons via tal van initiatieven die al dan
niet spontaan zijn ontstaan op uiteenlopende terreinen. Van
boodschappendiensten tot de Bossche Zomer en van online pubquizzen
tot nieuwe bezorgdiensten. Op individueel niveau ontdekten sommigen
nieuwe sporten of andere hobby’s. Als we geweten hadden hoe lang
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het ging duren, dan hadden we zelfs Chinees kunnen leren, zo hield
voormalig Denker des Vaderlands Daan Roovers ons voor tijdens ons
slotevent over de Zeven Zonden van Brabant.
Maar hoe hard we ook hebben geknokt, het coronavirus heeft velen
geveld. We zullen blijven rouwen, wellicht ook in een collectieve vorm,
om de vele Brabantse coronadoden die vielen te betreuren. Ook voor
degenen met long covid, duren de effecten voort. Dit leed tekent ons
allemaal.
Ook mentaal kregen velen het zwaar te verduren. De lockdowns, het
thuiswerken en de isolatie die dat opleverde gingen ons niet in de
koude kleren zitten. Die mentale effecten komen in gradaties van een
algeheel ‘mweh’ gevoel tot aan zware psychische klachten.
Als gevolg van de maatregelen die nodig waren om het coronavirus de
baas te worden kwamen we in een economische crisis terecht. Daarbij
sprongen overheden direct in om bedrijven en inwoners te steunen
en zo de crisis zoveel mogelijk te dempen. Op macroniveau is dat
aardig gelukt. De cijfers laten weliswaar een dip zien in het begin van
de crisis, maar ook een snelle opleving. Er zijn echter nog steeds veel
werknemers en ondernemers die het uitermate zwaar hebben en een
zeer onzekere toekomst tegemoet gaan. En we steunden vooral het
bestaande bij een gebrek aan een gedeelde blik op het nieuwe.
Opkrabbelen
Langzaamaan krabbelen we nu met zijn allen op uit de coronacrisis.
Het perspectief op een normalisering van de samenleving is er en komt
dichterbij naarmate het vaccineren vordert. Hoewel velen werk en
inkomen hebben behouden en ondanks de ongemakken van deze crisis
snel weer hun oude leven kunnen hervatten, zijn er ook grote groepen
in de samenleving die nog lang last zullen houden van de naweeën van
de crisis. Ook moeten we waakzaam blijven want dit virus blijft ons
verrassen, zo blijkt maar weer uit de opkomst van van de deltavariant.
Corona zal, net als andere virussen en varianten, de komende jaren en
misschien wel langer in ons leven blijven.
Maar er is meer aan de hand. De coronacrisis veranderde weinig aan de
opgaven en kracht van de Brabantse samenleving maar functioneerde
wel als contrastvloeistof die bestaande dynamiek in de samenleving
bloot legde. De relatieve stilstand van het afgelopen anderhalf jaar
vergroot ook de urgentie van een aantal opgaven. In het onderwijs,
op de arbeidsmarkt, in de zorg, maar ook in de winkelstraat en op het
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gebied van klimaat. De coronacrisis blijkt een meervoudige crisis die
een meervoudige aanpak vraagt. Waar nu de nadruk nog ligt op de
gezondheidscrisis en andere maatregelen als flankerend beleid gelden,
zal het flankerend beleid snel de hoofdzaak worden volgens Kim
Putters van het SCPi.
Alle nationale beelden en beleid ten spijt, is de coronacrisis ook een
regionale crisis, met regionale brandhaarden, een regionale aanpak en
regionale verschillen. En vraagt daarmee om een Brabants perspectief,
een schets van de toekomst van Brabant na corona.
BRABANT IN TIJDEN VAN CORONA
Voordat we ons richten op het Brabant na corona is het goed om even
in te zoomen op wat er in Brabant gebeurde ten tijde van corona. We
bevonden ons vanaf het eerste moment in het hart van de crisis. De
eerstbekende patiënt die besmet was met het coronavirus werd op 27
februari 2020 vastgesteld in Tilburg. Brabant breidt zich daarna al snel
uit tot dé Nederlandse brandhaard. Terwijl de rest van Nederland nog
nauwelijks door heeft wat voor crisis zich aandient - ze lijken in een
‘andere film te zitten’ii - gaat het in Brabant snel en wordt opgeroepen
tot sociale onthoudingiii.
De gezondheidscrisis manifesteerde zich direct en uitermate
hevig in Brabant. Maar we hebben te maken met drie met elkaar
samenhangende crises: een gezondheidscrisis, een economische crisis
én een sociaal-maatschappelijke crisis. Tezamen droegen zij ook bij
aan de gevoelde onveiligheid in de samenleving. Hoe zagen die crises er
uit in Brabant? En hoe versterken ze elkaar, of belemmeren ze in hun
samenhang het vinden van oplossingen?
Gezondheidscrisis
De gezondheidscrisis drong zich onmiddellijk aan ons op. De beelden
van Bernhoven, het ziekenhuis in Uden, staan velen nog scherp
op het netvlies. Op het nippertje werd code zwart daar voorkomen
door, de alweer in het geheugen gegrifte, stoet van ambulances die
coronapatiënten overbrachten naar ziekenhuizen in Noord-Nederland.
De cijfers laten zien dat delen van Noord-Brabant behoren tot
de zwaarst getroffen gebieden. Hoewel de grote steden ook een
groot aantal coronagevallen per 10.000 inwoners kennen is het
aantal doden en de oversterfte daar aanzienlijk minder. Ook in de
ziekenhuisopnames springt met name het oosten van Brabant er uit.
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Tegelijkertijd werden er talloze initiatieven genomen door Brabanders
om zowel elkaar als de zorgverleners een hart onder de riem te steken.
Natuurlijk werd er geklapt met heel Nederland, maar ook taarten
bezorgd, bandjes gehaakt en maaltijden bezorgd; zo leert een kijkje op
de website www.dasliefbrabant.nl waar uiteenlopende initiatieven zijn
verzameld.
De gezondheidscrisis zorgde er ook voor dat de zorg in Brabant elkaar
nog sterker opzocht dan voorheen. Zowel overleg als coördinatie
tussen ziekenhuizen, GGD’en, verpleegzorg, thuiszorg en huisartsen
werd razendsnel uitgebreid en kreeg onder meer vorm in het RONAZ
(Regionaal Overleg Niet Acute Zorg). Dat leidde onder andere tot het
vrijmaken van bedden bij verpleeghuizen om ziekenhuizen te ontlasten
en een centraal distributiepunt voor beschermende middelen in
Brabant.
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Coronagevallen

Ziekenhuisopnames

per 10.000 inwoners

per 10.000 inwoners

≤ 688 - 882

≤ 10 - 15

882 - 1057

15 - 20

1057 - 1262

20 - 27

262 - 1933

27 - 38

> 1933

> 38

Doden

Totale oversterfte 2019

per 10.000 inwoners

t.o.v. 2020 per 10.000
inwoners

≤6-9

> 20

9 - 13

10 - 20

13 - 18

0 - 10

18 - 25

-10 - 0

> 25

< -10

Figuur 1: coronacijfers per 10.000 inwoners (bron: Het PON & Telos, 2021)
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Economische crisis
De economische crisis volgde direct op de gezondheidscrisis. Door
het stilleggen van het maatschappelijk leven, het sluiten van grenzen
en het opdrogen van aanvoerlijnen en voorraden kwam de economie
voor een deel tot stilstand. In de cijfers zien we dit maar ten dele terug,
vooral omdat de overheid tot nu toe redelijk succesvol de economische
klap weet op te vangen. Op hetzelfde moment stegen de omzetten van
supermarkten, maaltijdbezorgers, webwinkels en tot aan de tweede
lockdown ook de retail. De economische crisis raakt daarmee niet
iedereen even hard. Ook regionaal zien we verschillen binnen Brabant.
Midden-Brabant werd het hardst geraakt door de coronacrisis als we
kijken naar de economische ontwikkeling over 2020, met een neergang
van ongeveer 4%. Zuidoost-Brabant volgt met 3% krimp en Noordoosten West-Brabant krimpen beide met 2%.
Als we naar het eerste kwartaal van 2021 kijken dan springt ZuidoostBrabant er direct uit. Hier zien we al weer economische groei waar dat
in de rest van Nederland nog niet het geval is.

