Stichting Nexus Social Expertise
p/a: Kolveniersstraat 1
5021HG Tilburg
T: 06-44806305
E: info@nexus-se.nl
W: www.nexus-se.nl
KvK: 57671605
B: NL11TRIO0197927467

Jaarbericht 2015
We hebben in een jaar weer iets moois opgebouwd. Doordat vrijwilligers en deelnemers vanuit De
Ketting en Centrum Buitenlandse Vrouwen nieuw onderdak zochten, kreeg de Stichting nieuwe
impulsen. Zo konden we dit jaar, om te beginnen, het project EigenWijzer en de vrouwengroep De
Kroon verder uitbouwen. Vanwege onze visie en onze werkwijze trokken we ook weer nieuwe
vrijwilligers aan en ontstonden het project Duurzaam Digitaal en de activiteit Creatief Vermaak.
Wij werken vanuit concrete vragen, zorgen of onderlinge gesprekken. Alles ontstaat ‘vanonderop’,
vanuit ‘de bron’. Vervolgens kijken we of en hoe we een en ander kunnen realiseren. We zetten
stappen vooruit, zoeken naar oplossingen en creëren onderlinge samenhang. Zo ontstonden het
project De Wereld in Huis en de activiteiten voor de vluchtelingen dis sinds kort in Jozefzorg
verblijven. Met beide beginnen we in januari.
Wij zijn er trots op dat we geheel met vrijwilligers en vrijwel zonder financiële middelen dit allemaal
voor elkaar hebben gekregen. Tijdens onze jaarafsluiting in december konden we het ervaren: een
zeer gemengd gezelschap van vrouwen en mannen, jong en oud, autochtoon en allochtoon vanuit
diverse herkomstlanden nuttigen samen heerlijke zelfgemaakte maaltijd. Opmerkelijk is de warme en
open sfeer waarbij iedereen zich welkom en op zijn gemak voelt.
In dit Jaarbericht geven we beknopt weer wat we dit jaar hebben gedaan. We doen dit om u als
geïnteresseerde te informeren en om onze sponsoren inzicht te geven in de bestede middelen.
Ook al hebben we niet veel, juist dan is wat je ontvangt waardevol. We willen dan ook iedereen
bedanken die op enige wijze een bijdrage gaf aan onze activiteiten en projecten.
Marianne van Wezel en Paul Maas
Initiatiefnemers Stichting Nexus Social Expertise
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EigenWijzer
Bij EigenWijzer komen mensen die (even) de weg kwijt zijn en flink, tot zeer ernstig, in de problemen
zitten. De weg naar de hulpinstellingen kennen ze niet of ze hebben er geen vertrouwen in. Bijna alle
mensen komen bij ons via-via. Het zijn de informele sociale netwerken die mensen bewegen om
ondersteuning te zoeken. Daarnaast komen mensen via het maatschappelijk werk, ggd,
vrijwilligerssteunpunt en KompaanendeBocht. Verder werken we met alle relevante instellingen en
organisaties in de stad samen, overigens altijd vanuit de vragen van de ‘deelnemers’ zelf: gemeente/
Werk en Inkomen, Schuldhulpverlening, Voedselbank, Goederenbank, Maatschappelijk Werk,
KompaanendeBocht, ContourdeTwern en Humanitas.
De ondersteuning begint altijd met praktische vragen. Bijna altijd gaat het om financiële zaken,
schulden, niet kunnen rondkomen, gecombineerd met het niet kunnen omgaan met de instanties.
Soms ontstaan deze problemen na een scheiding, ziekte, werkloosheid. Soms door de
overheidsinstanties zelf: nabetalingen, herberekeningen, boetes en fouten. Mensen komen zo soms
in zeer ernstige situaties. In het begin investeren we veel tijd in de mensen. Het liefst gaan we meteen
aan het werk: overzicht en inzicht, de papieren op orde, de benodigde telefoontjes en afspraken.
Vervolgens besteden we veel tijd om rust en evenwicht te brengen in de gemoedstoestand: hoe kwam
het zover, wat is er nodig om je situatie weer in eigen hand te krijgen, wie doet wat, wat heb je nodig
om het zelf voortaan te kunnen; met andere woorden: hoe word je eigen wijzer?
Bijna altijd hebben mensen geen sociale netwerken, geen familie of vrienden die hen kunnen helpen.
Vandaar dat wij soms zeggen: ‘wij zijn als een soort tante of oom, staan mensen bij in praktische
zaken, zorgen ervoor dat het zelfvertrouwen terug komt, zien erop toe dat ze het voortaan zelf
kunnen en nodigen hen uit gebruik te blijven maken van onze of andere netwerken.
