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In de Inclusieve stad Tilburg mag 
niemand worden buitengesloten 

en staan we met elkaar voor 
gelijke behandeling, gelijke 

kansen en voor de vrijheid om 
je eigen leven in veiligheid vorm 

te geven zonder opgelegde 
rolpatronen of gendernormen.
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Inleiding
Het jaar 2021 ligt alweer even achter ons maar Feniks geeft u 
graag een terugblik op haar resultaten. Het was een bewogen 
jaar dat goed begon met de feestelijke toekenning van de 
Solidariteitsprijs van GroenLinks voor ons werk. In het vorige 
jaarverslag hebben we u hierover al geïnformeerd. Natuurlijk was 
het door de coronamaatregelen, waaronder de avondklok, ook 
een moeizame start van het jaar. Ook dit jaar hebben we zonder 
uitbreiding van onze professionele formatie extra inzet gepleegd 
om in contact te blijven met onze doelgroep. Met ondersteuning 
van onze enthousiaste vrijwilligers is het gelukt om meer 
individueel te werken en in kleine groepen. Bij veel deelneemsters 
merkten we door de lockdown een grote achteruitgang in hun 
taalontwikkeling en een groter sociaal isolement/eenzaamheid. 
Net als in 2020 heeft Feniks een toename van huiselijk geweld/
partnergeweld gesignaleerd en hierover verschillende meldingen 
gedaan bij de gemeente. Dat er te weinig aan preventie wordt 
gedaan, blijkt uit de overvolle opvang van mishandelde vrouwen 
bij Sterk Huis op het moment van schrijven. Over de verdere 
negatieve gevolgen van corona op gendergelijkheid hebben we u 
bericht in ons vorige jaarverslag.

Ook het einde van 2021 stond in het teken van COVID-19 met 
opnieuw een lockdown. Ondanks dit heeft Feniks ’t gefikst 
en hebben we onze traject-resultaten ruim behaald. Dit jaar 
hebben we 112 unieke participatietrajecten uitgevoerd. In 
de verantwoording van het samenwerkingsverband MENSS 
(Meedoen en Sociale Stijging), waar Feniks kernpartner in 
is, is meer te lezen over de participatietrajecten, methodiek, 
positieve gezondheid, enz. Het voor u liggende jaarverslag 
gaat met name in op de resultaten m.b.t. onze emancipatie 
expertisefunctie, enkele casusbeschrijvingen, specifieke 
groepsactiviteiten en Feniks als organisatie.

Terugkijkend op het jaar 2021 heeft Feniks ‘T gefikst en is het 
fietsen in de marge wat betreft onze expertisefunctie ten einde, 
doordat we hier in 2022 impactsubsidie voor gaan ontvangen. 
Wat betreft de huisvesting is er de toezegging dat het gebouw 
duurzaam wordt gefikst en bestemd blijft voor Feniks en het COC. 
Hier hebben we jaren voor geijverd! Onder andere door betere 
financiële stabiliteit gaat de fusie met ContourdeTwern niet door. 
Daarmee is de eigen identiteit van Feniks gewaarborgd/gefikst. 
Dat het eigen(wijze) karakter van Feniks gewaardeerd wordt blijkt 
ook uit opname van onze participatiemethodiek in de landelijke 
Movisie databank, ons project Mans Genoeg in verschillende 
(mannen)emancipatie-toolkits en onze deelname aan het project 

‘economische veerkracht van vrouwen’ van de Universiteit van 
Utrecht. Daarnaast organiseerden we i.h.k.v. het inclusiebeleid 
de stadsgesprekken vrouwenemancipatie in opdracht van de 
gemeente Tilburg. Voor de landelijke alliantie ‘Samen werkt het!’ 
fiksten we (digitaal!) de organisatie van de regiobijeenkomst 
‘Meer Tilburgse Vrouwen Financieel Zelfredzaam’. Na een 
jaar overleg en afstemming fikste Feniks een andere toon 
en benadering in de Tilburgse campagne tegen seksuele 
straatintimidatie, die in het beschreven jaar eindelijk van start kon 
gaan. Over al het bovenstaande kunt u meer lezen in hoofdstuk 1.

Hoofdstuk 2 gaat in op de uitstroomcijfers van onze 
participatietrajecten. Hoofdstuk 3 legt de focus op enkele 
van onze cursussen en activiteiten, waaronder de nieuwe 
workshop ‘Fiks je Fiets’. In hoofdstuk 4 ziet u een overzicht van 
onze samenwerkingspartners. Hoofdstuk 5 biedt een inkijkje 
in de organisatorische geledingen, waaronder onze onmisbare 
vrijwilligers. Hoofdstuk 6 geeft een korte toelichting op de 
exploitatie en sponsors. Ten slotte geeft hoofdstuk 7 een 
samenvatting van onze PR-resultaten, waaronder een interview 
op RTL4 (uitgezonden bij EditieNL, dat gemiddeld 537.000 
kijkers heeft). 

Feniks is benieuwd of u na het lezen de titel van dit jaarverslag 
onderschrijft. In 2022 vieren we ons 45-jarige bestaan, waarmee 
Tilburg het langst bestaande vrouwencentrum in Nederland fikst!

Hans Kokke – bestuursvoorzitter
Gerda de Vries - directeur

"terugkijkend op het 
jaar 2021 heeft Feniks 'T 
gefikst en is het fietsen 
in de marge wat betreft 
onze expertisefunctie 

ten einde"

Feniks neemt deel aan inclusie-debat GroenLinks

Orange the World De Uitgaansgroep

Deelneemster FeniksDeelneemster Feniks geslaagd voor inburgering
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1.1 Inclusieve Stad

Feniks is een trouwe en actieve partner in de gemeentelijke 
werkagenda Inclusieve Stad. Speerpunt is voor ons het 
‘kruispuntdenken’. Dit houdt in dat Feniks emancipatie en 
inclusie integraal en intersectioneel benadert. Verschillende 
vormen van discriminatie (seksisme, racisme LHBTIQ+ fobie, 
validisme) kunnen niet los van elkaar worden gezien, maar 
moeten volgens een inclusieve aanpak worden bestreden in 
beleid en in praktijk. Diversiteit is de krachtbron van Feniks. 
We zijn er trots op dat onze deelnemers, met diverse culturele 
achtergronden, samen een warme community vormen. Dat 
gebeurt niet vanzelf maar hier wordt dagelijks aan gewerkt in 
onze praktijk.