Economische ontwikkeling

Economische groei

2020 per regio

1e kwartaal 2021

≤ -5%

≤ -4%

-5%

-4% tot -2%

-4%

-2% tot 0%

-3%

0% tot 2%

-2%

2%>

-1%

Figuur 2: Economische groei per corop regio in 2020 en eerste kwartaal 2021 (bron: CBS, 2021)
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Mede door uitgebreide steunpakketten van zowel de Rijksoverheid
als provincie en gemeenten blijft de instroom in de bijstand beperkt,
is het aantal faillissementen extreem laag en de woningmarkt blijft
vooralsnog krap. Waar de Rijksoverheid zich vooral op financiële
steun richtte, stonden de gemeenten in de frontlinie en werd ook van
hen directe actie gevraagd. De gemeente was uitvoerder van allerlei
nationale steunmaatregelen, maar ook toezichthouder op gedrag van
mensen. Een rol die vanuit het oogpunt van samenlevingsopbouw
spannend is, zoals we merkten tijdens de rellen die ontstonden bij
het instellen van de avondklok. Tegelijk was de gemeente ook de
mantelzorger van de gemeenschap. Burgemeesters hebben veel
aandacht gehad voor verlies en rouw.
De provincie richtte zich vooral op investeringeniv in weerbaarheid
en herstel, onder andere geadviseerd door een daarvoor opgerichte
coronadenktank. In hoeverre al deze maatregelen afdoende zullen zijn
om een na-ijleffect of uitgestelde klap te voorkomen zal de toekomst
leren. Ook hangt het sterk samen met de wijze waarop en de mate
waarin de steunpakketten worden voortgezet of afgebouwd.
De coronatijd heeft ook ontwikkelingen versneld die al langer
stonden te gebeuren. Zo hebben veel ondernemers versneld moeten
investeren in digitalisering, zowel via webshops als waar het gaat om
het faciliteren van thuiswerken en online ontmoeten. Ook ontstonden
nieuwe online verdienmodellen en samenwerkingen. Zo waren er
supermarkten die lokale producten gingen verkopen in plaats van
alleen de landelijke inkoop en horecapersoneel fungeerde als gastheer
in supermarkten en verzorgingstehuizen. Ook zagen we foodtrucks met
sterren-afhaalmaaltijden, culinaire wandelingen, online team-uitjes,
virtuele museumwandelingen, streamoptredens of -voorstellingen,
buitenvoorstellingen en minifestivals.
De sectoren die hard geraakt zijn door de coronacrisis zijn de horeca,
cultuur, detailhandel en sport en recreatie. Uit onderzoek van Het
PON&Telosv blijkt dat de impact van de coronacrisis op culturele
instellingen en kunstenaars in Brabant zeer groot is. Zij zagen (bijna)
al hun inkomstenbronnen opdrogen. Digitale alternatieven konden dat
maar in geringe mate compenseren.
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Hoe groot is de impact van de coronacrisis
op uw organisatie/praktijk tot nu toe in %?
82%
68%

21%
11%

8%

8%
0%

(zeer) groot

niet groot, niet klein

(zeer) klein

ik weet het (nog) niet

Culturele instellingen/organisaties (n=76)
Professionele kunstenaars/makers/cultureel ondernemers (n=135)

Figuur 3: impact van de coronacrisis op de culturele sector in Brabant (Bron: Het PON & Telos, 2021)

Sociale en maatschappelijke crisis
Waar de economische crisis en de gezondheidscrisis zich meteen
duidelijk toonden bleef de sociaal-maatschappelijke crisis nog een tijdje
onder de radar. Langzaamaan werd steeds duidelijker wat de bredere
impact van de coronacrisis is op eenzaamheid, op psychische druk,
en het vertrouwen in de politiek. Hierbij is de algemene tendens dat
groepen die al kwetsbaar waren relatief harder geraakt worden. Daarbij
is specifieke aandacht voor jongvolwassenen, jongeren en kinderen
voor wie het sociale contact van school en sport en ontspanning
onontbeerlijk is.
Uit de coronamonitor van Het PON & Telos komt toenemende
eenzaamheid naar voren. Maar liefst 12% van de Brabanders gaf tijdens
de 7e meting (medio februari 2021) aan zich eenzaam te voelen; een
kwart van de mensen is zich nog eenzamer gaan voelen. Elke nieuwe
versie tot de meeste recente 8e meting van de monitor gaf een verdere
stijging aan van het aantal mensen dat zich eenzamer voeltvi. We
zijn allemaal geschrokken van het opvallend hoge aandeel eenzame
jongvolwassenen.
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Naast eenzaamheid zien we ook effecten van corona op leefstijl en
gezondheid. Hoewel 11% van de Brabanders meer is gaan sporten en
bewegen is ruim de helft juist minder aan sport of beweging gaan doen.
Ook meer mensen zijn minder gezond gaan eten. Opvallend daarbij is
dat er wel minder alcohol wordt gedronken. Deze effecten zijn sterker
op jongeren. Onderzoek van NOC*NSFvii constateert daarbij dat ook
basis- en middelbare schoolleerlingen minder sporten en bewegen,
onder meer door de coronamaatregelen voor sportverenigingen.
Ondanks de verontrustende cijfers zien we ook in dit domein dat
Brabanders de handen uit de mouwen hebben gestoken en er veel
pogingen worden ondernomen om mensen uit hun isolement te halen.
Bijvoorbeeld door de Crew Against Corona uit Den Bosch. Tachtig
vrijwilligers die eenzame stadsgenoten bellen, boodschappen halen en
brengen, de hond uitlaten en post wegbrengen.

Voel je je wel eens eenzaam of alleen? Zo ja, hoe vaak?
				
				

Noord-Brabant

18-29 jaar

30-44 jaar

45-54 jaar

55-69 jaar

70+

n						162		312		371		684		510
Ja, vrijwel altijd			3		4		4		1		2		2
Ja, meestal			7		11		11		5		4		5
Soms wel, soms niet		33		51		35		34		24		26
Nee, meestal niet			28		24		28		29		30		27
Nee, vrijwel nooit			29		10		22		31		40		40

Voel je je meer of minder eenzaam dan 2 maanden geleden?
				
