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MIND
Welke verschillen ervaren brabanders?
Kennisproeven bij @Brabantkennis
#mindthegap

PROEF HET VERSCHIL...
ÉN MAAK HET
Met de verkenning ‘Mind the Gap!’ is
BrabantKennis een jaar lang in een
wereld van verschil gedoken. Groeien de
verschillen tussen Brabanders? En zo ja,
moeten we ingrijpen? Hoe overbruggen
we de tegenstellingen met elkaar? Samen
met experts op allerlei terreinen hebben
we de feiten en cijfers op een rijtje gezet,
verkiezingsuitslagen en sociale media
geanalyseerd, zijn we op de tandem gestapt
om het gesprek aan te gaan met allerlei
Brabanders én organiseerden we lezingen
en debatten.
Wat valt op? De ongelijkheid tussen groepen
Brabanders neemt toe. Dit openbaart zich
ruimtelijk, maar ook in arbeidsmarktkansen,
gezondheid en levensverwachting, in de

mogelijkheden tot maatschappelijke participatie
en in het vertrouwen in politiek, overheid
en medemens. We signaleren verscherpte
tegenstellingen en zelfs polarisatie.
We leven in een nieuwe werkelijkheid, waarin
we elkaar juist zo hard nodig hebben om samen
vragen te beantwoorden. Hoe komen we voorbij de
tweedeling? Hoe bouwen we aan een samenleving
die ongelijk, maar ‘fair’ is? Om verschil te kunnen
maken, moet je het eerst proeven. Dit gebeurde
op het drukbezochte (slot-)evenement van Mind
the Gap!, ‘Proef het verschil’, waar BrabantKennis
iedereen uitnodigde te blijven nadenken over
een toekomst voor álle Brabanders. Want hoe
verschillend we ook zijn, we kunnen allemaal
verschilmakers zijn.

Eindpresentatie in de @cacaofabriek van
@brabantkennis verkenning #mindthegap
over ongelijkheid in brabant

HOKJESTEST
We zijn allemaal anders. En we denken ook allemaal
anders over elkaar. We denken de ander te kennen,
maar vaak blijkt het tegendeel waar. Want échte
verdieping ontbreekt. Als we dichter tot elkaar
willen komen, moeten we milder zijn in onze (voor-)
oordelen. Omdat ze gelijkheid in de weg kunnen
staan. Bij binnenkomst worden de bezoekers
hierover direct aan het denken gezet. Door de
Hokjestest te doen, ontdekken zij hun eerste indruk
van wildvreemden. Hun vooroordelen. Wat denken
zij van iemand te weten, op basis van één foto?
Enkele reacties:

“Ai, ik kwam niet zo best uit de test met slechts
drie goede antwoorden. We hebben allemaal
vooroordelen, dat hoort bij de mens. Belangrijker is:
hoe gaan we ermee om?”
“Ik heb ooit begrepen dat de eerste indruk al in de
eerste seconden van een ontmoeting wordt bepaald.
Zo werkt dat nu eenmaal. Toch moeten we die
indruk opzijschuiven: handel niet naar je eerste
oordeel, maar geef elkaar een open kans. Dat maakt
je een ander mens.”

TERUGBLIK PROEF HET VERSCHIL 3

@STIJNSMEULDERS
Workshop van @jossedevoogd over
electorale verschillen Brabant.
Waanzinnig boeiend om te zien hoe
verschillend het electoraat in Brabant is.

@JOKSJANSSEN
Roderik Ponds over ongelijkheid in Brabant:
uitkomsten van onderzoek Atlas voor
Gemeenten #mindthegap

@RENEALBERS
Verschillen niet alleen economisch,
kwantitatief of financieel bekijken
maar kwalitatief, cultureel en sociaal @
Brabantkennis #mindthegap

@MOMTILBURG
#mindthegap wijsheid van @marcelboogers:
in #woorden is er vaak een verschil in
#doen niet! Meer doen!!!
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PROEVERIJEN
Wat is een avond als ‘Proef het verschil’ zonder proeverijen?
Verspreid over diverse zalen laten de verschillende onderzoekers
die betrokken zijn bij de Mind the Gap!- publicaties de bezoekers
proeven van hun ontdekkingen. Iedere ronde bestaat uit een
beeld, boodschap en een gesprek met het publiek.
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BRABANTS
MOZAIEK

ZOEK DE
VERSCHILLEN

#1 Brabants Moziek: politieke scheidslijnen op de kaart.
Josse de Voogd [onderzoeker en publicist op het raakvlak
van ruimte, politiek en samenleving]

#3 Zoek de Verschillen: Hoe gelijk zijn we nog in Brabant?
Roderik Ponds [onderzoeker bij Atlas voor gemeenten]