Feniks is door de gemeente benaderd om digitale 
stadsgesprekken over vrouwenemancipatie te organiseren 
en uit te voeren in januari 2021. Deze stadsgesprekken zijn 
succesvol verlopen en gedocumenteerd in de nota ‘Tilburg 
als stad van verbinding’ (maart 2021). Er namen meer dan 
30 vrouwen aan deel, waarbij in de werving gezorgd is voor 
diversiteit in alle opzichten (kleur, leeftijd, opleiding, seksuele 
oriëntatie, met een beperking, etc.). Het was arbeidsintensief 
om vrouwen individueel te motiveren deel te nemen aan deze 
gesprekken. Bij de stadsgesprekken kwamen o.a. de volgende 
onderwerpen en belemmeringen aan bod: gendergerelateerd 
geweld, seksisme op de werkvloer, anticonceptie, 
zwangerschap, genderstereotypen en –normen, integratie 
en gebrek aan zelfbeschikking, financiële zelfredzaamheid 
en mannenemancipatie. Naast onze welgemeende 
waardering en complimenten over het proces en de nota 
een kritische noot. In ons commentaar op de concept-nota 
hebben we maatschappelijke context en wetenschappelijke 
cijfers aangedragen bij de individuele uitspraken in het 
stadsgesprek om de noodzaak van voortdurende aandacht 
voor vrouwenemancipatie te onderstrepen. Deze zijn echter 
niet opgenomen. Zo kun je uit een uitspraak van iemand die 

seksuele intimidatie heeft meegemaakt op het werk niet 
opmaken dat 61% van de vrouwen hiermee te maken krijgt 
(CNV Connectief, 2021).

Feniks is lid van de gemeentelijke werkgroep Regenboogstad en 
nam van daaruit deel aan de stadsgesprekken m.b.t. LHBTIQ+ 
problematiek. Mo van Bavel hield namens Feniks een bijzondere 
pitch bij de viering van Coming Out Day over het belang van 
Feniks voor de LHBTIQ+ gemeenschap in Tilburg. Ten slotte 
waren we deelnemer in een paneldiscussie over diversiteit en 
inclusie bij een bijeenkomst van GroenLinks en spraken we in 
bij de behandeling van de nota inclusie in de gemeenteraad. 
Belangrijke punten hieruit zijn ‘Algemeen beleid waar mogelijk, 
specifiek beleid waar noodzakelijk,’ onder meer het belang van 
een gendersensitief beleid. Zo heeft de coronacrisis aangetoond 
dat de gevolgen hiervan voor vrouwen een veel grotere impact 
hebben dan voor mannen (partnergeweld, ontslag en grotere 
belasting wat betreft arbeid en zorg-combinatie). Ook is gepleit 
voor erkenning van en aandacht voor institutioneel seksisme, 
omdat dit uit de stadsgesprekken met vrouwen luid en duidelijk 
naar voren kwam. Ten slotte is tijdens het inspreken aandacht 
gevraagd voor erkenning van de expertisefunctie van Feniks, 
door het concreet uitvoeren van de gemeenteraadsmotie 32 
(juni 2019). Dit gebeurde aan het einde van het jaar waarbij 
wethouder Dols toezegde dat onze emancipatie expertisefunctie 
vanaf 2022 gefinancierd wordt voor € 25.000,-. Na vier jaar 
soebatten zijn we opgelucht en blij met deze uitkomst. Een klein 
deel van ons mannenemancipatieproject ‘Mans Genoeg’ is 
daarmee ook structureel geborgd.

"Het is heel leuk en aardig dat de gemeente praat 
over inclusie en diversiteit, maar dit moet niet 
alleen naar de buitenwereld gecommuniceerd 
worden, maar ook intern binnen de gemeente 
moet dit worden toegepast. Daar is heel weinig 
diversiteit."”- deelneemster aan stadsgesprek 
vrouwenemancipatie

Emancipatie, Gender 
en Diversiteit1. 

Expertisecentrum 
"Ik was wel bang, nu ik eind twintig ben en zeker 
kinderen wil in de komende jaren, ik was wel bang 
dat ze me letterlijk zouden vragen of ik kinderen 
wil en ik dacht dat ze me daarom misschien niet 
zouden aannemen. Dus het was wel een zorg tijdens 
het solliciteren."”- deelneemster aan stadsgesprek 
vrouwenemancipatie

1.2 Regiobijeenkomst "Meer Tilburgse 
Vrouwen Financieel Zelfredzaam"

De alliantie ‘Samen Werkt Het!’, waar naast de Nederlandse 
Vrouwen Raad, WomenInc, Movisie, Bureau Clara Wichmann en 
Wo=men deel van uitmaken, ontwikkelt een methodiek voor lokale 
netwerkvorming om vrouwen te versterken. De alliantie streeft 
naar een maatschappij waarin vrouwen en mannen daadwerkelijk 
gelijke kansen krijgen om betaalde arbeid en onbetaalde zorg te 
combineren en richt zich op vrouwen in een financieel kwetsbare 
situatie. Specifiek op moeders en/of mantelzorgers die een stap 
willen maken naar (meer en/of beter) betaald werk en daarmee 
naar economische zelfstandigheid, maar die belemmeringen 
ervaren bij het nemen van deze stap. Voor dit doel werden er 
twee regiobijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met 
lidorganisaties van de NVR. Feniks was er daar één van! Het verslag 
en onze aanbevelingen zijn terug te vinden op onze website onder 
‘expertise, bijzondere samenwerkingen’. Aan de bijeenkomst 
namen 40 vrouwen deel (divers samengesteld wat betreft leeftijd, 
migratie- of culturele achtergrond en situatie), waarvan iets 
meer dan de helft uit de doelgroep. Andere deelnemers waren 
professionals en politici uit het netwerk.

Mo pitch tijdens Coming Out Day
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Internationale Vrouwendag. Het verkiezingsdebat op Internationale Vrouwendag 
werd uitgezonden op Omroep Tilburg, door corona met een lege zaal.

1.3 Verkiezingsdebat op  
Internationale Vrouwendag

Ook dit jaar hebben we de viering van Internationale 
Vrouwendag vanzelfsprekend niet aan onze stad voorbij 
laten gaan. In het kader van de Tweede Kamerverkiezingen 
organiseerden we een verkiezingsdebat over vrouwen-
emancipatie o.l.v. Gerda de Vries. In Theater De Nieuwe Vorst 
gingen lokale en landelijke politici met elkaar in debat a.d.h.v. 
prikkelende stellingen over belangrijke kwesties. Bewezen is 
immers dat meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen leidt tot 
meer welvaart, geluk en gezondheid in de samenleving. Aan het 
debat namen deel: Tweede Kamerlid Attje Kuiken namens PvdA, 
Tweede Kamerkandidaat Hagar Roijackers namens GroenLinks, 
Tilburgse wethouder van o.a. emancipatie Rolph Dols namens 
CDA, de Tilburgse fractievoorzitter Helma Oostelbos namens SP, 
Tweede Kamerkandidaat Carline van Breugel namens D66, en 
Tilburgs raadslid Yvonne Heutmekers namens VVD. De stellingen 
die aan bod kwamen, gingen o.a. over werk-zorgverdeling 
(waaronder kinderopvang), toeslagen en armoede onder 
vrouwen, (seksueel) geweld tegen vrouwen, integratie en de 
verbinding tussen landelijk en lokaal emancipatiebeleid. Het 
debat werd op 8 maart door Omroep Tilburg uitgezonden en is 
terug te kijken via onze website (onder ‘nieuws’, 8 maart 2021). 