				

Noord-Brabant

18-29 jaar

30-44 jaar

45-54 jaar

55-69 jaar

70+

n						162		312		371		684		510
Ik voel me minder eenzaam

16		

34 		

15 		

12 		

9 		

11 

Er is niets veranderd		70		44		67		76		82		79
Ik voel me eenzamer		

14		

21		

18 		

Tabel 1: Eenzaamheid in tijden van corona in Brabant (Bron: Het PON & Telos 2021)
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12 		
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BRABANT VOOR CORONA
Brabant heeft het zwaar tijdens de coronacrisis. Voor velen is die ook
nog lang niet over. Maar om over een perspectief voor Brabant na
corona na te denken moeten we ook even terug naar het Brabant van
vóór corona. Want hoe ging het toen eigenlijk met de gezondheid, de
economie en de sociaal-maatschappelijke kant?
Brede welvaart
De economie van Noord-Brabant zag er in 2019 net als in de rest
van Nederland goed uit. De economische groei schommelde in de
verschillende deelregio’s tussen de 1 en 3%. Ook de werkgelegenheid
groeide met ongeveer 3% en de werkloosheid stond met 3,2% op een
laagterecord sinds 2013viii.
Als we een iets bredere blik nemen en het idee van brede welvaart
bezien waarbij ook factoren als luchtkwaliteit, milieu, persoonlijke
ontwikkeling en sociale contacten worden meegenomen dan zien we
een iets ander beeld van Brabantix. De brede welvaart is voor heel
Brabant gemiddeld. Als we inzoomen naar regio’s zien we dat deze
zelfs iets onder gemiddeld is, behalve in Noordoost-Brabant. Sinds
2013 heeft alleen Noordoost-Brabant zich in positieve zin ontwikkeld
op het brede welvaartsspectrum. De andere drie regio’s hadden en
hielden een score net iets onder het gemiddelde. Inzoomend zien we
dat onder andere gezondheid en subjectief welzijn in de Brabantse
regio’s achterblijven op de regio’s met de hoogste brede welvaart.
Voor Midden-Brabant komt daar nog een lagere score op inkomen bij
waardoor deze regio nog iets minder scoort dan de andere drie regio’s.

1

Voor meer informatie over wat brede welvaart is:

https://www.pbl.nl/brede-welvaart-in-de-regio/brede-welvaart-nader-verkend
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Hoogste brede welvaart

Gemiddelde brede welvaart

Laagste brede welvaart

Figuur 4: Brede welvaart in 40 regio’s in 2019
(Bron: RaboResearch & Universiteit Utrecht, 2020)

Reeds bestaande verschillen
Voor de coronacrisis ging dus relatief goed met de Brabantse economie
maar er waren al wel uitdagingen vanuit een breder welvaartsbegrip.
We zagen dat ook in eerdere verkenningen van BrabantKennis zoals
Mind the Gapx en de longread Wat is er aan de rand?xi. We zien
in Brabant een veelheid aan scheidslijnen waarlangs verschillen
tussen groepen waar te nemen zijn. Er zijn toenemende verschillen
in inkomen en opleidingsniveau, groeiende verschillen tussen de
waarden die Brabanders belangrijk vinden en ook de mate van
zelfredzaamheid verschilt steeds sterker. Deze verschillen uiten zich
ook in ruimtelijke zin waar we een samenklontering van kansen en
problemen zien. Daarbij zien we dat tegenstellingen meer en meer
clusteren langs lijnen van kansengelijkheid, waarbij opleiding een
belangrijke rol speelt. Theoretisch en praktisch opgeleide Brabanders
verschillen in werkzekerheid, in gezondheid en levensverwachting, in
toekomstverwachting en optimisme, en in vertrouwen in politiek en
overheid.
Ook ruimtelijk zijn deze verschillen duidelijk aanwezig. Het
PON & Telosxii laat dat zien aan de hand van de meervoudige
achterstandsindex, een maat op basis van verschillende indicatoren
om materiële en sociale achterstanden in beeld te brengen. Een
hogere score betekent in dit geval meer achterstand. Figuur 5 laat
zien dat achterstanden clusteren in de grote steden maar dat het niet
voorbehouden is aan deze steden.
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Vervolgens laat figuur 6 zien dat aan de randen van Brabant de
gevolgen van bevolkingsdaling steeds voelbaarder worden. WestBrabant, delen van de Kempen, de Peel en het Land van Cuijk hebben
te maken met vergrijzing, braindrain, verdwijnende voorzieningen,
een moeilijke woningmarkt en een verschraling van de economische en
sociale vitaliteit. Deze gebieden bevinden zich steeds vaker in de hoek
waar de klappen vallen.

38.0 - 40.9
41.0 - 46.3
46.4 - 52.3
52.4 - 60.6
60.7 - 72.7

Figuur 5: Meervoudige achterstandsindex
(Bron: Het PON & Telos (2021) Veerkrachtmonitor Brabant 2020)

< -0,5%
-0,5%
0,0
0,5%
> 0,5%

Figuur 6: Bevolkingsgroei Brabant 2035 – 2049
(Bron: BrabantKennis longread Wat is er aan de rand?)
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Vertrouwen op of zelf doen
Voor corona zagen we dat het vertrouwen van Brabanders in de
nationale overheid niet erg hoog was. Maar een derde van de
Brabanders (36%) had in 2017 vertrouwen in de nationale overheidxiii.
Vooral onder praktisch geschoolden is dit vertrouwen laag, wat
zich ook uit in stemgedrag. In 2020 zagen we een opleving van het
vertrouwen in de overheid op alle niveaus (ongeveer 50% vertrouwen)
xiv
. In hoeverre dat ook na de coronacrisis in stand blijft, is een open
vraag.
Veel Brabanders staan sceptisch tegenover de overheid en hebben dan
ook meer vertrouwen in elkaar dan in ‘die overheid’. Daarin schuilt
natuurlijk ook kracht, gemeenschapskracht, met allerlei bottom-up
initiatieven tot gevolg. Denk aan al decennia bestaande coöperaties,
maar ook aan recentere initiatieven zoals herenboeren waar inwoners
gezamenlijk een boerenbedrijf runnen of aan een platform als ‘Met
elkaar voor mekaar’ dat in Sint-Michielsgestel de paraplu vormt voor
een veelheid aan burgerinitiatieven.
De Brabantse relatie met de top-down georganiseerde systeemwereld
is echter per definitie problematisch constateerden we in het essay
Van Onderopxv: Beide werelden functioneren voornamelijk naast
en tegenover elkaar. In Brabant zouden ze elkaar idealiter moeten
versterken.
Grote uitdagingen
Naast de economische vooruitzichten en de reeds bestaande verschillen
kenden we in Brabant ook in 2019 al andere grote uitdagingen.
Denk aan de energietransitiexvi, de stikstofcrisis, het omgaan met
klimaatveranderingxvii, de opgave om voldoende betaalbare woningen
te realiseren en de voortgaande digitalisering en hoe daar vorm aan te
geven. Geen van deze opgaven is echt naar de achtergrond verdwenen
door corona. Sterker, de meeste opgaven zijn alleen maar prominenter
naar voren gekomen. Het belang van een goede woning werd door het
vele thuiswerken nog maar eens duidelijk, evenals de behoefte aan
natuur in de nabijheid om even aan dat thuiswerken te ontsnappen.
En zonder een goede digitale infrastructuur en digitale geletterdheid is
thuiswerken een hele opgave.
Interessant als startpunt van het gesprek over de grote uitdagingen
is wat de Brabanders zelf als grote uitdagingen ervaren. In tabel 2 is
te zien dat zij de zorg op nummer 1 zetten. Niet zo verwonderlijk in
coronatijden. Wel opvallend is dat werkgelegenheid gestegen is als
grote uitdaging en de thema’s ‘veiligheid op straat’ en ‘milieu’ juist zijn
gedaald.
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Grote uitdagingen volgens de Brabanders
				2021		2020

EXPEDITIEGIDS
BRABANT

(Gezondheids)zorg		46		44

Ter voorbereiding op de
provinciale verkiezingen
van 2019 brachten
BrabantAdvies en PON
& Telos de expeditiegids
Brabant uit. De opgaven
die daarin staan
benoemd zijn nog steeds
actueel en het vormt
een nuttig naslagwerk
voor de keuzes die we te
maken hebben. Dan gaat
het over hoe Brabant
concurrerend blijft op
economisch gebied, hoe
we klimaatbestendig en
circulair kunnen worden,
welke keuzes nodig
zijn om bereikbaar te
blijven en tegelijkertijd te
verduurzamen en hoe we
gezondheid en veerkracht
in Brabant kunnen
versterken.