Beeld
De veelkleurige verkiezingskaarten van Nederland
weerspiegelen een samenleving in verandering.
Veranderingen die ook Brabant niet voorbijgaan.
Tegelijk toont de provincie zowel politiek als
geografisch een geheel eigen karakter.
Het beeld: twee posters. Eén met een
achtergrondkaart met daarop foto’s van
kenmerkende gebieden in Brabant (waar bepaald
stemgedrag bij hoort) en één met diverse gebieden en
politieke partijen die juist dáár succesvol zijn.
Boodschap
De specifieke leefstijlen en gevoelens die in een
bepaald gebied leven, zijn van invloed op het
stemgedrag. Daarbij spelen dus veel meer factoren
een rol dan alleen rijk versus arm. De Brabantse
samenleving laat patronen zien die ook landelijk en
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internationaal aanwezig zijn, zoals de opvallende
tegenstellingen tussen hoog- en laagopgeleid en
de beelden die daarbij horen: bakfietsen horen
bij linksstemmers, rolluiken bij rechtsstemmers.
Maar Brabant heeft ook specifieke kenmerken,
zoals het paletlandschap waarbij stad en platteland
verweven zijn. De steden in Brabant zijn daardoor
minder uitgesproken links en de dorpen minder
uitgesproken rechts dan elders.
Gesprek
Het publiek is geboeid, vraagt om verduidelijking,
wil méér informatie. Het gesprek dat volgt, is vooral
gericht op de toekomst. Doordat er steeds meer
groepen in de samenleving ontstaan, komen er ook
meer partijen bij. Dit maakt het land moeilijker
bestuurbaar.

Beeld
Groeiende ongelijkheid maakt scheidslijnen in
Brabant letterlijk zichtbaar op de kaart. Atlas voor
gemeenten brengt de ongelijkheid in beeld, onder
meer op het vlak van arbeidsmarkt, inkomen en
vermogen, de plaats waar we wonen, het vertrouwen
in de politiek en elkaar én ons welzijn en geluk.
Het beeld: grafieken en kaarten. De eerste grafiek
laat zien dat de inkomensongelijkheid in Brabant
constant is door de tijd heen (dat de armen armer
worden en de rijken rijker, gaat hier dus niet op).
De andere grafieken en kaarten maken duidelijk
dat achter dit stabiele beeld wel veel dynamiek
schuilgaat.
Boodschap
Roderik attendeert het publiek op diverse trends
die de ongelijkheid verder vergroten. Zo is er
sprake van baanpolarisatie, waarbij banen in

het middensegment verdwijnen. Er is vrijwel
alleen groei in banen waar een hoog óf juist laag
opleidingsniveau voor nodig is. Ook maakt het
uit waar je woont: de kans op werk is het grootst
in Zuidoost-Brabant. Hoogopgeleiden willen en
kunnen vaker verhuizen naar plekken met werk dan
laagopgeleiden. Als laatste attendeert Roderik op
de trek van jonge, hoogopgeleide mensen naar de
steden. Daardoor neemt het aandeel hoge inkomens
in de steden toe, terwijl landelijke gemeenten juist
een steeds kleiner aandeel hoge inkomens hebben.
Gesprek
De reacties uit het publiek zijn divers. Vragen gaan
bijvoorbeeld over het voorbereiden van jongeren
op steeds meer onzekerheden in de toekomst, het
belang van werk (naast inkomen geeft het namelijk
ook invulling aan ons leven, ook op sociaal vlak) en
de voor- en nadelen van het basisinkomen.
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BIODIVERS
BRABANT

BRABANTS
BONT

#5 Biodivers Brabant: reisgids voor de beleidsmaker.
Isis Boot en Anne van Strien [beiden social designer en
sociaal geograaf]

#6 Brabants Bont: de kleurrijke kunst van het overbruggen.
Marcel Boogers [hoogleraar innovatie en regionaal
bestuur Universiteit Twente]

Beeld
Vanaf de tandem ziet Brabant er anders uit dan op
papier. De ongelijkheid in de samenleving neemt
toe. Maar wat betekent dat concreet in de praktijk?
Hoe kijken mensen zélf tegen hun leefomgeving
en omstandigheden aan? En hoe gaan ze ermee
om? BrabantKennis stuurde een expeditie de
provincie in, gewapend met een tandem als
onderzoeksinstrument.
Het beeld: de tandem staat op het podium van de
filmzaal. Op het witte doek draait een compilatie van
de fietstocht.
Boodschap
Vanaf de tandem openbaart Brabant zich als een
lappendeken, gevormd door een diversiteit aan
regionale eilandjes met ieder een eigen sfeer, geur,
kleur en (sub)cultuur. Isis en Anne ontdekten een
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Brabant dat constant en stabiel is, maar ook een
Brabant dat te maken heeft met veranderingen en
zich ontwikkelt. Het tweetal wil de bezoekers zélf het
verschil laten proeven. Het publiek mag daarom voor
eventjes ‘meefietsen’...
Gesprek
Isis en Anne voeren een gesprek met het publiek,
zoals zij dat ook deden met de Brabanders die zij
op hun route tegenkwamen. Vanzelfsprekend onder
het genot van een kop koffie, net als onderweg.
Het gesprek gaat vanavond vooral over de kloof
tussen burgers en overheid. Confronterend, vinden
de aanwezigen. De een ervaart de kloof als een
probleem, terwijl de ander zich erbij neerlegt. Een
prikkelende proeverij, vol vragen over de expeditie
en interesse in wat zich nu daadwerkelijk in de
Brabantse buurten en wijken afspeelt.