Vandaar dat het zo interessant is dat we meerdere activiteiten in huis hebben, zoals de vrouwengroep
De Kroon, Duurzaam Sociaal Digitaal en Creatief Vermaak. Zo ontstaan er dwarsverbanden waardoor
mensen actief en onder de mensen blijven. Ook verwijzen we mensen naar activiteiten of aanbod
elders in de wijk of stad.
Meestal hebben mensen met meerdere kwesties tegelijk te maken. Wij blijven bezig tot alles op de
rails staat. Samenvattend hebben mensen ondersteuning nodig bij: reageren op instanties, niet
kunnen lezen en beantwoorden van brieven, schulden, aanmaningen, niet kunnen rondkomen,
uitkeringen aanvragen, ordenen van administratie, falen bewindvoerder, niet-geletterd, depressie,
isolement, angst, relaties, scheiding, naheffing belasting, fout belasting, boete UWV vanwege
‘inlichtingenplicht’, stopzetten uitkering na fout gemeente, huiselijk geweld, geen geld voor eten,
huisvesting. Wij zijn ‘klaar’ als de deelnemer zelfstandig verder kan. Soms blijven we ‘in de buurt’: we
spreken bijvoorbeeld maandelijks af of zijn ‘op afroep’ beschikbaar. Zo’n dun lijntje voorkomt
terugval. In vrijwel alle gevallen krijgen we de mensen weer goed op de rails. Wij kunnen zeggen dat
we mensen echt vooruit helpen, en dat, zonder onze help, mensen veel dieper in de put terecht waren
gekomen. Zo voorkwamen we erger, werkten we preventief voor het gebruik van reguliere
voorzieningen en zorgden we waar nodig juist voor een effectief gebruik van die voorzieningen.
Voor onze werkwijze zie onze brochure ‘Met Eigen Wijsheid’
Cijfers: totaal aantal deelnemers 56, waarvan 42 vrouwen, 14 mannen.
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Duurzaam Digitaal
Tegenwoordig gaat bijna alles via de computer. Lastig wordt dat als mensen geen computer hebben of
een computer met verouderde software; een computer niet kunnen betalen; opzien tegen de extra
kosten die er steeds bij komen; de computer trager wordt of zelfs vastloopt of als mensen niet goed
kunnen omgaan met digitale informatie van overheid en andere instanties.
Wat wij doen:
 wij hebben gebruikte computers, voorzien van recente software, met toepassingen voor
alledaags gebruik;
 we leren mensen om te gaan met computer en toepassingen;
 mensen kunnen voor vragen altijd bij ons terecht.
Wij doen dit omdat
 wij vinden dat computergebruik en internet voor iedereen toegankelijk moeten zijn om mee
te doen en dat geld geen belemmering mag zijn.
 Wij zoeken naar de meest duurzame oplossingen: hergebruik, geen verborgen kosten, delen
van kennis in een sociale gemeenschap.
Het project Duurzaam digitaal is een samenwerkingsproject van Stichting Kleinbedrijf en Stichting
Nexus.
Vrouwengroep De Kroon
Vrouwengroep De Kroon is een voortzetting van de vrouwengroepen van (voorheen) De Ketting in
Groenewoud en De Parel in Jeruzalem. Deze vrouwengroep is “de Kroon op ons werk” zeggen ze: “we
laten ons door niemand wegsturen”. Na zo’n 20 jaar Ketting en Parel laten ze zich niet meer naar huis
sturen. De Ketting en de Parel noemden ze ‘mijn tweede huis’. Ze blijven elkaar opzoeken, zich
verenigen. Onze multiculturele groep is niet meer weg te denken. Iedere dinsdagochtend komen de
vrouwen bij elkaar. Ze bespreken onderwerpen, er is naailes, ze lunchen samen, ze kunnen doen en
leren wat ze willen. En net als voorheen bij de Ketting, het blijft toegankelijk voor anderen: alle
vrouwen zijn welkom, zonder drempels en stempels.
Creatief Vermaak
Onder deskundige begeleiding maken we allerlei producten. Dit jaar was dat vooral op de
naaimachine. Voor de toekomst hebben we grootse plannen vol creativiteit.