Huisvesting			35		35
Werkgelegenheid			28		13
Veiligheid op straat		

26		

37

Milieuproblemen en
klimaatverandering		24		37
Onderwijs			18		16
Armoede			18		11
Landbouw			13		23
Integratie van minderheden
(vluchtelingen en migranten)

9		

9

(openbaar vervoer en wegen)

8		

22

Dat weet ik niet			

7		

2

Mobiliteit

Kunst en cultuur			6		2
Dierenwelzijn			5		6
Onderzoek en technologie 		

5		

4

Terrorisme			4		4
Anders, namelijk			4		7
Bescherming tegen het water

1		

2

Tabel 2: Grote uitdagingen volgens
de Brabanders (Bron: Het PON&Telos)

NAAR DE OVERKANT
Het moment nadert dat we de coronatijd, of in ieder geval de vorm
met lockdowns en sociale onthouding, achter ons kunnen laten.
Tegelijkertijd zullen we nog enkele jaren bezig zijn met het bestrijden
van het virus in andere delen van de wereld en zelf wellicht met
regionale brandhaarden te maken krijgen. Ook de naweeën van de
drievoudige crisis zullen zich nog een hele tijd laten voelen.
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Afsluiten en gedenken
Het is bij een crisis volstrekt duidelijk wanneer de crisismodus aan
gaat. Iedereen laat alles vallen en richt zich op het bestrijden van de
crisis die voorhanden is. Veel lastiger is het om te bepalen hoe en
wanneer je uit de crisisstand komt. Toch is het zeker bij de coronacrisis,
met maatregelen die de bewegingsvrijheid van mensen vergaand
beperken, van belang om een duidelijke knip aan te brengen tussen
crisis en herstel. Om te markeren dat de maatregelen in ieder geval
voorlopig niet meer nodig zijn, dat bevoegdheden die gecentraliseerd
waren weer worden gedecentraliseerd en dat er in dit geval weer
ruimte komt voor lokaal maatwerk. Dat markeren zal centraal moeten
gebeuren. Maar ook op lokaal en regionaal niveau kan langzaamaan de
gereedschapskist van de coronacrisis weer worden opgeborgen. Op die
manier kan de crisis ook mentaal worden afgesloten.
Recent onderzoek, gepubliceerd in Naturexviii, laat zien dat we als
mensen de neiging hebben om altijd iets toe te voegen. We vinden het
makkelijker om een nieuwe maatregel of beleidsinitiatief naast het
bestaande te zetten, in plaats van deze te vervangen of te schrappen.
Deze aarzeling zagen we ook bij de coronamaatregelen. Maar veel
van wat we met en voor corona hebben ingericht kan ook weer van
tafel. Praktisch gezien mogen de stickers met “1,5 meter” op een zeker
moment in de prullenbak, kunnen we de verf en de lijnen om afstand
te bewaren weghalen en een ‘mondkapjesopruimdag’ organiseren.
Het registreren van bezoekers en vastleggen van persoonsgegevens is
tijdelijk nuttig, maar ook een stevige inbreuk op de privacy die spoedig
moet verdwijnen. We moeten scherp zijn op wat er nog echt nodig
is. Hetzelfde geldt voor de maatschappelijke transities waarvoor we
staan. Ook daar zullen we afscheid moeten nemen van delen van het
bestaande en bouwen aan het nieuwe. Wat dat betreft is er altijd sprake
van een nieuw normaal.
Maar afsluiten betekent niet dat we moeten vergeten wat de effecten
zijn (geweest) en welke effecten nog gaan komen op de levens van
mensen. In de eerste plaats voor nabestaanden die dierbaren hebben
verloren aan corona. Dat erkennen en gedenken van slachtoffers van
een epidemie van groot belang is, weten we in Brabant maar al te
goed met de herinnering aan Q-koorts nog vers in het geheugen. Ook
blijft aandacht nodig voor hen die langdurige ziek of beperkt blijven
na een coronabesmetting. Voor hen is corona verre van over. Hulp en
erkenning zijn daarbij van belang.
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Koesteren
Naast het afsluiten en gedenken is het ook goed om na te denken
over wat we koesteren uit de coronatijd. Waar werden we stiekem
heel blij van? In de eerste plaats denk je dan aan de saamhorigheid,
zeker in de eerste maanden, waarbij buren elkaar hielpen met eten
of een ritje naar de teststraat. De time-out die velen al voorxix de
coronatijd konden gebruiken werd ons nu opgelegd. Maar ook het
thuiswerken en het positieve effect op de werk-privé balans willen
velen voortzetten. Daarbij zien we ook dat op veel plekken meer ruimte
is gemaakt voor recreatie en ontspanning en dat de liefde voor de
eigen omgeving bij velen is gegroeid. Sommigen waarderen het niet
mogen handenschudden, of zoenen, en vinden in bredere zin de fysieke
afstand juist fijn, anderen willen weer zo snel mogelijk elkaar kunnen
knuffelen.
Evenals de neiging is om iets toe te voegen in plaats van weg te halen,
zullen we al snel de neiging hebben om dingen weer te gaan doen zoals
we het altijd deden. De eerste geluiden van bedrijven die werknemers
weer terug op kantoor verwachten zijn er al. Als we dingen willen
behouden - willen koesteren - dan vraagt dat actie. Het gaat niet
vanzelf. Dit is het moment om daar over na te denken. In het geval van
thuiswerken met name door werkgevers en werknemers, maar de werkprivé balans en de mentale gezondheid is echter ook een vraag voor de
samenleving.
Deze crisis biedt een kans om te reflecteren op de inrichting van
onze samenleving om met crises om te gaan. Op welk niveau willen
we bijvoorbeeld risico’s beheersbaar houden? Voorspelbaarheid en
efficiëntie waren leidend in de zorg, arbeidsmarkt en op veel andere
gebieden in de samenleving, terwijl we geen buffer hadden om iets op
te vangen. Hoe willen we dat na de crisis gaan doen? Daar wordt veel
over gedacht en geschreven maar concrete actie blijft nog beperkt.
We zijn door de crisis ook anders gaan denken over financiën. Met
veel gemak geven we uit ‘wat nodig is’, vanuit de gevoelde noodzaak
overeind te houden wat we hadden. Dat besef zou ook leidend moeten
zijn bij nieuwe keuzes. Waarin willen we investeren op de lange
termijn?
De saamhorigheid uit de eerste maanden van de crisis heeft inmiddels
stevige barsten gekregen. Als we de saamhorigheid willen behouden
moeten we ook daar het gesprek over voeren. Wat ineens kon vanwege
de crisis, kan later ook weer. We moeten het alleen willen.
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Vieren
Als je vieren opschrijft in Brabant dan is het carnaval, de bloemencorso
of de kermis nooit ver weg. Wat hebben velen dat gemist. Maar vieren
heeft ook een diepere betekenis, vieren in de katholieke zin van het
woord. Vieringen om stil te staan bij bepalende momenten in ons
leven, positief en negatief. Corona staat nu in ons collectieve geheugen.
Vieringen kunnen helpen om dat te behouden.
Bij vieren komt ook het belang van cultuur en de culturele sector om
de hoek. Cultuur is geen luxeproduct, zoals het soms helaas leek, maar
onderdeel van het leven. Onderdeel van het herstel na corona. Denk
aan de amateurkunst die een verbindende factor is in steden en dorpen.
Waar harmonieën, toneelgezelschappen en koren al maandenlang niet
samen kunnen komen. Die uiting kunnen geven aan de euforie als het
weer mag en een plek kunnen bieden voor het verdriet.
Professionele kunst en cultuur is daarnaast als geen ander in staat om
zowel afsluiten, gedenken als vieren een plek te geven. Kunst en cultuur
geven, zoals Ann de Meester mooi verwoordde in Buitenhof, geestelijk
avontuur, kennis van de geschiedenis, zingeving en de mogelijkheid om
op een speelse manier te leren.
Creativiteit kan het begin zijn van nieuwe oplossingen. Ook in
coronatijd. Zo presenteerden ontwerpers uiteenlopende oplossingen
voor corona-problemen tijdens de virtuele Dutch Designweek 2020xx.
Een mooi voorbeeld van gedenken en vieren met behulp van kunst en
cultuur is het mijmerbankjexxi dat de commissaris van de Koning, Ina
Adema, en de burgemeester van Meierijstad, Kees van Rooij, samen
onthuld hebben. Of eigenlijk de bankjes. Dertien bankjes om samen
te buurten en te luisteren naar verhalen over wat corona deed met
mensen in Meierijstad. Op die manier wordt corona, letterlijk, een plek
gegeven in de gemeente.
BRABANT NA CORONA
De crisis als kans, ‘the great reset’, verspil nooit een goede crisis. We
hebben het allemaal gehoord sinds maart 2020. Maar het in de praktijk
brengen is een tweede. Tijdens de crisis is het vaak lastig om ook