Beeld
Brabant is bourgondisch, gemoedelijk en gezellig met
een zachte G. Toch is al dit Brabantse chauvinisme
een beetje schone schijn. Want achter alles wat
Brabanders met elkaar delen, gaan ook grote
verschillen schuil: diepe scheidslijnen tussen
groepen met verschillende opleidingsniveaus,
opvattingen en culturele achtergronden.
Het beeld: een heiligenbeeldje. Waarom? Vroeger
verbond een heiligenbeeld allerlei verschillende
mensen met elkaar. Tegenwoordig creëert het
juist afstand tussen gelovigen, niet-gelovigen en
andersgelovigen.
Boodschap
Maatschappelijke tegenstellingen zijn er altijd
geweest, maar vroeger zorgden de kerken,
vakbonden en politieke partijen voor verbinding:
diverse leefwerelden kwamen daar samen. Reden om
op zoek te gaan naar nieuwe ontmoetingsplekken,

waar mensen het verschil vieren. Marcel bezocht
die plekken en leerde hoe we tegenstellingen
kunnen overbruggen: 1) neem maatschappelijke
achterstanden weg, 2) dóé (taal verbindt ‘ons soort
mensen’, in het doen ontstaat de verbinding),
3) organiseer actieve ruilrelaties (waarmee je
iedereen betrekt in de wijk) en 4) zorg dat culturen
en tradities zich openstellen voor vernieuwing
(identiteiten verbinden, maar sluiten ook buiten).
Gesprek
Het publiek is nieuwsgierig naar voorbeelden van
nieuwe ontmoetingsplekken. Marcel vertelt over een
volkstuin, basisschool en woningcorporatie. Maar
ook over de Tilburgse voetbalclub LONGA, een van
de weinige gemixte sportverenigingen (er ontstaan
steeds meer witte en zwarte sportclubs). Het geheim
van LONGA? Vol inzetten op topsport. Daarbij
maakt het niet uit wie je bent en waar je vandaan
komt, als je maar goed kan voetballen.
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VERSCHIL EN
GELIJKHEID

SOCIALE MEDIA:
SPLIJTER OF VERBINDER

#7 Verschil en Gelijkheid: Perspectief van Brabanders.
Susanne Agterbosch, Koen Vinckx en Patrick Vermeulen
[allen werkzaam bij het PON]

#8 Sociale media: Splijter of verbinder? Het (virtuele)
gesprek bij de bakker. John Rozema [HowAboutYou] en Ad
Schalkx [Semantix]

Beeld
Hoe verschillen Brabanders in vertrouwen, in
participatie en hoe kijken zij naar zichzelf in een
wereld waarin de tegenstellingen alleen maar
toenemen? Het PON ging op verkenning naar het
belevingsperspectief. En daarbij hoort geen beeld,
maar een vertrouwenstestje. Een experiment
dat vraagt om stilte, concentratie en vooral om
vertrouwen in elkaar. De groep wordt opgesplitst in
twee groepen. Elke groep krijgt een stok, die rust
op de vingers van de deelnemers. De gezamenlijke
opdracht is om de stok naar beneden te brengen
zonder ‘m te laten vallen en daarbij goed contact te
houden met de stok en met elkaar.
Boodschap
In de Brabantse samenleving bestaan verschillen
als het gaat om vertrouwen. Zo hebben mensen met
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een lage opleiding minder vertrouwen in zichzelf,
de overheid en medemens. Maar om in sociale
verbanden of netwerken te kunnen participeren,
hebben mensen juist vertrouwen nodig. Elkaar
kennen en begrijpen is daarbij essentieel. Ontken
niet langer de verschillen, maar benoem ze. Zo kun
je uiteindelijk een brug slaan naar de ander.
Gesprek
Het PON is op onderzoek uitgegaan naar ‘het
ideale Brabant.’ De uitkomst? Een zelfstandig,
ondernemend en solidair Brabant met een eerlijke
verdeling. Hierover volgt een gesprek met de
aanwezigen, die zich hierin goed kunnen vinden.
Waar het volgens hen vooral om draait, is het creëren
van verbinding. Heb oog voor de ander.

Beeld
Het sociale leven van mensen speelt zich voor een
groot deel af in een virtuele wereld. Brabanders
ontmoeten elkaar op sociale media en voeren daar
gesprekken met elkaar. Oók over de verschillen en
groeiende tegenstellingen in de samenleving.
Het beeld: een speciekuip met daarin twee
piepschuimhoofden. Eén hoofd met een virtual
reality-bril, het andere hoofd met een Frans petje.
Daarnaast staat een zak cement. Dit metaforische
beeld refereert aan de plekken waar momenteel
‘het praatje bij de bakker plaatsvindt’, zowel in de
virtuele als fysieke wereld.
Boodschap
Sociale media zijn het nieuwe cement voor ‘het
praatje bij de bakker’. John en Ad: “Wil je weten of

