Winnaar 2019:
Gemeente Tilburg

‘Bij zo’n
organisatie werken,

spreekt veel
sollicitanten
aan’

Samenwerken met inwoners, partners en andere
betrokkenen. Bij de gemeente Tilburg weten ze zo
langzamerhand niet anders meer. “Het levert betere
oplossingen op”, aldus gemeentesecretaris Marcel
Meijs. En in 2019 de prijs voor de Beste Overheidsorganisatie, de eerste keer dat de award naar een
gemeente gaat.
Geef eens wat voorbeelden van die oplossingen?
“Het Spoorpark, feitelijk het Central Park van Tilburg en met tien
hectare het grootste burgerinitiatief van Nederland. De LocHal,
publieke ontmoetingsruimte en werkplek in één, genomineerd als
Beste Bibliotheek van de Wereld in 2019. En Stadsbos013, de schakel
tussen het zuidwesten van de stad en de omliggende natuurgebieden.
Allemaal tot stand gekomen in een co-creatie van gemeente en
burgers.”

‘Wees je iedere keer opnieuw bewust van je rol
als overheid.’
Waar heb je, denk je, de prijs aan te danken?
“Dat we echt samenwerken met de inwoners, partners en andere
betrokken partijen. En dat we onszelf steeds opnieuw proberen uit
te vinden. We spreken elkaar aan op gedrag. Onze motivatie is
vooral: hoe kunnen wij het nog beter doen voor onze inwoners?
Liefde voor Tilburg, noemen we dat. Verbinding, vernieuwing en
daadkracht zijn de kernwoorden. Samen met partners vinden we
betere oplossingen in zowel het fysiek als sociaal domein, en bouwen
we aan een gezond en gelukkig Tilburg.”
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Wat heeft het predicaat Beste Overheidsorganisatie jullie
opgeleverd?
“We hebben de award redelijk recent ontvangen, maar merken nu
al dat er een grote behoefte is aan kennisdeling over ‘hoe wij het
doen in Tilburg’. Daarnaast scheelt het echt bij het aantrekken van
nieuwe medewerkers. Veel sollicitanten hebben ervan gehoord.
Het is voor hen aansprekend om bij zo’n werkgever te komen werken.
En uiteraard is de hele organisatie trots op de erkenning.”

Dat wil elke overheidsorganisatie wel…
“Daarom krijgen we ook zoveel verzoeken om onze kennis te delen.
Daarvoor houden we binnenkort een symposium. We zien de prijs
ook als een uitnodiging om het nóg beter te gaan doen. De rol van
de overheid gaat de komende jaren verder van kleur veranderen.
We moeten mee-ontwikkelen met de opgaven die de inwoners van
ons verwachten. Daarover denken we hardop na en willen wij ook
leren van anderen.”

Dus wat adviseer je andere organisaties in de publieke
sector?
“Doe het samen. We kunnen het echt niet meer alleen. Wees je
iedere keer opnieuw bewust van de rol die je speelt als overheid.
En blijf leren. Prijzen krijgen is mooi. Maar waar doen we het elke
dag voor? Voor – in ons geval – de mensen in de stad.”

Marcel Meijs
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