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Tilburgse Solidariteitsprijs 2016  
Juryrapport 

 
 
Tilburg, 10 januari 2016 
 
 
Hoe solidair is Tilburg? Heel solidair, zo bleek uit het doornemen van de nominaties van 7 
kandidaten voor de GroenLinks solidariteitsprijs 2016. De jury bestaande uit Edwin Mermans, 
Hagar Roijackers, Paul Cornelissen, Rob van Mierlo en ondergetekende heeft zich gebogen over 
de zware taak een kandidaat te zoeken die deze prijs het meest verdient. 
 
Zoals gebruikelijk was dat ook deze keer weer een moeilijke taak. We kijken terug op een jaar 
waarin solidariteit (een voor velen 'ouderwets' woord maar waar wij binnen GroenLinks voor 
blijven strijden) op vele fronten onder druk stond. De omgangsvormen zijn verder verhard en 
het debat verloopt soms ronduit grimmig. Juist nu wordt er een flink beroep op onze solidariteit 
gedaan. Als het er werkelijk op aankomt, is solidariteit niet vanzelfsprekend. Het is niet 
vrijblijvend en vraagt veel van mensen. Deze prijs is nu twintig keer uitgereikt, maar actueler dan 
ooit. 
 
Het is juist nu dan ook hartverwarmend te weten dat er ook in onze stad zo velen zich inzetten 
voor het belang van anderen: zowel lokaal, nationaal en internationaal. En dat er gelukkig ook 
velen zijn die dit opmerken en de moeite nemen iemand te nomineren. Dank daarvoor. 
Je belangeloos inzetten voor mensen in armoede, strijd leveren tegen vooroordelen over moslims, 
over religies, je inzetten voor duurzaamheid, voor vluchtelingen, voor burgerparticipatie, voor 
toegankelijkheid van cultuur voor iedereen, voor internationale solidariteit: het liefst had de jury 
alle genomineerden in het zonnetje gezet. 
 
Een van de criteria om een keuze te maken was het criterium 'langdurige inzet' en de uiteindelijke 
winnaar komt hiervoor ruimschoots in aanmerking. 
 
Dat de winnaar voor 2016 de prijs niet eerder heeft gekregen ligt vooral aan haar eigen 
bescheidenheid en vermogen om groots te opereren op de achtergrond. Bepaald niet door de 
impact die ze heeft op de mensen voor wie ze zich inzet. De nominatie van deze persoon werd 
ondersteund door een grote en diverse groep mensen die haar allemaal al lang kennen en 
meemaken. Ze wordt onbaatzuchtig genoemd, barmhartig, betrokken, deskundig, warm, zakelijk 
en sturend waar nodig. Ze zorgt voor verbinding in de stad en zet haar schouders steeds weer 
onder nieuwe initiatieven om armoede in Tilburg te bestrijden. 
De indiener van de nominaties eindigt zijn mail met de woorden: …. 'Ze maakt Tilburg een 
betere stad om in te wonen.' Na het doorlezen van alle aanbevelingen en eigen onderzoek en 
ervaringen kunnen we het daar alleen maar van harte mee eens zijn. 
De jury heeft met grote unanimiteit en instemming gehoor gegeven aan de nominatie van Marja 
Wittenbols voor de Tilburgse Solidariteitsprijs 2016! 
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Marja is sinds de oprichting in 2005 voorzitter van het Platform sociale zekerheid, 
projectuitvoerder bij Stichting de Vonk en jaren betrokken geweest bij ontwikkeling en uitvoering 
van de Stichting Leergeld in Tilburg. Deskundig in vele aspecten die te maken hebben met 
armoede en met wat dat doet met mensen. Een deskundig en luisterend oor voor mensen. Dit 
alles doet zij zonder zichzelf op de voorgrond te zetten, gericht op verbinding en samenwerking. 
Mensen die met haar samenwerken hebben massaal de nominatie ondersteund en mooie 
woorden over haar uitgesproken waarvan ik u namens de jury graag een aantal voorlees: 
 
• Marja Wittebols is de verpersoonlijking van solidariteit. Haar handelen, denken en voelen 
 zijn als vanzelfsprekend gericht op de medemens, die worstelt om zich staande te houden 
 in onze samenleving.  Met grote kennis van zaken zoekt zij de verbinding met beleidmakers 
 en uitvoerders van maatschappelijke organisaties en politiek om de voorwaarden te 
 scheppen dat mensen weer de regie krijgen over hun eigen leven. Haar betrokkenheid en 
 warme persoonlijkheid maakt het een feest om met haar samen te werken. 
• Ze is onbaatzuchtig en zet zich met liefde en toewijding in voor de (arme) medemens. Als 
 voorzitter van het platform Sociale zekerheid weet ze als geen ander alle partijen in hun 
 gezamenlijke strijd te verbinden. Mede door de inzet van Marja heeft Tilburg een 
 armoedebeleid waar we trots op mogen zijn - ook al is er helaas ook nog heel wat werk te 
 verzetten - en wat als voorbeeld dient op veel plekken in Nederland. 
• Ze maakt zich hard voor mensen die het minder hebben en doet dit vanuit 
 gelijkwaardigheid, begrip en vertrouwen. 
• Zorgt voor verbinding in de stad (platform) en zet haar schouders steeds weer onder 
 nieuwe initiatieven (bv elftal tegen armoede). 
• Ze is integer, biedt een luisterend oor en ondersteunt waar nodig en mogelijk. 
• Betrokken, deskundig, warm, zakelijk en sturend waar nodig…ruimte gevend waar dit van 
 belang is. 
• Zoals ze zelf vaak zegt: 'ik hou ervan om mijn eigen bril waarmee ik kijk regelmatig eens af 
 te zetten en te proberen te kijken door de bril van anderen'   …mijns inziens dé 
 grondhouding om vorm te kunnen geven aan solidariteit die gericht is op emancipatie van 
 mensen. 
• Marja is al jarenlang een vaste waarde – inspirerend, beschouwend, niet-van-haar stuk te 
 brengen en iemand waar je altijd terecht kunt om wijze raad, en dat allemaal om de positie 
 van kwetsbare Tilburgers telkens weer iets te verbeteren. 
• Marja is betrouwbaar en integer. Ze is zeer betrokken zonder ooit drammerig te worden. 
 Knap hoe ze de vergaderingen van het Platform leidt, zonder tijd te overschrijden en toch 
 iedereen aan het woord latend en ruimte biedend. Grote bewondering voor haar. 
• Barmhartig, is een woord dat Marja past als een jas; zij slaagt  erin om een moeilijk 
 onderwerp als armoede op een toegankelijke manier bespreekbaar te maken en vervolgens 
 aan anderen te leren hoe zij dat op hun beurt kunnen doen in gesprek met de mensen die 
 het betreft.  
 
 
Marja, gefeliciteerd namens GroenLinks Tilburg.  
Het is je van harte gegund en ga nog veel jaren zo door! 
 
 
Marjo Frenk 
Voorzitter Jury Tilburgse Solidariteitsprijs       