er kloven en dreigende escalaties zijn in een dorp of
wijk en waar deze vandaan komen? Het is mogelijk
deze te ontdekken en te meten via sociale media.
Wil je jouw wijk écht begrijpen en inwoners in hun
kracht zetten? Dan kan je de sociale ontwikkeling
van de wijk en inwoners monitoren (met de door ons
ontwikkelde digitale ‘community radar’). Pas als je
de ontwikkeling als uitgangspunt neemt, kun je iets
zinnigs zeggen over de berichten en uitspraken op
sociale media.”
Gesprek
Zoals verwacht en gehoopt, krijgen John en Ad
wisselende reacties op hun proeverij. Enkelen
vinden sociale media überhaupt niks, anderen zijn
enthousiast en zien de (toepassings)mogelijkheden
van een digitale community radar.
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@MARIEKEBM
Waarom doen arme mensen zo veel domme dingen?
Het is een harde vraag, maar de cijfers zijn nog
harder. Ze lenen meer, sparen minder, roken meer,
sporten minder, drinken meer en verschijnen
sjofel op sollicitatiegesprekken. Feiten, geen
vooroordelen. Wie droog afgaat op deze feiten kan
het idee krijgen dat mensen in sociaaleconomisch
zwakkere posities zichzelf gewoon eens aan de
haren uit het moeras zouden moeten trekken.
Want iedereen in Nederland kan iets van
zijn leven maken als je er maar hard genoeg
voor werkt, toch? Nope. Op het moment dat je
de verantwoordelijkheid voor succes en welvaart
puur bij het individu neerlegt, negeer je keihard
dat omgeving, zelfbeeld en vooroordelen die over je
bestaan minstens zo’n grote rol spelen in de kansen
die je krijgt of pakt.
Stel je voor: een vrouw in de bijstand. En
toch: ze rookt een pakje per dag, in de hoek
van de woonkamer ligt een hond te snurken
en aan haar muur hangt een splinternieuwe
televisie. Hoe makkelijk zou het zijn om te zeggen:
daar kan ze allemaal op besparen. Zo kun je
redeneren, als je die zaken ziet als luxe. Maar wat als
die peuk het enige moment van ontspanning is, wat
als de hond de enige reden is om nog de deur uit te
gaan en wat als die televisie eigenwaarde geeft?

Want iedereen in Nederland kan iets van zijn
leven maken als je er maar hard genoeg voor
werkt, toch?

Ook Vera Mulder [correspondent vooroordelen bij De
Correspondent] roept op niet te hard te oordelen. Dit doet zij aan
de hand van een live-column ‘Waarom doen arme mensen zo veel
domme dingen?’ Een prikkelende aftrap van de avond.
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Waarom doen arme mensen zo veel domme dingen?
Precies die vraag kan je stellen over elke andere
gemarginaliseerde groep. Arm ten opzichte van
rijk, zwart van wit, laagopgeleid van hoogopgeleid.
Het antwoord is: schaarste. De stress die schaarste
oplevert, kost je letterlijk IQ-punten. Simpelweg
omdat er naast die directe zorgen geen ruimte meer
is voor wat mensen in comfortabele posities zien als
rationele keuzes: stoppen met roken, bijvoorbeeld.
Schaarste focust op je directe gebrek: de rekening die
je morgen moet betalen. Het langetermijnperspectief
verdwijnt. Vergelijk het met een computer die tien
zware programma’s draait. Het programma wordt
traag, maakt fouten en loopt vast. Niet omdat het
een slechte computer is, maar omdat ie te veel
tegelijk moet doen. Armen nemen geen domme
beslissingen omdat ze dom zijn, maar omdat
ze in een context leven waarin iedereen
domme beslissingen zou nemen.

Wees je bewust van je eigen vooroordelen
om #verschillen te kunnen #overbruggen
- column om over na te denken van
@veramulder #mindthegap

Niet elke Nederlander hoeft te dealen met schaarste.
Niet elke Nederlander krijgt dezelfde kansen.
Ongeacht hoe hard je ervoor werkt. Deze avond
gaat over groeiende ongelijkheid in Brabant. De
kloof tussen laag- en hoogopgeleid, arm en rijk.
In het overbruggen van die kloof lijkt me één
ding essentieel: het loslaten van je eigen positie
als deel van de oplossing. Vanuit een positie van
comfort en welvaart kun je niet oordelen over hoe
mensen in benarde posities problemen zouden
moeten aanpakken. Daardoor ontstaat alleen
maar een nog grotere kloof: mensen die
vanuit comfortabele posities vingerwijzen
naar mensen in benarde posities. Deze
mensen hebben steun, begrip en hulp nodig.
Geen veroordeling of badinerend toontje. Luister
vooral. Ga naar buiten, sta open voor verhalen en
perspectieven van anderen.
Begrijp me niet verkeerd. Dit is geen aanval op
mensen die hulp aanbieden. Het is logisch dat
mensen hun eigen ervaringen projecteren op
degenen die ze proberen te helpen. Dat gebeurt
met de beste bedoelingen. Iemand die succesvol is
gestopt met roken, maakt er misschien een missie
van anderen van de peuken af te halen. Punt
is alleen: geen enkel leven is een op een
vergelijkbaar. Wat werkt voor de een, kan juist
ontmoedigend zijn voor de ander. Hoe iemand zijn
zorgen beleeft en welke interne en externe processen
er op de achtergrond meespelen, weet je niet.
Laten we proberen niet langer te oordelen,
maar te zoeken naar manieren om kansen
wél tastbaar te maken. Misschien is het een goed
begin om te kijken waar je zelf zit, op die schaal van
welvaart en comfort. Hoe ben je daar gekomen en
wat doe jij met de verwachtingen van anderen? Is
het eerlijk wat je doet? Welke vooroordelen zitten
in jezelf, die je ervan weerhouden om open te staan
voor het verhaal en de keuzes van een ander? Laten
we allemaal onze focus verleggen van ‘Waarom
doen arme mensen zulke domme dingen?’ naar
‘Wie zegt eigenlijk dat die keuzes dom zijn?’, zodat
we uiteindelijk aankomen in een wereld waarin
we elkaars keuzes niet veroordelen. Omdat we wel
snappen waar de ander vandaan komt.
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@SJORSDEVRIES
@Joksjansen over het weer onder de knie
krijgen van ‘de kunst van het opnieuw
leren samenleven’ #mindthegap
@brabantkennis