1.4 De bestrijding van straatintimidatie

Laurens neemt namens Feniks deel aan de gemeentelijke 
werkgroep Veilige Steden t.b.v. de Tilburgse campagne tegen 
straatintimidatie. In de zomer van het beschreven verslagjaar 
werd de campagne gelanceerd met de zogenaamde ‘naroep-
tunnel’. Vanuit Feniks hebben we in de campagne vooral 

ingezet op bewustwording en het betrekken van jongens 
en mannen als deel van de oplossing. De norm is dat we in 
Tilburg straatintimidatie niet accepteren en de boodschap 
is dat iedereen er iets tegen kan doen. Slachtoffers van 
straatintimidatie en omstanders kunnen het nu melden via de 
gemeentelijke website, zodat de hotspots bekend worden en 
hierop extra wordt ingezet. Maar het gaat vooral om daders 
die hun gedrag dienen aan te passen en mannen die zich meer 
dienen uit te spreken tegen straatintimidatie. Daarom hebben 
we een aantal tips voor jongens/mannen geformuleerd om 
deel te worden van de oplossing. Deze zijn te lezen op de 
gemeentelijke website (tilburg.nl/straatintimidatie). De naroep-
tunnel, waarin mensen konden ervaren hoe intimiderend 
naroepen, fluiten en sissen is, kon rekenen op een heleboel 
lokale en landelijke media-aandacht, waarover later meer. 
De gemeente organiseerde meerdere bijeenkomsten waar 
zowel slachtoffers als professionals mee konden denken t.b.v. 
de campagne, waar Feniks ook aanwezig was en presentaties 
gaf. Ook in onze eigen podcast werd aandacht besteed aan dit 
onderwerp. 

Foto: Certificaatuitreiking ‘Op Eigen Kracht’.

Ik heb mijn oude ik teruggevonden!

Door veel tegenslagen in haar leven raakt Chantal het vertrouwen in zichzelf 
kwijt. Het traject “Op Volle Kracht Vooruit” bij Feniks helpt haar om weer te 
worden wie ze was.

Sinds haar scheiding twee jaar geleden voedt Chantal haar kinderen van 5 en 
7 jaar alleen op. Het lukt haar iedere maand maar nét om rond te komen van 
haar uitkering. Ze wil graag betaald gaan werken maar weet niet hoe dit aan 
te pakken. De angst voor wéér een teleurstelling houdt haar tegen om tot 
actie over te gaan. Chantal heeft vaker meegedaan aan cursussen, maar die 
hielpen haar niet verder. De klantregisseur van Werk en Inkomen weet haar 
toch te overtuigen om het te proberen. Eenmaal binnen bij Feniks verdwijnen 
de twijfels snel. 

"Ik ontmoette daar vrouwen die in dezelfde situatie zaten als 
ik. Iedereen heeft haar eigen verhaal en ik kon het mijne kwijt. 
Ik voelde me meteen thuis."

Chantal werkt bij Feniks o.a. aan haar zelfvertrouwen en presentatie. “Ik had 
bijna twee jaar thuis gezeten, solliciteerde meerdere keren per week. “Als we 
een kandidaat nodig hebben, nodigen we je uit, hoorde ik dan of ik hoorde 
helemaal niets meer. Dat is slopend, mijn zelfvertrouwen was helemaal weg”’ 
Dat vertrouwen doet ze stukje bij beetje weer op bij de groepsbijeenkomsten 
van de training ‘Op Volle Kracht Vooruit’. Want daar blijkt dat Chantal al 
goed bezig is. “Mijn cv was verouderd, die kon wel een update gebruiken!” 
Zo gezegd zo gedaan. Omdat Chantal blijft twijfelen krijgt Chantal een 
beroepskeuzetest aangeboden via het Loket Leren en Werken. 

“Hieruit kwam naar voren dat ik technisch ben aangelegd. Ik doe al veel 
klussen in huis zelf maar had geen idee dat ik hier ook mijn brood mee kan 
verdienen”. Het traject ‘Op Volle Kracht Vooruit’ heeft mij inzicht gegeven in 
mijn kwaliteiten en talenten, en het allerbelangrijkste is dat ik mezelf weer 
heb teruggevonden.”

Via het netwerk van Feniks komt Chantal in contact met een fietsenwinkel 
die op zoek is naar iemand met twee rechterhanden die opgeleid wil worden 
tot e-bike monteur. Inmiddels is Chantal gestart met het leertraject tot e-bike 
monteur. 

"Wat de afgelopen tijd is gebeurd is echt een wonder!"
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Onze oudste vrijwilligsters Ans en Clara - Foto: Gerdien Wolthaus Paauw

Daarnaast hebben we in april 2021 een bijdrage geleverd 
aan de Tilburgse demonstratie tegen straatintimidatie op het 
Koningsplein in Tilburg. Bij ‘Reclaim these Streets Tilburg’ werd 
gedemonstreerd tegen (seksuele) straatintimidatie en geweld 
tegen vrouwen en mensen uit de LHBTIQ+ gemeenschap. 
Initiatiefnemer van de drukbezochte demonstratie was Noëlle 
Zarges. Sprekers waren Pien Adriana Merkx (COC Tilburg, Breda 
en omgeving), Linda Ottolani (spoken word) en onze eigen 
Laurens Kleijntjens. Daarnaast deelden een aantal dappere 
vrouwen uit het publiek hun ervaringen met seksueel geweld en 
intimidatie.

Ten slotte gaven we in het najaar maar liefst 5 gastlessen op De 
Nieuwste School in Tilburg met als hoofdthema de bestrijding van 
straatintimidatie. Hiervoor hebben we een workshop op maat 
ontwikkeld. Het ging om 5 groepen van ongeveer 30 leerlingen 
uit de tweede klas van het VMBO (12-13 jarigen). Met behulp van 
verschillende werkvormen gingen we op interactieve wijze met 
de kinderen aan de slag. De lessen zijn goed ontvangen. Dit blijkt 
o.a. uit de betrokken deelname van leerlingen, de feedback van 
docenten/mentoren en het feit dat twee leerlingen, geïnspireerd 
door de gastlessen, maanden later bij Feniks aanklopten t.b.v. hun 
eigen schoolproject over straatintimidatie.

1.5 WIJ.. doorbreken de cirkel van geweld 

WIJ.. doorbreken de cirkel van geweld is een project van 
stichting Open mind in samenwerking met het Programma 
‘Geweld Hoort Nergens Thuis’. In dit project vertellen zestig 
sterke mensen hoe zij samen de cirkel van geweld hebben 
doorbroken. Gerda, directeur van Feniks, en Gulcan, oud-
deelneemster en vrijwilliger bij Feniks, doen samen mee met 
een persoonlijk verhaal en portret. De reizende multimediale 
tentoonstelling reist momenteel door Nederland en was 
van 6 t/m 25 augustus 2021 te zien bij het station in Tilburg, 
waar de verhalen via een QR code ter plekke te beluisteren 
waren. Inmiddels heeft de tentoonstelling meer dan 30 
steden en plaatsen aangedaan, gepaard met veel media-
aandacht. Jammer was dat in de gemeentelijke publiciteit 
alleen aandacht was voor de deelneemster van Veilig Thuis/
Sterk Huis, terwijl Gulcan een rolmodel is voor vrouwen 
met een Turkse achtergrond en het taboe op praten over 
partnergeweld doorbreekt in deze gemeenschap. Gulcan 
en Gerda hebben veel hartverwarmende en persoonlijke 
reacties mogen ontvangen van bezoekers, oud-deelneemsters 
van Feniks en samenwerkingspartners. Bij de expositie 
hoort een fraai vormgegeven katern en lesmateriaal voor 
scholen. Aansluitend op dit project heeft Feniks meegedaan 
aan de werving voor dialoogleiders voor migranten- en 
vluchtelingengroepen op verzoek van het Centrum Huiselijk 
Geweld en Kindermishandeling. Drie van de door onze 
aangezochte potentiële deelnemers hebben het certificaat 
hiervoor behaald!