nog eens toekomstgericht te investeren. Je bouwt nu eenmaal lastig
een nieuw huis terwijl je het huidige staat te blussen. Daarom is dit
moment zo interessant. We lijken aan het einde van de crisis te zitten,
hoewel dit virus ons steeds maar weer blijft verrassen en de druk op
de ziekenhuizen groot blijft. Toch komt er nu lucht en ruimte om na te
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denken over hoe we vorm willen geven aan Brabant na corona. Want
zo’n crisis is wel degelijk een kans om al langer bestaande zwakheden
aan te pakken en doelen te realiseren die al gesteld waren. Denk aan
de bijna-rampen in 1993 en 1995 waarbij het water ons aan de lippen
stond. Dit leidde in 2007 tot het programma Ruimte voor de Rivier.
Dit ‘antwoord op de watercrisis’ was een radicale trendbreuk met
het beleid van weleer. Met het programma verschoof het accent van
dijkversterking naar rivierverruiming. Bovendien gingen de ingrepen
en maatregelen gepaard met een sterke verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit en natuurxxii.
Die crisis werd als kans gegrepen én gekoppeld aan andere doelen
en waarden. Die kansen liggen er nu weer. Zo versterkte corona de
ongelijkheden in de Brabantse samenleving, zette kwetsbare groepen
(o.a. flexwerkers, praktisch opgeleiden en arbeidsmigranten) verder
op achterstand en creëerde nieuwe kwetsbare groepen (o.a. jongeren
en jongvolwassenen). Dit probleem was al bekend, maar een echte
oplossing nog niet voorhanden. Met de bereidheid om nader tot elkaar
te komen en de beschikbaarheid van herstelgelden kunnen stappen
worden gezet om hieraan te werken. Ook hier maken we weer de
driedeling langs de lijnen van economie, gezondheid en de sociaalmaatschappelijke opgaven.
Duurzaam digitaal
De economische crisis lijkt op de korte termijn te zijn gedempt.
Er is sterk ingezet op het blijven stimuleren van de economie
en het ondersteunen van sectoren die het zwaar hebben. Op
provinciaal niveau zijn de handen ineen geslagen om tot een actie
en investeringsagenda coronaherstelxxiii te komen. Een waaier aan
projecten en initiatieven die als doel hebben Brabant structureel te
versterken. Waarbij de uitdaging is om de agenda te laten werken voor
heel Brabant, van de hoogstedelijke omgeving tot de randen van het
Brabants buitengebied.
Daarbij lopen verduurzaming en digitalisering als een rode draad
door deze agenda. Dat zijn dan ook de thema’s die al speelden voor
corona, maar waar nu extra aandacht op is gevestigd. Met name ook
waar deze twee opgaven elkaar beïnvloeden. Dat zien we bijvoorbeeld
in de binnensteden. De coronacrisis leidde tot winst voor alles wat
thuis kon: thuisbezorgen, thuiswerken en thuiskijken. De vraag
is wat de langjarige impact gaat zijn op binnensteden die al onder
druk stonden. En hoe we daarmee omgaan bijvoorbeeld in relatie
tot herbestemmen en ruimte geven aan wonen. Hetzelfde geldt voor
de kantorenmarkt waar al leegstand was. Gaan we echt minder naar
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kantoor en leidt dat ook tot minder ruimtevraag of blijven we ingericht
op de piekmomenten? Het zijn open vragen waarop we ons moeten
voorbereiden.
Digitalisering bood veel kansen tijdens de coronacrisis. Er is nauwelijks
meer iemand die geen ervaring heeft met beeldbellen of bestellen via
internet. Van zorg op afstand en online les tot digitaal contact met
familie en vrienden. Ook ouderen raakten hier meer mee vertrouwd.
Wellicht kan dat in de toekomst leiden tot minder eenzaamheid omdat
dan én de traditionele contactmomenten terug kunnen komen én
men meer digitaal contact heeft. Maar het schept ook de verplichting
om te zorgen dat iedereen digitaal vaardig raakt. Want ook dat leert
de coronacrisis ons; niet iedereen is er even handig mee. Dat was al
problematisch maar wordt versterkt als er geen fysiek alternatief meer
is. Dan gaat het niet alleen om ouderen maar ook om bijvoorbeeld
laaggeletterden en arbeidsmigranten. Als er al een nieuw normaal is
dan is dat een deels digitaal normaal.
Op het snijvlak van verduurzaming en gezondheid ligt het belang van
gezonde lucht, zowel buiten als binnen. Bijvoorbeeld het binnenklimaat
in veel scholen liet te wensen over en de kans om dit te verbeteren in
combinatie met maatregelen tot verduurzaming staat terecht op de
agenda. Gezonde lucht in relatie tot economische activiteit en dan
specifiek de intensieve veehouderij is ook een punt van aandacht.
Zeker vanuit het perspectief van brede welvaart raken gezondheid en
economie elkaar hier en nopen tot keuzes.
Zorgen met elkaar
De gezondheidszorg in Brabant stond als eerste en als zwaarste voor
de taak om de coronacrisis het hoofd te bieden. Door elkaar snel op te
zoeken en continue samen te werken, vanaf het eerste ziektegeval tot
aan het organiseren van het inhalen van de achterstallige zorg in de
komende twee jaar. Er is terechte trots dat dit lukt. Maar ook het besef
dat de echte gezondheidsvragen alleen maar pregnanter zijn geworden.
Een belangrijke onderzoeksvraag daarbij is in hoeverre er een relatie is
tussen de economische activiteit en de mate waarin Brabant getroffen
werd en kan worden door gezondheidscrises.
We worden in Brabant steeds ouder. Als een van de meest vergrijzende
provincies van Nederland staan we voor de uitdaging om dat op een
gezonde en betaalbare manier te organiseren. Dat vraagt om keuzes, in
veel gevallen op nationaal niveau, maar we kunnen in Brabant voorop
lopen. Juist vanwege onze hechte banden en innovatiekracht. Samen
uitvinden hoe we zorg anders kunnen organiseren, meer vertrouwend
op elkaar, minder op de georganiseerde zorg. Die staat klaar wanneer
het echt nodig is.
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ROL VAN KENNIS EN ONZEKERHEDEN
Wetenschappelijke kennis bood ons een uitweg uit de crisis. We wisten als snel wat er nodig was
om het virus op afstand te houden, anderhalve meter afstand. Maar de belangrijkste uitweg bleken
de vaccins die in razend tempo zijn ontwikkeld en nu één voor één in Brabantse bovenarmen
worden gezet. Tegelijkertijd kwam er gaandeweg de crisis kritiek op de landelijke eenzijdige
benadering van het virus, vanuit de gezondheidswetenschap. Daarop volgden pleidooien om
meer wetenschappelijke disciplines te gebruiken en zo niet alleen de gezondheidscrisis maar de
drievoudige crisis te lijf te gaan.
Ook bij het heropenen van de samenleving en het vormgeven van Brabant na corona hebben we
kennis van verschillende disciplines nodig. Niet omdat de wetenschap ons kan vertellen hoe we
Brabant na corona vormgeven maar omdat de opgaven dermate complex zijn dat we niet precies
de effecten kennen van maatregelen, impulsen, en investeringen. Juist dan is het van belang om te
blijven meten, monitoren en bijsturen. Dat gaat niet alleen over een dashboard of meer data. ‘Je
moet […] niet alleen iets willen weten, je moet vooral weten wat je wilt, zo schreef Maxim Februari
terecht.
Wetenschappelijk kennis heeft niet geleid tot perfect beleid, en zal dat ook nooit kunnen doen. Het
biedt handvatten die in de politieke arena worden afgewogen tegen andere waarden. Bovendien
hebben we te maken met een bewegend doel, als je denkt te weten hoe het zit blijkt het weer anders
te zijn. Imperfect beleid is dan ook wellicht een effectiever antwoord op de crisis. Dat klinkt cru en
is soms een lastige boodschap maar we zullen de onzekerheid vaker moeten omarmen, meer gaan
experimenteren, meer proberen en vergevingsgezind zijn als het niet meteen lukt. Want niemand
weet precies het antwoord. Dat laten zien, kweekt juist vertrouwen.
Om antwoorden te vinden moeten we leren. Leren van deze crisis. Niet omdat de volgende crisis
er hetzelfde uit zal zien: we weten eigenlijk zeker dat die er heel anders uitziet.. Kunnen we leren
over hoe we reageerden, wat we deden, wat we nalieten, wat te laat kwam of te vroeg? Wat hebben
we geleerd over samenwerking op gebied van veiligheid en gezondheid, over de mogelijkheid om
veranderingen in gang te zetten, over het belang van mentaal welbevinden en sociale contacten et
cetera? Lessen uit deze crisis als input voor de kennisagenda voor de toekomst.