@MARGREETDELEEUW
“Perspectiefongelijkheid” = nieuwe
ongelijkheid. Hoe overbruggen we de
verschillen? Gescheiden leefwerelden
#mindthegap @DeCacaofabriek

PERSPECTIEFONGELIJKHEID
Joks Janssen, directeur BrabantKennis, licht
halverwege de avond toe wat de verkenning
heeft opgeleverd. “De uitspraak ‘Mind the
Gap!’ waarschuwt reizigers in de Londense
metro voor het te overbruggen gat tussen
treinstel en perron. Een mooie metafoor voor
onze verkenning naar het overbruggen van
verschillen in Brabant.
Verschil hoort bij de samenleving: zonder wrijving
geen glans. Het zorgt voor debat, waarmee we
verder komen. Maar het wordt problematisch
als tegenstellingen zich overlappen binnen
bepaalde groepen. Dit zorgt voor toenemende
perspectiefongelijkheid in Brabant. Opleiding is
daarbij een belangrijke indicator. De verschillen
tussen hoog- en laagopgeleid groeien, op het gebied
van werkzekerheid, gezondheid, levensverwachting,
optimisme en het vertrouwen in de politiek en
overheid. Dit is een nieuw soort ongelijkheid.
Hoe gaan we die nieuwe werkelijkheid met elkaar
inkleuren? Hoe leren we opnieuw samenleven met
elkaar? Ik doe een dringend beroep op ons vermogen
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om te verbinden. Om de gescheiden werelden waarin
we onszelf opsluiten te openen. Om randvoorwaarden
te creëren, op de arbeidsmarkt en in het onderwijs,
die de toenemende ongelijkheid remmen. Maar het
gaat vooral om het échte contact tussen (groepen)
mensen. Heb aandacht voor vernieuwers, de
socialedeeltjesversnellers van Brabant, die op tal
van plekken verbinden. Veel Brabanders denken
met de handen. Zij dóén, pakken aan. Maak hun
werk mogelijk! Beleidsmakers, vrijwilligers in de
wijk, kunstenaars, iedereen: deel je inspirerende
ideeën om het verschil te maken en tegenstellingen te
overbruggen. Zie jezelf als verschilmaker. Zo komen
we samen verder.”

Hoe gaan we die nieuwe werkelijkheid met
elkaar inkleuren? Hoe leren we opnieuw
samenleven met elkaar? Bekijk hier de
toekomstagenda ‘Mind the Gap’ online!
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@LONNEKEMARACZI
Hmm…. Volgens ter Haar #szw valt het
wel mee met de strenge regelgeving
die initiatieven als #stadsleerbedrijf
belemmeren.. #mindthegap

CULTUURVERSCHILLEN
Marcel Boogers: “We zijn erg gericht op
economische verschillen, maar laten we ook de
culturele tegenstellingen niet vergeten. Deze hebben
te maken met migratieachtergrond, maar ook met
onze levensstijlen (de nieuwe zuilen): hoe praten
we, gedragen we ons, kleden we ons? We moeten
aandacht hebben voor de toenemende afstand tussen
groepen ‘ons soort mensen’.”
Elisabeth van den Hoogen (dagvoorzitter):
“Erkent u dat Den Haag vooral een economische blik
heeft?”
Bernard ter Haar: “Ja, in Den Haag denken we
heel budgettair. Alles wordt in termen van geld
uitgedrukt, terwijl het daar in de samenleving niet
over gaat. Er is momenteel sprake van een groeiende
kloof tussen verschillende groepen mensen. Daarbij
denk ik ook meteen aan de jaren zestig, toen de
jongere generatie zich verzette tegen de gevestigde
orde. Alles moest anders. De nozems en provo’s

zorgden voor een clash. Achteraf kijken we er
dankbaar op terug. Het leidde tot meer tolerantie.
We bevinden ons nu weer in zo’n spannende periode.
In veel steden heeft de helft van de bevolking
een migrantenachtergrond. Daar moeten we
mee leren omgaan. In de vorige eeuw vonden we
cultuurverschillen een verrijking. Dat gevoel zijn we
kwijtgeraakt.”