"Bij Feniks hebben ze me zo goed geholpen, dat 
gun ik andere vrouwen ook!" 
 - deelneemster Feniks

1.6 Mans Genoeg

2021 was het derde projectjaar voor ons mannenemancipatie-
project Mans Genoeg. We zijn trots dat Mans Genoeg in drie 
jaar tijd een begrip is geworden in Tilburg. Dit blijkt uit de 
opkomsten bij thema-avonden, draagvlak bij inwoners, politiek 
en (maatschappelijke) organisaties, de blijvende actualiteit 
en rijzende vraag naar mannenemancipatie. We signaleren 
een alsmaar groeiend aantal mannen dat iets wil doen tegen 
grensoverschrijdend gedrag, deel wil zijn van de oplossing 
en zich uit wil spreken tegen gender-gerelateerd geweld 
en voor gendergelijkheid. Daarnaast zien we mannen die 
actief bezig willen gaan met hun eigen emancipatieproces en 
meer hun vrouwelijke kant willen omarmen en ontwikkelen, 
omdat ze in de knel komen door traditionele, beperkende 
mannelijkheidsnormen. Naast de thema-avonden en 
workshops hebben we in 2021 meer focus gelegd op 
gastlessen in het onderwijs en de Tilburgse campagne tegen 
straatintimidatie. Daarnaast hebben we net als in voorgaande 

jaren fijn samengewerkt met verschillende organisaties 
aan diverse activiteiten m.b.t. mannenemancipatie, 
beleidsadviezen geformuleerd t.b.v. de gemeente Tilburg 
en veel studenten/scholieren ondersteund bij het maken 
van studie-/schoolopdrachten. Dat Mans Genoeg een 
voorbeeldproject is voor andere (vrouwen)organisaties blijkt 
uit het feit dat het in maar liefst twee landelijke toolkits is 
opgenomen ter inspiratie. Ook genoot het project weer de 
nodige media-aandacht. Mans Genoeg wordt gefinancierd 
door gemeente Tilburg en het Oranje Fonds en wordt mede 
mogelijk gemaakt door De Kennismakerij, onderdeel van 
Bibliotheek Midden-Brabant. 

Begin 2022 is de verantwoording door het Oranje Fonds 
goedgekeurd. Heugelijk feit is dat door de financiering van onze 
expertisefunctie een klein deel van het project de komende 
jaren structureel is geborgd. In 2022 zullen dus minder thema-
avonden worden georganiseerd en ligt de focus eerder op 
kleinere evenementen zoals workshops, podcasts, etc.

Demonstratie tegen straatintimidatie

Onze oudste vrijwilligsters Ans en Clara - Foto: Gerdien Wolthaus Paauw

we zien mannen
die actief bezig willen 

gaan met hun eigen 
emancipatieproces en 

meer hun vrouwelijke 
kant willen omarmen en 
ontwikkelen, omdat ze 
in de knel komen door 

traditionele, beperkende
mannelijkheidsnormen.
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Foto: Certificaatuitreiking ‘Op Eigen Kracht’.

Uitgelicht: Mans Genoeg met Zwermers - Pan~// Catwalk

Op 10 september 2021 trad Performancegezelschap Zwermers op bij Mans Genoeg met hun spectaculaire 
voorstelling Pan~// Catwalk. Onder de noemer Pan~ (Oudgrieks voor ‘alles’) doet het gezelschap doorlopend 
artistiek onderzoek naar het thema gender en identiteit en de gewoontes, stereotyperingen en vooroordelen 
die onlosmakelijk aan deze thema’s verbonden zijn. Dit doen ze vanuit de behoefte om de sociale mens in 
al zijn/haar uitingsvormen te kunnen omarmen, ofwel inclusief te zijn. Met twee performers, een violist 
en een onophoudelijke rij outfits brengt Zwermers een ode aan de kleurrijke en veelzijdige mens. Op deze 
thema-avond kwamen zo’n 50 mensen af. Na de performance volgde een nagesprek met de kunstenaars 
en het publiek. Het was een mooie en inspirerende avond over gender en identiteit, waar we met veel 
plezier op terugkijken. In het nagesprek werd o.a. de vraag uitgesproken waarom we de mannen- en 
vrouwenafdelingen in kledingzaken niet gewoon opheffen. Iemand anders in het publiek viel op dat als 
de man vrouwenkleding draagt, hij direct kwetsbaarder oogt. Deze samenwerking met de performance 
kunstenaars van Zwermers smaakte naar meer en daarom organiseerden zij i.s.m. met Feniks een protest-
performance tijdens Internationale Vrouwendag op 8 maart 2022.

"Dit mag meer en vaker!"

"Een fascinerend schouwspel waar ieder een eigen boodschap uit kan halen. 

Hele knappe performance!"

"Mooi, het gesprek en de dialoog!"

"Enorm belangrijk onderwerp. Goed dat het in het licht wordt gezet. 

Inspirerende voorstelling."

"Kleren maken de mens. Het maakt niet uit wie wat aantrekt."

1.7 Armoedebestrijding en bestaanszekerheid

In Nederland heeft 1 op de 10 jonge meiden en vrouwen te 
weinig of geen geld voor maandverband of tampons. Vandaar 
dat het Armoedefonds in samenwerking met veel partners MUP’s 
heeft opgericht: Menstruatieproducten Uitgifte Punten. Hier 
kunnen vrouwen (en mensen) die menstrueren en in armoede 
leven gratis menstruatieproducten krijgen. Feniks is één van deze 
punten in Tilburg. In 2021 hebben we aan ongeveer 70 vrouwen 
gratis menstruatieproducten uitgedeeld, waar ze heel blij verrast 
door waren. Zo kent Feniks een Nederlands-Marokkaans gezin van 
drie dochters tussen de 12 en 20 jaar, die rond de armoedegrens 
leven. Deze moeder mocht extra spullen meenemen voor 
haar dochters, waardoor ze in ieder geval niet een paar dagen 
per maand school moeten missen. Feniks werkt in dit project 
nauw samen met initiatiefneemster Chantal van Rijswijk van 
de Quiet, het Armoedefonds, ContourdeTwern en gemeente 
Tilburg. In 2022 wordt dit project gelukkig voortgezet en zetten 
we ons in om menstruatieproducten op te laten nemen in de 
ziektekostenverzekering, zoals dat in andere landen in Europa en 
daarbuiten al gebeurt. Want hoe kan het dat in Nederland in 2022 
meiden niet naar school gaan omdat ze ongesteld zijn?