Social meeting
In mei 2015 organiseerden we een
‘social meeting’. Aan de hand van onze
ervaringen signaleren wij ontwikkelingen. Waar
we bepaalde ontwikkelingen of signalen onder
de aandacht willen brengen of willen bespreken
met partners in het veld, organiseren we een
‘social meeting’. Zo willen we praktijk en theorie,
ervaringen en beleid uitwisselen. Dit altijd met
het doel de dagelijkse praktijk en het leven van
mensen te verbeteren. In het werk bij het
project EigenWijzer merkten we dat veel
problemen op enige wijze door de overheid of
haar instanties zelf worden veroorzaakt, vanwege bijvoorbeeld naheffingen, terugvorderingen,
onterechte beslagleggingen, verrekeningen, (enorme) boetes voor vermeende fraude en vanwege
fouten van de instanties. Naast bespreking van een aantal cases uit onze eigen ervaringen vulden de
Nationale Ombudsman, Advocatencollectief en Sociaal Raadslieden een deel van het inhoudelijke
programma in. Deze social meeting die als titel had ‘De overheid: steun, maar niet altijd toeverlaat’,
bracht een interessante uitwisseling en inkijk in de dagelijkse praktijk.
3

Vluchtelingen
In Tilburg Zuid kwamen in december 400 asielzoekers/vluchtelingen wonen. Wij hebben een aantal
van hen uitgenodigd om aan onze activiteiten deel te nemen. Zo kunnen zij mensen in Nederland
ontmoeten. Wij hebben vrouwen vanuit de hele migratiegeschiedenis in huis. Onze vrouwen van
Marokkaanse afkomst kunnen in de eigen taal met de Syrische en Irakese vluchtelingen spreken.
Dat geeft al snel vertrouwen.
Op hun verzoek organiseren we nieuwe activiteiten. Wij hebben ervaren docenten in huis en zullen
aan een groep vluchtelingen (vrouwen en mannen) Nederlandse les geven.
De Wereld in Huis
Het afgelopen jaar ging het gesprek vaak over wat er zoal in de wereld gebeurt. Vanwege de
gemengde samenstelling van onze vrijwilligers en deelnemers horen we ervaringen en invalshoeken
van allerlei kanten. We spreken over de zorgen die mensen hebben als gevolg van het geweld en
aanslagen, over vooroordelen over en weer en over discriminatie naar moslims. Wij zijn een van de
weinige plekken waar zo open over onderwerpen als discriminatie, islam, religie, angst, radicalisering,
en dan van verschillende kanten uit, wordt gesproken. Vandaar dat we naar een vorm hebben gezocht
om hetgeen we in eigen kring al doen uit te breiden.
Zo ontstond ons project De Wereld in Huis. We organiseren kleinschalige gespreksgroepen in
wijklocaties. We starten hiermee in januari 2016. Hieronder vindt u de uitnodiging hiervoor.
Meldt u aan! En kom in contact en in gesprek met mensen die u anders niet zou ontmoeten.
Zoek en versterk uw verbondenheid met anderen.
De komende maanden bieden we u daartoe de gelegenheid.
Zie voor meer info en aanmelden www.nexus-se.nl
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Samenwerkingspartners
We werken met veel organisaties samen. Dit is overigens vooral vanuit de praktische vragen van m.n.
onze deelnemers van EigenWijzer: gemeente/Werk en Inkomen, Schuldhulpverlening, Voedselbank,
Goederenbank, Maatschappelijk Werk, KompaanendeBocht, ContourdeTwern, Humanitas,
AvocatenCollectief, Sociaal Raadslieden, belastingexpert, etc. We hebben niet voor niks ‘Nexus’ als
naam voor onze stichting gekozen: Nexus betekent verbinding, aansluiting.
Overig
Waar mogelijk zijn we aanwezig op de netwerkbijeenkomsten in de wijkcentra, we nemen deel aan
het Platform Sociale Zekerheid en we proberen steeds bij bijeenkomsten aanwezig te zijn rondom het
armoedebeleid of ander beleid dat onze mensen betreft. Dit jaar organiseerden we twee keer een
workshop tijdens een wijklunch in wijkcentrum ’t Spoor.
Waar zitten we?
Aangezien we geen locatie (meer) hebben, maken we o.a. gebruik van wijklocaties van
ContourdeTwern. Daar vinden gesprekken en bijeenkomsten plaats. Daarnaast maken we twee dagen
per week, op de dinsdagen en vrijdagen, gebruik van de locatie van de Marokkaanse Stichting aan de
Berglandweg. Veel individuele gesprekken voeren we trouwens bij mensen thuis.
Wie doen al het werk?
Al het werk wordt gedaan door vrijwillige medewerkers. We hebben een team van zo’n 20 vrijwilligers
en stagiaires.
Meedoen en sociale stijging
In augustus pleitten we in de commissie Sociale Stijging ervoor om deel te kunnen nemen aan de
aanbesteding in het kader van het programma Meedoen en Sociale Stijging of om eventueel als
onderaannemer een deel van het programma uit te kunnen voeren. Immers, het budget van het
programma Meedoen en sociale stijging is voor een groot deel opgebouwd uit hetgeen door De
Ketting en Centrum Buitenlandse Vrouwen was opgebouwd. Het werk van Stichting Nexus is voor een
deel daar een voortzetting van. Wij denken dat wij bij uitstek de doelgroep van Meedoen en sociale
stijging bereiken en bedienen. Het mocht niet baten.