Gezond ouder worden begint al bij de geboorte. We weten dat een
gezonde leefstijl op latere leeftijd leidt tot een kleinere zorgvraag.
Daarom is het van belang dat alle Brabanders voldoende sporten en
bewegen, gezond eten en op een gezonde plek wonen. We moeten
gezamenlijk de transitie maken van zorg naar gezondheid.
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Maar ook hier geldt dat dit geen makkelijke verandering is. Het vraagt
om keuzes, op individueel niveau maar ook maatschappijbreed. Hoe
willen we dat de zorg functioneert, welke zorg gaan we zelf bieden en
hoe activeren we elkaar om meer te bewegen en gezonder te eten?
Natuurlijk zijn er ook technologische oplossingen denkbaar om
die toenemende zorgvraag behapbaar te maken. In coronatijden is
vliegensvlug overgeschakeld op digitale consulten, het thuisbezorgen
van medicijnen en materialen en het helpen van buren, familie en
collega’s. Ook is er grote samenwerkingswinst geboekt tussen de
Brabantse zorginstellingen. We hebben in Brabant de kennis in huis
om die zorginnovaties te realiseren, om technologie te verbinden met
wat we nodig hebben als Brabanders. De kunst wordt om de goede
ervaringen met digitale zorg en zorg voor elkaar vast te houden. En om
blijvend naar elkaar om te kijken.
Aanpakken van veeldeling in samenleving
Op bestuurlijk niveau worden de sterke banden, het snelle schakelen
en de intensieve samenwerking geprezen. Ingrediënten die tot de
kern behoren van waar Brabant sterk in is. Ook in de rest van de
samenleving zagen we dat overal hulp aan elkaar werd geboden.
Én toch zien we een toenemende ongelijkheid en een afnemen de
veerkracht in de Brabantse samenleving.
Het PON & Telos concludeert in haar recente monitorxxiv dat de
veerkracht in de Brabantse samenleving afneemt. Mensen zijn minder
goed in staat om met veranderingen om te gaan. Dat is een combinatie
van afnemende zelfredzaamheid en afnemende mogelijkheden om
hulpbronnen zoals inkomen en sociale netwerken in te zetten. Meer
dan de helft van de Brabanders is deels of helemaal niet zelfredzaam.
Corona heeft hier naar alle waarschijnlijkheid negatief aan bijgedragen,
hoewel dat niet exact te zeggen valt. Dat is een probleem omdat het
de mogelijkheden van een groep Brabanders verkleint om na de
coronacrisis weer snel terug te veren en hun leven weer op te pakken.
Er is een risico dat zij in een neergaande spiraal komen. De dynamiek
rondom veerkracht is het grootst in de middelgrote steden. Juist daar
zien we zowel meer als minder zelfredzame Brabanders.
Een groep Brabanders die specifiek aandacht nodig heeft zijn de
kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Onderzoeken bevestigen
dat jongeren en jongvolwassen door de coronamaatregelen, meer
dan andere leeftijdsgroepen, mentale gezondheidsproblemen zoals
eenzaamheid, somberheid en angst ervaren. Kinderen zien opvallend
vaak ook de voordelen van corona, zo liet de kinderombudsmanxxv
zien. Maar er zijn ook grote zorgen over kinderen die al kwetsbaar
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waren. Voor deze groepen is sociaal contact onontbeerlijk. Door de
veranderingen die plaatsvinden in de hersenen zijn zij sterk op zoek
naar sociaal contact. Vanwege de coronamaatregelen wordt hun
contact via school, vrienden en sportclubs belemmerd, wat hun sociale
ontwikkeling in gevaar brengtxxvi. Hoewel geen typisch Brabants
probleem, is het ook in onze provincie van groot belang om hier
aandacht voor te hebben en houden.
Hoe om te gaan met deze afnemende veerkracht in combinatie met een
veeldeling in de samenleving? Als verdieping op het Mind the Gapxxvii
schetst het magazine Hoedan?xxviii goede voorbeelden uit Brabant
die als inspiratie kunnen dienen voor het aanpakken van de sociale
veeldeling. Sleutelwoorden de in al die voorbeelden terugkomen zijn
integraal, samen met bewoners, persoonlijk, vertrouwen. Draagvlak
en betrokkenheid is de eerste stap, niet een laatste punt op de
afvinklijst voor een project kan starten. Recent benadrukte de nationale
ombudsman daarbij dat het van belang is om tijd en ruimte te nemen
om met mensen te praten, mee te denken en samen tot oplossingen te
komen. Vanuit een open blik, uitgaande van goede trouw. Waarbij we
leren van onze fouten, zowel inwoners als bestuurders.