"als ik boodschappen doe met mijn vriend splitten 
we, maar als ik maandverband koop, betaal ik 
het zelf. Dan denk ik, waarom wordt dat niet 
vergoed door de overheid. Het zijn dingen die we 
nodig hebben."”- deelneemster aan stadsgesprek 
vrouwenemancipatie

Ook dit jaar hebben we meer dan 10 vrouwen aangemeld bij de 
Quiet. Daarnaast hebben we voor meer dan 15 vrouwen fondsen 
geworven bij o.a. het Ariënsfonds voor duurzame aanschaffingen 
zoals een wasmachine-droger, schilderen huis en een vakantie. 

Van de Linda Foundation kregen 4 vrouwen bonnen t.w.v. € 750,- 
die zij o.a. bij de Hema, OV chip en H&M konden besteden. Van 
het Rode Kruis kregen we maar liefst 100 Etos-kaarten t.w.v. € 15,-
, die met veel blijdschap door onze deelneemsters zijn ontvangen. 
Tante Pollewop schonk onze deelneemsters 80 kledingbonnen 
t.w.v. € 7,50, die met veel plezier zijn besteed. Feniks zelf heeft net 
als voorgaande jaren een kleding weggeefkast waar veel van onze 
deelneemsters plezier van hebben. De kast wordt vaak gevuld 
vanuit het netwerk van personeel en enkele vrijwilligers. Goede 
kleding en schoenen zijn altijd welkom. 
Evenals vorige jaren is Feniks een actieve deelnemer aan het 
Platform Sociale Zekerheid, dat 4 keer per jaar bij elkaar komt. 
Ook komt het regelmatig voor dat we onze deelneemsters helpen 
met het invullen van formulieren m.b.t. inkomensafhankelijke 
regelingen en toeslagen. Natuurlijk kennen we ook slachtoffers 
van de toeslagenaffaire, die inmiddels goed worden ondersteund 
door de gemeente Tilburg. Ongeveer een derde van de 
regelingen wordt onbenut gelaten vanwege de ingewikkeldheid 
en hoeveelheid toeslagen (29 voor alleenstaande ouders!). 
Zo hebben we ervoor gezorgd dat meerdere vrouwen nu 
krijgen waar ze recht op hebben. Bij één vrouw was dat zelfs 
130 euro meer per maand voor de rest van haar leven, omdat 
ze arbeidsongeschikt is. Dergelijke casussen zijn niet alleen 
een opsteker voor de persoon in kwestie, maar ook voor de 
professionals van Feniks. 

"Mijn kinderen hebben nooit leuke uitjes 
gehad, omdat het geld er gewoon niet was. Je 
ziet dat je kinderen er ook onder lijden. Ik 
heb ook bij de voedselbank gelopen en in het 
begin moest ik met 25 euro per week rondkomen 
met drie kleine kinderen. Ja, dat is gewoon 
onmogelijk."”-  deelneemster aan stadsgesprek 
vrouwenemancipatie

Zwermers bij Mans Genoeg

Gastles Feniks op de Nieuwste School
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1.9 Orange the World

Ieder jaar wordt van 25 november t/m 10 december zestien 
dagen actie gevoerd om aandacht te vragen voor de bestrijding 
van geweld tegen vrouwen. Orange the World is een campagne 
van de Verenigde Naties (UN Women) waarbij wereldwijd wordt 
stilgestaan bij de bestrijding van gender-gerelateerd geweld. Op 
zondag 28 november organiseerden we een gratis busreis van 
Tilburg naar Amsterdam om te demonstreren voor de bestrijding 
van geweld tegen vrouwen i.h.k.v. de VN-campagne ‘Orange the 
World’, waar Feniks ieder jaar actief aan meedoet. We riepen met 
name mannen op om mee te gaan en te demonstreren. Geweld 
is namelijk sterk verbonden aan maatschappelijke ideeën en 
normen voor mannen en mannelijkheid. Mannen spreken zich 
over het algemeen ook minder (gemakkelijk) uit tegen gender-
gerelateerd geweld. In de bus zouden we een mini-workshop en 
quiz spelen met de ruim 25 mensen die zich hadden aangemeld. 
Helaas ging de demonstratie op het allerlaatste moment niet 
door vanwege de corona-lockdown. Op het moment van schrijven 
is er nog geen nieuwe demonstratie aangekondigd, maar naar 
verwachting zal deze tijdens Orange the World 2022 plaatsvinden. 
Ondanks dat de demonstratie in Amsterdam niet doorging 
hebben we tijdens de campagne weer veel aandacht geschonken 
aan het belang van mannen als deel van de oplossing, o.a. door 
een nieuwsbericht op Indebuurt Tilburg en in het Stadsnieuws, 
meerdere (gesponsorde) berichten op social media en een 
workshop i.s.m. Sterk Huis: ‘Gendersensitief werken met jongeren 

ter preventie van geweld’. Dit laatste werd uitgesteld tot 2022 en 
hierover zal meer te lezen zijn in ons volgende jaarverslag.

"Bij Feniks voel ik me veilig. Bij Feniks ben je gelijk. 
Iedereen heeft iets. Daar voel ik me veel fijner. 
Mensen die niks hebben meegemaakt zullen het 
niet zo snel snappen, maar elke vrouw hier heeft 
een rugzakje."”-  deelneemster aan stadsgesprek 
vrouwenemancipatie

1.10 Onderzoek: economische veerkracht van 
vrouwen

NWO kent financiering toe aan onderzoek van de Nationale 
Wetenschapsagenda naar het versterken van de economische 
veerkracht van vrouwen. De onderzoekers gaan met 
maatschappelijke partijen, waaronder Feniks, samenwerken 
in een living lab en overkoepelend project. Zij richten zich op 
het volledige ecosysteem rondom economisch kwetsbare en 
praktisch opgeleide vrouwen. Het samenwerkingsverband 
ontvangt ruim 1,6 miljoen euro. Het programma wordt uitgevoerd 
door ZonMw en NWO en medegefinancierd door de ministeries 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap. In 2021 heeft Feniks veel inzet geleverd voor de 
subsidieaanvraag. Inmiddels is bekend dat het project is uitgesteld 
en start in januari 2023. Het project zal twee jaar duren. Onze 
deelname wordt gehonoreerd met € 20.000,-.

Orange The World

"Het bespreekbaar maken van 
gendergelijkheid en emancipatie, maar 
ook hiervoor in actie komen vind ik 
super belangrijk. Bij Feniks voel ik me 
daarom helemaal op mijn plek!"”
 
- Hanneke

"ik ben vrijwilliger bij Feniks, omdat 
ik het juist zo goed vind dat zij zich 
echt inzetten voor mensen uit het 
fundament van de samenleving. Feniks 
laat zien dat feminisme niet alleen 
maar denken is, maar ook echt doen. 
Hierdoor leveren ze een wezenlijke 
bijdrage aan zij die het het meest 
nodig hebben. Ik kijk er naar uit om 
daar door middel van deze podcast aan 
te mogen meewerken."