Evenwel, wij werken met zoveel vrijwilligers en er is zoveel betrokkenheid dat ons werk ten dele toch
kan doorgaan. De wereld is groter dan (deze subsidie van) de gemeente. Het komende jaar zullen we
nieuwe mogelijkheden zoeken om ons werk nog beter te kunnen uitvoeren en om een goede
continuïteit te realiseren.
Financiën
We hebben het moeten doen met weinig middelen. En we hadden helemaal niet kunnen functioneren
zonder de financiële ondersteuning van derden. Wij ontvingen een geldelijke bijdrage van: gemeente
Tilburg, wijkraad Groenewoud, wijkraad Theresia, het Papefonds, KPGM en Deka. Van het
Advocatencollectief mochten wij een bedrag ontvangen in het kader van hun 30-jarig bestaan.
Vooruitblik 2016
In 2016 gaan we door met onze lopende projecten en activiteiten. In januari
starten we met De Wereld in Huis en met een aantal activiteiten voor de
vluchtelingen. Prioriteit krijgt het zoeken naar een eigen locatie. Die is
essentieel vanwege onze werkwijze. De kern van ons werk is kleinschalig,
huiselijk, eigen, sfeervol, zonder drempels en stempels. Bij die werkwijze
hoort een eigen plek waar mensen zich echt thuis voelen. Daarnaast willen
we gebruik blijven maken van de bestaande wijklocaties.
Zeker zullen er weer dingen op ons pad komen. Dat is het mooie van ons
werk. Als er zich vragen of ontwikkelingen voordoen en we kunnen er iets
mee, dan doen we dat gewoon. Zo blijft het zinvol, actueel en levendig.
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Citaten uit handtekeningenlijst
Ter ondersteuning van ons inspreken tijdens de raadscommissie tekenden onze vrijwilligers en
deelnemers een lijst met 120 handtekeningen. Een aantal citaten willen we u niet onthouden:
 We missen de Ketting. Je voelt je thuis. Nexus kan dit terugbrengen.
 Ik heb ervaring met Nexus. Topmensen en vakkundig.
 Een plek voor vrouwen waar ze zich prettig en vertrouwd voelen.
 Team Nexus. Die begrijpen de mensen.
 Een organisatie die mensen begrijpt en in hun waarde laat.
 Nexus staat voor kracht net als de Ketting.
 Heel leuk ontmoetingscentrum voormijn vrouw.
 Door zeer lage drempel geven we mensen vertrouwen in zichzelf terug en weer eigenwaarde.
 Omdat Nexus een doelgroep bereikt die voor anderen moeilijk toegankelijk is en dat komt door
echte laagdrempeligheid.
 Nexus is de eerste en enige vrijwilligersorganisatie die mensen helpt zonder er iets voor te
hoeven vragen. Dus de enige organisatie die echt helpt. En leren mensen zelfredzaam te zijn.
 Als vrijwilliger voel ik me thuis vanaf minuut 1. Veel respect voor ´t mooie werk dat hier gedaan
wordt!!.
 Ik vind dit werk (creatieve lessen) erg belangrijk voor de vrouwen die in isolement zijn.
 Ik kan hier leren, kan mooie dingen maken. Als het nodig is kunnen mensen mij helpen.
 Ik vertrouw jullie in wat jullie doen en omdat jullie de mensen echt helpen.
 Laagdrempelige en ontspannen manier dingen leren.
 Verschillende culturen bij elkaar komen.
 Omdat ik vind leuk.
 Omdat het gezellig is en je kunt er jezelf zijn.
 Ik mis jullie. Jullie visie was het beste.
 Sommige dingen moet je niet willen veranderen.
 Dichtbij de wijkbewoners en uitnodigend.
 Het voelt voor mij als 2e huis.
 Ik heb er veel sociale kennis opgedaan.
 Mijn vrouw is erg ontspannen na een bezoek aan de Ketting.
 Ik mis het multiculturele gevoel van de Ketting.
 Gezellige en leerzame ontmoetingsplek voor vrouwen van verschillende nationaliteiten.
 Ikzelf vind het leerzaam en noodzakelijk om hier mee door te gaan. Je geeft elkaar zo nodig
steun, hulp en informatie door.
 We hebben jullie heel hard nodig.
 Met stappen vooruit, terwijl je jezelf blijft.
 Jullie initiatief maakt écht een verschil in de samenleving.
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