WAAR JE WOONT IN BRABANT MAAKT VERSCHIL
De rol van je plek in het Brabant van morgen is van groot belang. We wonen allemaal in Brabant.
Dat bindt ons, dat geeft ons een deel van onze identiteit en onze trots. Dat zagen we in acties
zoals truien, die de premier zelfs droeg, met Breda Samen Sterk. Een initiatief dat overkwam uit
Eindhoven en later in andere vormen werd overgenomen in steden en dorpen. Maar we wonen ook
in Grave, Tilburg of Woensdrecht en specifieker nog in de Kruidenbuurt, de Reit of de Reeshof.
Brede welvaart, gezondheid en sociaal-maatschappelijke kansen verschillen per wijk, stad en regio.
Ook in Brabant. Dat betekent dat ook de zorgen en kansen per plek verschillen en maatwerk nodig
is. En dat betekent in veel geval juist ongelijk investeren, daar waar de nood het hoogst is. Zoals
ook in het manifest kwetsbare wijken is verwoord.
Naast het belang van lokaal en regionaal is het Brabant van morgen ook verbonden met de rest van
Nederland en Europa. We werden in de coronacrisis weer bewust van onze grensligging. De grens
die al decennialang open is, voor velen een vanzelfsprekendheid, ging weer dicht. Maar gelukkig
ook weer open. Hoewel we al lang spreken over de combinatie van globalisering én lokalisering,
glocalisering dus, zien we de aandacht hiervoor toenemen.
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In dit essay schetsten we hoe Brabant er voor en tijdens corona
voorstond. We lieten zien dat corona bestaande problemen en
uitdagingen heeft verscherpt, maar ook tot vele inventieve oplossingen
leidde. Daarna gingen we in op de uitdagingen na corona. We eindigen
dit essay waar het mee begon, namelijk met de beantwoording van
de vraag: wat als wij samen Brabant zijn? Dan ligt er een opgave om
Brabant samen vorm te geven naar de toekomst toe.
Daarvoor moeten we samen keuzes maken. We hebben de kans om een
aantal dingen anders te gaan doen. Maar dat vraagt dat we met elkaar
in gesprek gaan. In gesprek over Brabant en ons Brabanderschap. De
vraag is wie en wat we willen zijn na de crisis. Ons Brabanderschap is
niet in beton gegoten, maar continue in ontwikkeling.
Als Brabanderschap gaat over de waarden die we belangrijk vinden,
kan het denken in termen van brede welvaart als kompas dienen
voor Brabant na corona. Het biedt een taal en sturingsmogelijkheden
die verder gaan economische ontwikkeling. Want als we alleen
blijven focussen op welvaart in enge zin, dan zal de veeldeling in de
samenleving naar verwachting verder toenemen.
Maar brede welvaart is geen oplossing in zichzelf. Het vraagt om
keuzes maken in onze verlangens: welke aspecten van brede welvaart
willen we versterken, over welke onderhandelen we niet en welke
behoeven misschien (tijdelijk) wat minder aandacht. De optelsom van
alle verlangens zal leiden tot keuzes. Niet alles kan overal en altijd.
De discussie daarover moeten we met elkaar voeren en, zoals Hans
Mommaas van het PBL stelt, daarna een nieuw verbond tussen burger
en ingenieur aangaanxxix. We verwachten veel van inwoners op het
gebied van zelfredzaamheid, zoals meedoen in de energietransitie en
duurzamer consumeren, maar tegelijkertijd betrekken we ze ook maar
beperkt bij het vormgeven van beleid. Wat willen we als Brabanders?
Wat vinden we belangrijk als het gaat over onze brede welvaart? Willen
we überhaupt wel meedoen in deze gesprekken?
En hoe kunnen overheden als hoeder van publieke waarden, als een
verleidende overheidxxx, deze brede welvaart mee helpen vormgeven?
Door ruimte te bieden aan experimenten, al doenderwijs (willen) leren
en door bereid te zijn om te – mogen – falen, omdat ze transparant
is over wat wel en niet goed gaat. Dat vraagt om lef: lef om het even
niet te weten, om door de tegenslag heen te kijken en toch door te
zetten omdat er een groter doel voor ogen is. Een actievere overheid,
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die zelfbewust aan tafel zit en fungeert als ambassadeur voor
maatschappelijk initiatief.
Natuurlijk beginnen we die gezamenlijke zoektocht niet blanco. We
bouwen voort op eerdere Brabantse toekomstvisies, geïnitieerd door
markante Commissarissen van de Koning(in). Maar ook op de kennis
vanuit de eigen kennisinfrastructuur in Brabant zoals BrabantKennis,
Het PON & Telos en BrabantAdvies. Organisaties die de afgelopen
jaren nieuwe perspectieven boden, onderzochten en monitorden wat
Brabanders drijft en adviseerden over tal van oplossingsrichtingen.
We weten veel en we meten veel, dat legt een mooie basis. Een goede
onderlegger voor een gesprek over wat we willen. En wat we kunnen.
Handelingsperspectieven
We begonnen dit essay met de stand van Brabant in tijden van
corona. We kregen het zwaar voor onze kiezen, maar we leerden ook
dat we veerkrachtig zijn, in staat zijn om ons snel aan te passen en
te doen wat nodig is. Dat deden we samen. Op bestuurlijk niveau,
maar ook in de stad, de wijk en de straat. Onze coöperatieve historie
bleek springlevend op het moment dat ze werd aangesproken. De
uitdagingen waar we als Brabant voor staan nopen ons dit vast te
houden. Dat we samen bepalen hoe het er in Brabant over vijf, tien
en twintig jaar uitziet. Daarbij zullen er verschillen zijn. Tussen
mensen, tussen plekken, tussen generaties. Verschillen die er mogen
zijn, die erbij horen. Maar die er niet toe mogen leiden dat mensen
afhaken, vereenzamen, ongezond leven en daarmee een lagere
levensverwachting hebben. We leggen de lat vaak hoog, dat past een
Brabant dat innovatief en vernieuwend is. De kunst is om ook te
bepalen waar we de vloer leggen; de mate waarin iedereen mee kan
doen en geholpen wordt als dat onverhoopt niet kan.
Hoe kunnen we concreet handen en voeten geven aan het samen
vormen van de toekomst van Brabant? We doen vijf suggesties.
1.

Ga in gesprek met de samenleving over de toekomst
Wat ons bindt als Brabanders zijn niet de worstenbroodjes of
het carnaval, hoewel die voor velen een belangrijke rol spelen.
Wat ons bindt is dat we samen Brabant maken, de plek die wij
thuis noemen én onze toekomst, met alle opgaven en
uitdagingen die daar bij horen. Daarvoor moeten we in gesprek
over wat we van waarde vinden. Welke prioriteiten we
bijvoorbeeld geven aan kansengelijkheid, economie, natuur en
gezondheid.

27

BRABANT ZIJN WIJ

Gesprekken die we vooral met elkaar moeten voeren. Aan de
keukentafel, in het bedrijfsrestaurant en op straat. Om deze
daarna voort te zetten in de kroeg, op het sportveld en in de
bieb. Luisteren is daarbij zeker zo belangrijk als praten.
Brabant zijn wij samen, maar we zijn allemaal verschillend,
met eigen voorkeuren, mogelijkheden en beperkingen. Door
goed te luisteren en ruimte te laten voor een ieder kunnen we
een stap vooruit zetten. Of die je nu wel of geen hand geeft,
thuiswerkt of juist naar kantoor gaat en of je nu wel of niet een
essentiële functie hebt.
Concrete voorbeelden van hoe dit vorm te geven zijn
bijvoorbeeld de stadsgesprekken die plaatsvinden in
Eindhoven en het initiatief in Helmond om met een
picknicktafel in de wijk het gesprek aan te gaan.
2.