- Hannah

1.8 Podcast "Feniks in de lucht"  van start

In 2021 ging onze podcast ‘Feniks in de lucht’ in première, 
gepresenteerd door onze enthousiaste, jonge vrijwilligers 
Hannah van den Bosch en Hanneke Verheul. Er staan 
inmiddels meerdere afleveringen online, die terug zijn te 
luisteren via Spotify en Google Podcasts.

Feniks in de lucht met Hannah (links) en Hanneke (rechts)
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2. Menss-Trajecten: Aantal en resultaten 

Zoals bekend is Feniks kernpartner in het programma Meedoen en Sociale Stijging (MENSS) van de gemeente Tilburg. Andere 
kernpartners zijn ContourdeTwern, MST en Krachtcentrale013. Evenals voorafgaande jaren hebben we inspirerend en fijn 
samengewerkt. Meer hierover in de verantwoording van MENSS 2021. Feniks verzorgt in dit samenwerkingsverband 112 
participatietrajecten. MENSS zet in op sociale stijging op drie leefdomeinen: Maatschappelijke Participatie (MP), Activiteiten 
Dagelijks Leven (ADL) en Sociaal Netwerk (SN). Positieve uitstroom bij MENSS betekent dat deelnemers een stijging laten zien op 
één of meerdere leefdomeinen. Om de positieve uitstroom te meten wordt gebruik gemaakt van de Zelfredzaamheidsmatrix.

In 2021 zijn 135 trajecten afgesloten, omdat een aantal trajecten in 2020 was verlengd i.v.m. corona-lockdowns. Mede door 
wat extra subsidie van de gemeente i.h.k.v. corona hebben we in 2021 extra inzet kunnen leveren om contacten weer op te 
pakken of te intensiveren. Van de 135 afgeronde trajecten zijn er 101 positief uitgestroomd. Dat is 75%; door corona lager 
dan voorgaande jaren, maar toch hebben we de gemeentelijke doelstelling gefikst. 7 deelnemers zijn gelijk gebleven op de 
zelfredzaamheidsmatrix en 27 hebben een traject negatief afgesloten. Redenen hiervoor zijn o.a. ziek door corona, angst voor 
besmetting, werkloosheid partner of thuisonderwijs van de kinderen. Voor meer details, zie de verantwoording van MENSS 2021.

Aantal en resultaten 

2. 
Menss-Trajecten:

vrijwilligerswerk

16%
Uitbreiding sociaal 

netwerk

39%

blijvende 
maatschappelijke 

participatie

24%

Betaald werk en/of 
opleiding

21%

3.1 Kleding maken en herstellen

‘Kleding maken en herstellen’ is een populaire activiteit bij 
Feniks. Wekelijks zijn er twee verschillende groepen waarbij 
vrouwen leren omgaan met o.a. de naaimachine, maar ook 
met elkaar. In een groep van 7 vrouwen hebben we te maken 
met 6 verschillende achtergronden: Nederlands, Somalisch, 
Turkmeens, Angolees, Antilliaans en Syrisch. Op één na zijn 
ze bedekt gekleed. Omdat de meeste vrouwen zeer beperkt 
Nederlands spreken en elkaar onderling niet kunnen verstaan, 
is dit voor de vrijwillige begeleidster een hele uitdaging. 
Deelneemsters zelf komen niet alleen om kleding te maken, 
maar ook om Nederlands te leren en te oefenen. Gestimuleerd 
wordt om Nederlands te spreken en subgroep-vorming te 
doorbreken. Zo leggen ze buiten hun eigen etnische groep 
contacten, waardoor hun sociaal netwerk uitgebreid wordt. Dit 
kost tijd en kent een eigen dynamiek. Dat dit na verloop van tijd 
goed lukt, blijkt uit de volgende anekdote. Een Syrische vrouw 
is bezig met het opknappen van de pyjamabroek van haar man. 
Deze houdt ze omhoog zodat iedereen het kan zien en meldt 
aan de groep dat de gulp veranderd moet worden. “Moet 
smaller?” wordt gevraagd. “Nee, groter!” is het trotse antwoord, 
waarop alle vrouwen dubbel liggen van het lachen. 
De hechte groep neemt inmiddels ook zelfgemaakte lekkere 
hapjes mee en neemt het opruimen voor haar rekening. Ook de 
vrijwilligster van 79 jaar is blij met deze activiteit, die haar veel 
zingeving verschaft. 

3.2 Fiks je fiets

Bij de nieuwe workshop ‘Fiks je fiets’ leren deelnemers op 
een leuke, interactieve manier eenvoudige fietsreparaties zelf 
uit te voeren. Hierdoor besparen ze geld op de fietsenmaker. 
De workshop is in 2021 twee keer gegeven aan in totaal 12 
deelneemsters. Tijdens de workshop van twee uur passeren 
allerlei fietsreparaties de revue, zoals banden plakken, banden 

in de praktijk

3. 
Emancipatie

opleggen, binnen- en buitenband verwisselen, remblokjes 
vervangen, remmen stellen, stuur en zadel afstellen, 
kettingonderhoud en verlichting. Gezamenlijk wordt de theorie 
doorgenomen om vervolgens op de eigen fiets of klusfiets te 
oefenen in het praktijkgedeelte. Net als onze klussencursus 
wordt ‘Fiks je fiets’ vanzelfsprekend door een vrouwelijke 
begeleidster verzorgd, namelijk Mo van Bavel. Dit rolmodel is 
mede bepalend voor het succes. Feniks geeft daarnaast fiets-
opfrislessen voor met name migranten. Dit willen we al jaren 
uitbreiden met fietslessen voor beginners. In een volgend 
jaarverslag hier meer over.

3.3 Op Volle Kracht Vooruit!

Dit traject is speciaal ontwikkeld voor alleenstaande moeders 
met óf zonder uitkering die beperkt zelfredzaam zijn op 
het domein Maatschappelijke Participatie (ZRM). Deze 
vrouwen leven veelal in armoede (P-uitkering), hebben 
een laag zelfbeeld, weinig gezonde sociale contacten, 
geen (recente) werkervaring, zijn veelal praktisch opgeleid 
of hebben geen afgeronde beroepsopleiding en weinig 
zicht op eigen toekomstmogelijkheden. In 10 wekelijkse 

Workshop Fiks je fiets
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groepsbijeenkomsten van 2,5 uur gaan deelneemsters aan 
de slag met de thema’s: ‘wie ben ik?’ (identiteit), ‘wat wil ik?’ 
(motivatie) en ‘wat kan ik?’ (kwaliteiten en vaardigheden), hoe 
combineer ik zorgtaken thuis met activiteiten buitenshuis? 
Welke mogelijkheden heb ik? De succesvolle methodiek van 
deze training is opgenomen in de landelijke toolbox ‘Zorg en 
werk in balans’ van Movisie. 

In het beschreven verslagjaar hebben 10 vrouwen 
deelgenomen aan de training ‘Op Volle Kracht Vooruit!’ en 

hun certificaat behaald. Door de 1,5m-maatregel  konden we 
maximaal 5 deelneemsters per groep toelaten dus werden 
er twee groepen gemaakt. Van de 10 vrouwen zijn er 3 
uitgestroomd naar betaald werk, 2 naar vrijwilligerswerk, 4 
naar een opleiding/cursus en 1 is een eigen onderneming 
gestart. 