@BUREAUVERTIGO
‘Lifestyles misschien wel de nieuwe
soort zuilen in de samenleving’, aldus @
marcelboogers #mindthegap
@brabantkennis

KANSEN VOOR ELK KIND

BRABANT PROEFT
NU NOG FRUSTRATIE,
MAAR STREEFT NAAR
MEER VERTROUWEN
De keynote spreker tijdens het event is Bernard ter Haar [directeurgeneraal sociale zekerheid en integratie op het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid]. Voordat hij de zaal toespreekt, gaat hij
in gesprek met Hans Schapenk [rector OMO Scholengroep Helmond],
Nathalie van der Zanden [SP-wethouder armoedebestrijding in
Helmond] en Marcel Boogers [hoogleraar innovatie en regionaal
bestuur aan de Universiteit Twente].

16 TERUGBLIK PROEF HET VERSCHIL

Marcel Boogers: “Uit die confrontaties in de jaren
zestig is iets nieuws en moois ontstaan. Nu heb ik het
idee dat we confrontaties uit de weg gaan. En als ze
er al zijn, is het ongemakkelijk.”
Hans Schapenk: “De kloof gaat over enorme
cultuurverschillen. Anders dan in de jaren zestig
spelen er nu meer fundamentele tegenstellingen.
Dat baart me zorgen. Op onze scholen heeft zeventig
procent van de kinderen een migrantenachtergrond.
Kinderen van de derde generatie, geboren en getogen
in Nederland, die zich toch steeds meer terugtrekken
uit de maatschappij. Ook veel ouders zijn moeilijker
te benaderen. Ze zien bijvoorbeeld niet de noodzaak
van een buitenlandervaring voor hun kind. We
willen duidelijk maken dat er voor iedereen kansen
bestaan, als je je maar positief inzet. Hoe lossen we
dit op?”
Bernard ter Haar: “Het begint allemaal met de
erkenning dat het onderwijs de belangrijkste plek
is om iets te veranderen aan de groeiende kloof. We

moeten blijven praten met ouders en hen betrekken
bij het ontwikkelen van kansen voor hun kinderen.”
Marcel Boogers: “Er ligt veel op het bordje van het
onderwijs, maar tegelijkertijd is het ook de plek waar
het allemaal moet gebeuren. Ook sportclubs zijn
belangrijke ontmoetingsplekken, maar in Brabantse
dorpen en steden ontstaan steeds meer witte en
zwarte sportverenigingen. Hoe doorbreken we die
trend?”

@WYTSKETEEUWEN
Tips van DG Bernard ter Haar vraagt
@SpkHans, om het vergroten van de kloof
aan te kunnen pakken. Hoe betrekken we
ouders? #mindthegap
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@ANNIEMAESSEN
De overheid heeft het erg ingewikkeld
gemaakt aldus DG Bernard ter Haar
#mindthegap #brabantkennis #helmond

@WILMAVOGELS

MISSIE
Nathalie van der Zanden: “Als wethouder in
Helmond vliegen de verschillen me om de oren.
In onze stad zijn de inkomensverschillen groot.
Daarom zetten we stevig in op meedoen voor álle
bewoners. We laten mensen op vrijwillige basis
leren via het Stadsleerbedrijf. Ze komen onder meer
terecht bij bedrijven, wijkhuizen, sportverenigingen
en scholen, waar ze nieuwe mensen ontmoeten
en heel andere gesprekken voeren. Dit geeft
eigenwaarde, zelfvertrouwen en biedt kansen.
Als stad doen wij ons uiterste best om mensen te
betrekken bij de maatschappij, maar er zijn grote
obstakels. Mensen met een uitkering hebben te
maken met strenge landelijke wet- en regelgeving.
Ze zijn bang om gestraft te worden wanneer ze
deelnemen.”
Ralf Embrechts (publiek): “Ook in Tilburg
willen we graag het verschil maken, maar we
krijgen betuttelende regels. Waarom maakt Den
Haag het toch zo moeilijk om iedereen mee te laten
doen? Geef mensen meer vrijheid!”
Bernard ter Haar: “Ik kan me de frustratie
voorstellen. Vanuit Den Haag zijn we bezig met
het verder decentraliseren van het sociale domein,
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‘Het gat slechten zodat iedereen mee kan
doen’ aldus wethouder van der Zanden van
Helmond. #mindthegap

maar er staan nog veel wetten, regels en budgetten
in de weg. De komende jaren gaan we hier verder
mee aan de slag.”
Hans Schapenk: “Op lokaal niveau wordt veel
moois georganiseerd, maar tegelijkertijd zijn er
bezuinigingen. Je wilt veranderen, maar er is
geen geld: een hopeloze missie. Het is goed dat de
overheid de verantwoordelijkheid neerlegt bij de
mensen in het veld, maar geef dan ook de middelen
en het vertrouwen om er een succes van te maken.”
Nathalie van der Zanden: “We roepen dat
mensen mogen participeren, maar ze moeten ook
écht het vertrouwen krijgen om mee te kunnen
doen. Dat moeten we uitstralen met elkaar.”
Marcel Boogers: “Mensen hebben vaak meer
vertrouwen in de eigen gemeente dan in de
rijksoverheid. Daarom is het goed dat gemeenten
meer taken en verantwoordelijkheden krijgen.
Het is te makkelijk om alleen maar boos te zijn
op Den Haag. Lokale overheden hebben meer
vrijheden gekregen, maar het heeft tijd nodig om
te ontdekken hoe daarmee om te gaan.”