Werk aan veerkracht en wendbaarheid in de
samenleving
We hebben tijdens de coronacrisis gezien dat de veerkracht
van Brabant groot is, maar op een aantal punten ook
kwetsbaar. Zowel in de economie, op het gebied van
gezondheid en in sociaal-maatschappelijke zin. Om er voor te
zorgen dat we de effecten van deze crisis kunnen opvangen
én sterk staan wanneer een andere crisis – economisch,
ecologisch, gezondheid of anderszins – zich aandient, moeten
we investeren in de veerkracht en wendbaarheid van de
samenleving.
Economisch gebeurt dat op korte termijn onder meer via de
actie- en investeringsagenda. Een ‘gezond Brabant voor
iedereen’, zoals BrabantAdvies dat formuleerde, vraagt om
werken aan de leefomgeving en het maken van de omslag
in zorg en gezondheid. Het is voorlopig zaak oog te houden
voor de enorme druk die er nog steeds op de zorg is en zal
blijven vanwege de inhaalzorg. Ook de sociaalmaatschappelijke veerkracht en wendbaarheid van mensen
staat onder druk. Dat vraagt om investeren in de redzaamheid
van mensen. Door de overheid, maar ook door Brabanders
onder elkaar, door werknemers en werkgevers, buren en
dorpsgenoten.
Concrete voorbeelden hierbij zijn te vinden in de actie- en
investeringsagenda, het advies Een gezond Brabant voor
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iedereenxxxi en de Veerkrachtmonitor van het PON & Telos.
3.

Leg verbinding tussen Brabanders
Vele Brabanders zetten zowel voor, tijdens als na de
coronacrisis de schouders eronder en gaan aan de slag. Die
Brabantse aanpakkersmentaliteit brengt ons ver. Tegelijkertijd
is een aantal kwetsbare groepen hard geraakt, die niet zomaar
meer opkrabbelen. Zij hebben een steun in de rug nodig; soms
een klein duwtje tot soms blijvende hulp.
Armoede, gezondheid en kansengelijkheid waren en zijn
niet gelijk verdeeld. Dat verwacht ook eigenlijk niemand, maar
er is wel een grens aan wat we als redelijk en eerlijk zien. Deels
hangt dat af van politieke keuzes, tegelijkertijd is er ook
een mate van fatsoen en menswaardig bestaan wat niet alleen
gerespecteerd, maar zelfs bevorderd moet worden.
Hiervoor is geen panklare oplossing, of werkend voorbeeld.
Het vraagt om een continu oog houden voor de effecten van
maatregelen en initiatieven op hen voor wie het niet
vanzelfsprekend is om direct weer zelf op te starten. Met het
manifest kwetsbare wijkenxxxii is daar terecht aandacht voor
gevraagd. Het speelt echter breder waarbij het erom gaat te
zien wat het met mensen doet en daarop in te spelen.

4.

Benut de krachtige samenwerking
Brabant was al de regio van de coöperatie en de triple helix
samenwerking. Tijdens de coronacrisis bleek die samenwerking
sterk geworteld en werd dit direct geactiveerd. Zo vonden de
voorzitters van de veiligheidsregio’s elkaar en bestreden zij
samen de crisis. Hetzelfde geldt voor de Brabantse
zorgverleners die elkaar opzochten. Die krachtige
samenwerking lijkt daarmee onderdeel van een Brabants DNA
waarbij er tegelijkertijd oog is voor de regionale verschillen.
Brabant is de regio waar traditie en toekomst hand in hand
gaan. Waar gemeenten zich verenigen en steden samen
werken; met elkaar, met de omliggende regio en met de
provincie. Waar publiek en privaat elkaar in balans houden.
Naar de toekomst toe is de uitdaging om die krachtige
samenwerking te behouden én uit te breiden. Tussen
bestuurders zijn de contacten hecht - wat zeker in een crisis
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belangrijk is. Tegelijkertijd zien we de verbondenheid tussen
Brabanders onder druk staan. Die krachtige verbondenheid die
we zagen in de coronacrisis, die opleeft tijdens carnaval en zich
laat zien in een levendig verenigingsleven bindt de Brabanders.
Maar in het leven van alledag zien we bubbels en scheidslijnen
ontstaan die eerder verdelen dan binden.
In het katholieke Brabant vormden de rituelen een belangrijke
houvast en fungeerden als smeermiddel en verband. Rondom
oude én nieuwe tradities liggen kansen om in verbinding
met elkaar te blijven. Via corso en carnaval maar ook in
energiecoöperaties en voedselbossen.
5.

Erken de onzekerheid en investeer in lerend
vermogen
Tijdens de coronacrisis bleek eens te meer het belang van
kennis en wetenschap: razendsnel ontwikkelde vaccins
bieden een uitweg en internationale kennisdeling en inzicht
in de effecten van de drievoudige crisis helpen om actie
te ondernemen. Tegelijkertijd zagen we ook dat kennis
niet dicteert hoe beleid er uit ziet en wat we moeten doen.
Restaurants namen zelf het initiatief tot sluiting, burgers
drongen aan op mondkapjes en de bestuurders op nationaal en
regionaal niveau wikten en wogen om te komen tot passende
maatregelen.
Daarbij is corona een continue bewegend doel. Deze crisis laat
ons het belang zien van blijven leren en investeren in kennis,
monitoring en reflectie, ten opzichte van er vanuit gaan dat
het probleem volledig kenbaar is. Onzekerheid over oorzaak
en gevolg zal ook de periode na de coronacrisis kenmerken en
geldt eigenlijk voor alle grote opgaven waar we in Brabant voor
staan.
Omgaan met onzekerheid vraagt om erkennen dat je het
soms niet weet, laten zien wat je wel weet en handelen naar
voortschrijdend inzicht. Dat inzicht wordt geboden door
universiteiten en hogescholen, publieke kennisorganisaties
en kennis en ervaring van experts. Daarnaast hebben we in
Brabant de beschikking over een kennisinfrastructuur die bij
uitstek in staat is kennis te vertalen naar de lokale en regionale
schaal.
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Denk en praat mee
Binnen ieder van deze suggesties is een rol voor de individuele burger,
voor de samenleving als geheel, voor bedrijven, voor kennisinstellingen
en voor overheden op verschillende niveaus. Er zijn talloze voorbeelden
van hoe deze suggesties in de praktijk worden gebracht. We verzamelen
deze voorbeelden op www.brabant.nl/brabantzijnwij. Zo kunnen
we van elkaar leren en samen vormgeven aan het Brabant van de
toekomst.

Met dank aan
Dit essay kwam tot stand met hulp van velen. Onze dank gaat uit
naar de begeleidingsgroep met Arnoud Reijnen, Henk Smit, Martijn
Meuwissen, Irma Galama, Natasja Wijnen, Anja van Hout en Katie
de Zeeuw voor hun kritische reflecties, aanvullingen en vernieuwende
inzichten. Ook vanuit de strategisch adviseurs van de B5 steden kwam
waardevolle input op papier en in gesprek. Een concept van het essay
is besproken en aangescherpt in gesprek met de Commissaris van
de Koning en de burgemeesters van de B5. Dank ook aan Patrick
Vermeulen en Ruben Smeets van Het PON & Telos voor een kritische
reflectie, Brabantse data en zinvolle aanvullingen. En dank aan Thérèse
Claassen van GGD Hart voor Brabant en Luc Kenter van Thebe die
inzicht gaven in het Brabantse gezondheidsdomein. Tot slot maakten
we dankbaar gebruik van het werk van de Denktank Coronaherstel van
de provincie Noord-Brabant.
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