"Ik kan alleen maar positief zijn over Feniks, ik ben 
heel blij dat ik die stap heb gezet" - deelneemster 
Feniks

Foto: Certificaatuitreiking ‘Op Eigen Kracht’.

Ik zit weer ontzettend lekker in m'n vel!

Jara neemt contact op met Feniks omdat ze zich nutteloos voelt en in een enorme dip zit. Ze is 22 jaar, 
woont thuis bij haar moeder en staat ontzettend stil in haar leven. Ze heeft de laatste tijd weer last van haar 
angststoornis. Ze heeft overdag niets te doen: geen werk, geen studie en ook geen hobby waarvoor ze de 
deur uit moet. Ze vindt het lastig om haar dagen in te vullen. Ze vindt zichzelf te jong om thuis te zitten, ze 
wil vooruit, ze wil zich richten op haar toekomst en doen wat ze leuk vindt! Haar wens is om de oude Jara 
weer terug te krijgen; normaal functioneren zonder angsten. Jara heeft in de schoonmaak en in de horeca 
gewerkt en ontvangt momenteel een ZW-uitkering van €500,- per maand. Ze heeft een moeilijke schooltijd 
gehad met veel negatieve herinneringen, dus ze wil niet terug naar school. Maar wat dan wel?

Haar familie tipt haar om contact op te nemen met Feniks omdat haar moeder een aantal jaren geleden veel 
aan Feniks heeft gehad. Na een kennismakingsgesprek besluit Jara om bij Feniks deel te gaan nemen aan 
het voortraject op werk en scholing ‘Op Volle Kracht Vooruit’. Een vergelijkbaar traject dat haar moeder ook 
heeft gevolgd, met nota bene dezelfde begeleidster Kristel Doorakkers!

Tijdens de groepstraining ‘Op Volle Kracht Vooruit’ leert Jara andere vrouwen kennen. En ondanks de 
leeftijdsverschillen vindt ze herkenning en erkenning voor haar situatie. Ze krijgt nieuwe inzichten en leert 
gedachtes, aannames, verkeerde overtuigingen en verantwoordelijkheden die niet van haar zijn los te laten. 
Ze bloeit op, haar leven komt in de lift: ze zit lekker in haar vel, is weer vrolijk en haar angsten zijn weg. En als 
kers op de taart krijgt ze een baan aangeboden als verkoopmedewerker bij een grote dames kledingwinkel 
in het centrum van Tilburg. Hiermee heeft Jara haar doelen bereikt en stroomt zij positief uit! Haar verhaal is 
terug te horen/zien op de website van Feniks (bij ‘nieuws’, 7-12-2021).

3.4 Begin bij jezelf 

‘Begin bij jezelf’ is een training die in 2020 is gestart en door 
corona in 2021 is afgerond door sluiting van het wijkcentrum en 
wisseling van de sociaal cultureel werkers. De training is speciaal 
ontwikkeld door Feniks voor leden van de Vrouwenraad bij Wijk-
centrum de Back in Zorgvlied Zuid. De deelneemsters hebben in 
het verleden de training ‘vrouwen nemen de leiding’ bij Feniks 
gevolgd waarbij ze geleerd hebben hoe ze een programma kun-
nen opzetten voor wijkbewoners. De training ‘Begin bij jezelf’ 
richt zich op persoonlijke effectiviteit en ontwikkeling, met als 
doel de samenwerking te verbeteren en elkaar te versterken 
i.p.v. tegen te werken. In 6 groepsbijeenkomsten leren de vrou-
wen hoe zij de samenwerking kunnen verbeteren door elkaars 
kwaliteiten en verschillen te (her)waarderen. Verbetering en ver-
andering aanbrengen waar nodig en versterken wat goed gaat. 
De sleutel daarbij is de eigen motivatie en verantwoordelijkheid, 
want uiteindelijk ben jij degene die het verschil kan maken. Om 
dat te bereiken worden ervaringen uitgewisseld en gaan de 
deelneemsters oefenen in de praktijk. De training is afgesloten 
met een feestelijke certificaatuitreiking.

3.4 Koffietijd!

In het voorjaar van 2021 is ook Koffietijd weer opgestart na de 
harde lockdown, weliswaar in twee kleinere groepen opgesplitst 
in verband met de maatregelen. Tijdens deze laagdrempelige en 
diverse ontmoetingsactiviteit worden vaak gezellige spelletjes 
gespeeld of iets kleins geknutseld onder het genot van een 
kopje koffie of thee. We zijn blij dat Koffietijd toch door kon gaan 
zodat vrouwen van verschillende leeftijden en achtergronden 
elkaar konden blijven ontmoeten in een ongedwongen en 
veilige setting. Dat Koffietijd bij Feniks een veilige haven is voor 

vrouwen wordt bevestigd door een van de deelneemsters die 
zich hier als trans vrouw gezien en gewaardeerd voelt. Voor 
haar was Koffietijd iedere week het enige moment waarop ze 
buiten de deur volledig zichzelf kon zijn. Haar zelfvertrouwen 
is dusdanig gegroeid dat ze zelfs mee heeft gedaan aan een 
samenwerkingsproject tussen DansBrabant en Feniks. Bij dit 
project gingen deelneemsters al dansend in gesprek. We zijn 
trots op het doorzettingsvermogen waarmee we Koffietijd 
door hebben kunnen laten gaan, ondanks de moeilijke 
coronaperiode, waarin gezelligheid creëren niet altijd even 
vanzelfsprekend was. 

3.6 Opkomen voor jezelf

Al honderden vrouwen hebben hun zelfvertrouwen vergroot 
door deelname aan de cursus ‘Opkomen voor jezelf’. In het 
beschreven verslagjaar waren dit er 17. “Hierdoor heb ik 
geleerd om mijn grenzen aan te geven en echt ‘nee’ te durven 

Certificaatuitreiking

Dansproject i.s.m. DansBrabant
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Creaties & Variaties

zeggen,” aldus een deelneemster. De cursus werd in 2021 twee 
keer gegeven in kleine groepen van 4 deelnemers. Daarnaast 
hebben 9 deelneemsters een individueel traject gevolgd. De 
leerdoelen hebben vooral betrekking op de huiselijke relationele 
verhoudingen met partners en kinderen. Het op een assertieve 
manier leren aangeven van grenzen en het onderdeel feedback 
geven en ontvangen worden door de deelneemsters zeer 
gewaardeerd, zo blijkt uit de evaluaties.

3.7 Creaties & Variaties

In de volksmond ook wel onze ‘crea-bea’ cursus genoemd. 
Creaties & Variaties is een wekelijkse knutselactiviteit waaraan 
dit jaar 12 vrouwen deelnamen. Door COVID-19 gaven 5 
deelneemsters aan niet meer naar de groep te durven komen 
vanwege hun gezondheid. Voor hen is gedurende het jaar 
regelmatig een individueel koffiecontactmoment georganiseerd. 
Na een tijdje zijn ook zij gelukkig weer bij de groep aangesloten. 
Om ondanks de corona-maatregelen een wachtlijst te 
voorkomen, is er naast de vaste middag een ander dagdeel bij 
gekomen. Bij Creaties & Variaties staat naast ontmoeting ook 
duurzaamheid en armoedebestrijding centraal, omdat gebruikte 
artikelen zoals lege flessen, ijslollystokjes en pistacheschillen een 
tweede leven krijgen. Zo maken deelneemsters allerlei prachtige 
hebbedingetjes zoals vazen, kaarshouders, enzovoorts. Leuk 
om weg te geven als cadeautjes of om lekker zelf te houden! 
Sommige deelneemsters raken hierdoor zo geïnspireerd dat ze 
thuis ook fanatiek aan de slag gaan als crea-bea.