BERNARD TER HAAR:
“GEEF AANDACHT!”
“In Den Haag vindt op dit moment ook een bijeenkomst plaats over
sociale cohesie en het maatschappelijk onbehagen. Toen ik mijn
collega’s vertelde dat ik niet kon komen, omdat ik naar Helmond
moest om over hetzelfde thema te praten, bespeurde ik jaloezie:
wij hier onder de Haagse stolp, hij op een plek waar het écht speelt.”
Verliesgevoelens
“Het beeld dat we van Nederland en zeker ook van
Brabant hebben, is dat het gemoedelijk en rustig is.
Maar de werkelijkheid is anders. We leven in een
onrustig land. Twee derde van de Nederlanders heeft
momenteel het gevoel iets te zijn kwijtgeraakt. Er
is discussie over de tweedeling in de maatschappij,
maar helaas is het ingewikkelder dan dat. Er bestaan
véél meer verschillende groepen in Nederland: van
de gevestigde bovenlaag tot de onzeker werkenden,
de achterblijvers. Het gaat dus niet alleen om
verschillen in inkomen, maar ook om grote culturele
verschillen: om je persoonlijk kapitaal.”
Erosie in wij-zij-denken
“Uiteenlopende elementen bepalen de sociale
cohesie in Nederland. Zo is het hebben van een
baan ongelijk verdeeld, zien we een kloof tussen

laag- en hoogopgeleid in levensverwachting en in het
aantal gezonde levensjaren én hebben achterblijvers
vaak minder vertrouwen in de medemens.
Groeiende onzekerheid over werk, inkomen, status,
ontplooiingsmogelijkheden, over ‘hebben mijn
kinderen het later wel goed?’ leidt tot een erosie
in het wij-zij-denken. De gunfactor neemt af, wat
de samenleving guurder en moeilijker te besturen
maakt. En de gevolgen zijn vaak het grootst voor de
meest kwetsbaren.”
Kloof burgers en overheid
“Er bestaat een grote kloof tussen burgers en
overheid. Dit heeft deels te maken met bezuinigen,
waardoor de inkomenszekerheid afneemt. Een
ander element: we hebben het als overheid
wel erg ingewikkeld gemaakt. Denk aan een
bijstandsmoeder, die met tig instanties te maken
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WELK VERSCHIL
KOESTER JE?
Soms zijn verschillen slecht, soms
goed. Dagvoorzitter Elisabeth van
den Hoogen vraagt het publiek: maak
een selfie met uw buurman of -vrouw
en bedenk welk verschil u samen
koestert.

Het publiek koestert onder meer het
verschil tussen...
•
•
•
•
•

@MARINUSBIEMANS
Toch nog een positieve boodschap aan het
eind van de presentatie #mindthegap
@brabantkennis

heeft om haar inkomensbronnen te kunnen
verwerven. Logisch dat ze het niet meer begrijpt en
moeite heeft om met de overheid te dealen.”
Geef aandacht
“Wat we moeten doen, is bewuster beleid maken.
Met meer oog voor de maatschappelijke onzekerheid.
Geef mensen het gevoel en vertrouwen: ‘Er is
eindelijk aandacht voor ons.’ Dat is nu onze
belangrijkste taak. Laat met concreet bewijs zien dat
je oog hebt voor mensen die niet altijd vooroplopen.
Dat je écht iets voor hen kunt betekenen. En erken
dat zaken die voor het grootste deel van de bevolking
goed uitpakken, zoals globalisering, voor anderen
nadelig kunnen zijn. Probeer die mensen gericht te
compenseren. Uiteindelijk gaat het niet alleen om de
kloof tussen burgers en overheid, maar ook tussen
groepen burgers onderling. We zijn het contact met
elkaar kwijtgeraakt. We moeten naar een wereld
waarin we weer verbinding krijgen met elkaar.
Daarom deel ik graag vier belangrijke perspectieven
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van hoogleraar Micha de Winter, als een boodschap
voor ons allemaal.”
Boodschap voor ons allemaal:
1) Handelingsperspectieven ontwikkelen
2) Onderbreken van impulsieve oordelen
3) Optimisme voorleven
4) Bevorder participatie
Vraag publiek: “Mooie uitgangspunten, maar hoe
lang kunnen we erop vertrouwen dat de overheid
zich op deze groeiende ongelijkheid focust? Een
betrouwbare overheid is belangrijk.”
Bernard ter Haar: “Vertrouwen moet je winnen
door te laten zien dat je oog hebt voor de hele
samenleving. We moeten volhouden, niet telkens
switchen. En het is belangrijk dat we burgers meer
betrekken en eigen verantwoordelijkheden geven.
Niet langer ‘gij zult, gij zult, gij zult...’”

Man en vrouw.
Diversiteit
Culturen, zolang er respect voor elkaar bestaat.
Mensen, omdat iedereen een unieke bijdrage kan
leveren aan de maatschappij.
Oude en nieuwe bewoners van gemeenschappen,
want nieuwkomers geven vaak een frisse
stimulans.

MASTERCLASSES ‘MAAK
HET VERSCHIL!’
Het verschil geproefd en jeuken
je handen om nu écht het verschil
te maken? Schrijf je op
www.brabantkennis.nl/evenementen
meteen in voor de volgende
masterclasses:
•

Masterclass ‘Maak het verschil!’ #1
Polarisatie in de praktijk | ‘s-Hertogenbosch |
27 juni 2017 | met bestuurskundige Marcel
Boogers, de Buurtbinders en burgemeester
Jan Hamming

•

Masterclass ‘Maak het verschil!’ #2
Kijk op de wijk | Tilburg | 28 september 2017 |
met bestuurskundige Pieter Tops

•

Masterclass ‘Maak het verschil!’ #3
Mogelijkheden mogelijk maken | Eindhoven |
24 oktober 2017 | met filosoof Henk Oosterling
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MEER LEZEN?
In de verkenning ‘Mind the Gap!’ verschenen eerder:

#1 Brabants Mozaïek, politieke scheidslijnen op de
kaart, door Josse de Voogd
In dit essay - de eerste publicatie binnen de verkenning ‘Mind
the Gap!’ - schetst Josse de Voogd de veranderingen in het
politieke landschap van Brabant.
#2 Terugblik bijeenkomst Mind the Gap! 22 september
2016
In deze tweede publicatie binnen de verkenning ‘Mind the
Gap!’ blikken we terug op de bijeenkomst van 22 september
2016, waarin de eerste resultaten van onze verkenning werden
besproken.
#3 Zoek de verschillen: hoe gelijk zijn we nog in
Brabant?, door Atlas voor gemeenten
Atlas voor gemeenten heeft de feiten en cijfers over verschillen
in de Brabantse samenleving in kaart gebracht. De belangrijkste
punten uit het onderzoek zijn samengebracht in deze derde
publicatie binnen de verkenning ‘Mind the Gap!’.
#4 Terugblik Vooruitdenkerslezing ‘Ongelijk, maar
fair’ 24 november 2016
Op 24 november 2016 hield Marc de Vos, auteur van
het spraakmakende boek ‘Ongelijk maar fair’, een
Vooruitdenkerslezing voor BrabantKennis. In dit vierde deel
binnen de verkenning ‘Mind the Gap!’ blikken we daarop terug.
#5 Biodivers Brabant: een reisgids voor de
beleidsmaker, door Isis Boot en Anne van Strien
Een fietsexpeditie door Brabant met een videocamera en
typemachine, om verhalen en beelden op te halen: leeft het
thema van groeiende verschillen en in hoeverre wordt het als

een probleem ervaren? Deze vijfde publicatie in de reeks ‘Mind
the Gap!’ in de vorm van een reisgids doet hiervan verslag.
#6 Brabants Bont: de kleurrijke kunst van het
overbruggen, door Marcel Boogers
In dit zesde deel binnen de verkenning ‘Mind the Gap!’ laat
Marcel Boogers zien hoe we zelf maatschappelijke verbindingen
kunnen leggen en stevige bruggen kunnen slaan in Brabant.
#7 Verschil en gelijkheid: perspectief van Brabanders,
door het PON
Het perspectief van de Brabander staat centraal in dit zevende
deel in de reeks ‘Mind the Gap!’. Verschil is er. Maar zien
Brabanders dit ook en mag het er dan ook zijn? En lukt het hen
om dat te overbruggen?
#8 Sociale media: splijter of verbinder?, door John
Rozema en Ad Schalkx
In dit achtste deel wordt duidelijk dat Brabanders
steeds actiever zijn op sociale media. Voor overheden en
maatschappelijke organisaties is dat interessant: door sociale
media beter te benutten kunnen ze inspelen op (dreigende)
tegenstellingen. Maar ook geeft het burgers zélf mogelijkheden
om de dialoog aan te gaan met elkaar en/of met hun overheid.
#9 Toekomstagenda ‘Mind the Gap!’
Tien observaties als een handvat voor de toekomst van Brabant
en als een nawoord, waarin we terugblikken op een bijzondere
verkenning, vertellen over onze ervaringen en wat we hebben
geleerd.

COLOFON
Dit is een product als onderdeel van de verkenning ‘Mind the
Gap!’ van BrabantKennis.
Auteur: Sara de Kort
Projectleiding: Heidi Buijtels
Eindredactie: BrabantKennis
Fotografie: Willeke Machiels
Vormgeving: Bureau Vertigo
Uitgave BrabantKennis, juni 2017

Wij zijn BrabantKennis. Wij verkennen op eigen wijze de
toekomst van Brabant: onafhankelijk, nieuwsgierig en
vernieuwend in vorm. We prikkelen tot nadenken en houden
Brabant scherp. We observeren, confronteren en inspireren,
en dat doen we door trends te spotten, toekomstbeelden te
schetsen en nieuwe perspectieven te bieden.
Volg ons op www.brabantkennis.nl en op Twitter, Facebook,
LinkedIn en YouTube (@BrabantKennis).