3.8 EVA taalondersteuning

Educatie voor Vrouwen met Ambitie is een landelijke methodiek 
van de Stichting Lezen & Schrijven. Dit jaar hebben 26 vrouwen, 
waarvan een groot deel met een migratieachtergrond, door EVA 
hun zelfredzaamheid en de mogelijkheid om mee te doen in de 
samenleving vergroot. In 2021 deden zij dat in kleinere groepen. 
Vanwege corona moest vooral worden ingezet op individuele 
taalondersteuning. Bij een aantal vrouwen hebben onze 
vrijwilligers veel moeite gedaan om in contact te blijven. Het 
is verbazingwekkend om te merken hoe snel taalontwikkeling 
achteruit gaat wanneer er niet (constant) wordt geoefend. Zo 
moesten meerdere oud-inburgeraars weer van voren af aan 
beginnen. Mede daardoor zijn een aantal van deze trajecten 

langer dan een jaar doorgelopen. Naast het verbeteren van de 
taalvaardigheid wordt in deze cursus samen met de vrouwen 
gekeken naar wat zij willen; welke ambities zij hebben. Dit 
empowerment-onderdeel activeert de deelneemsters over 
hun nabije toekomst na te denken en daarin de regie in eigen 
handen te nemen. Dit kan bijvoorbeeld door actief op zoek te 
gaan naar vrijwilligerswerk, zich in te zetten op de school van 
hun kinderen, of door deel te nemen aan een vervolgactiviteit in 
het wijkcentrum. Als enige overgebleven ‘vrouwenorganisatie’ 
in Tilburg wordt bij Feniks geen drempel ervaren om deel te 
nemen door met name Islamitische vrouwen, omdat zij soms 
vanuit hun omgeving met restricties te maken krijgen m.b.t. 
gemengde activiteiten. We zijn onze vrijwilligers die zich 
wekelijks als taalmaatje inzetten dankbaar. Anders is deze cursus 
kwantitatief en kwalitatief onmogelijk.

Enkele vrijwilligers Feniks (EVA)

Stagiaire Marieke
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4. Samenwerking

Bedankt!

Ook in 2021 heeft Feniks weer heel fijn samengewerkt met veel lokale en landelijke organisaties. In eerdere jaarverslagen hebben 
we u hierover bericht. Allereerst zijn dat natuurlijk de gemeente Tilburg en de Menss-partners. In de verantwoording van Menss 
over 2021 is hierover meer te lezen. Vanzelfsprekend hebben we ook deelgenomen aan lokale netwerken zoals het Platform Sociale 
Zekerheid. Een aantal nauwe samenwerkingspartners zijn in dit verslag al de revue gepasseerd waar dit relevant is. Hieronder een 
overzicht van al onze samenwerkingspartners.

4.1 Huurders

Evenals voorafgaande jaren biedt Feniks onderdak aan het COC Tilburg, Breda en omstreken, het Surinaamse Vrouwenkoor Pramisi 
en de Chinese vrouwengroep Het Koraal, waardoor de drempel van individuele deelname aan Feniks wordt verlaagd. Daarnaast 
vergadert het bestuur van Stichting Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst, dat de herdenking van het slavernijverleden in 
Tilburg organiseert, regelmatig bij Feniks.
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5. team, vrijwilligers 
en bestuur

Organisatie

Team Feniks

Etentje met vrijwilligers

5.1 Team

Het professionele Feniksteam bestaat in 2021 uit 4 professionals. Binnen Feniks wordt er hoofdzakelijk parttime gewerkt, gezamen-
lijk is dat 3,2 Fte. Gelukkig komen er in 2022 meer betaalde uren bij. Dit is hard nodig. De beroepskrachten vallen onder de CAO 
Sociaal Werk. In het beschreven verslagjaar hebben 2 HBO stagiaires het team versterkt.

5.2 Vrijwilligers

Wat zou Feniks zijn zonder haar vrijwilligers, die zich met hart en 
ziel inzetten. In 2021 waren er meer dan dertig vrijwilligers actief 
bij Feniks. Ook voor hen hebben de lockdown en de beperkende 
maatregelen gevolgen gehad. Met name de vrijwilligsters met 
een kwetsbare gezondheid durfden niet meer actief te blijven. 
Daardoor hebben 4 van hen aangegeven te stoppen met het 
vrijwilligerswerk. Met deze vrouwen heeft Feniks op andere 
manieren contact gehouden, telefonisch en individueel op 
locatie. Zoals een van hen het verwoordt: “Dit is in deze rare tijd 
toch heel erg welkom, anders zie ik straks niemand meer, want 
alles lijkt te stoppen.”

Toen er weer versoepeld kon worden, is met hen gekeken 
naar de mogelijkheid om in eigen omgeving actief te worden. 
Doordat de activiteiten in kleinere groepen of vaker individueel 
plaatsvinden, blijft de vraag naar vrijwilligers actueel. In de 
loop van het jaar zijn er dan ook 7 nieuwe vrijwilligers actief 
geworden. 

In totaal hebben 31 vrijwilligers het mede mogelijk gemaakt 
dat Feniks haar activiteiten en trajecten succesvol heeft kunnen 
uitvoeren. De groep is zeer divers wat betreft opleiding, 
leeftijd (van 23 tot 79!), biculturele achtergrond, etc. Van een 
oud-deelneemster uit de doelgroep tot een gepensioneerde 
onderwijzeres. Allen vinden op hun eigen manier veel 
voldoening/zingeving in hun werk bij Feniks. Sommige 
vrijwilligers zetten hun ervaringsdeskundigheid in, bijvoorbeeld 
m.b.t. partnergeweld, andere helpen in de communicatie omdat 
zij bijvoorbeeld Arabisch spreken. Kortom, onze doelgroep 
herkent zich in de vrijwilligers, die daardoor ook vaak rolmodel 
zijn. Feniks is daarmee een inclusieve organisatie waarbij 
diversiteit onze krachtbron is. 

Voor al onze vrijwilligers wordt jaarlijks een kerstbijeenkomst en 
barbecue georganiseerd. Dit jaar is vanwege de lockdown helaas 
alleen de barbecue doorgegaan, die super gezellig was. Het 

spreekt voor zich dat de begeleiding van vrijwilligers maatwerk 
is. Zo werkt de een heel zelfstandig en heeft een ander 
meer ondersteuning nodig, ook in de privésfeer. Vrijwilligers 
die in armoede leven ondersteunen we met bescheiden 
vrijwilligersvergoedingen, bonnen en/of fondsaanvraag voor 
bijvoorbeeld een welverdiende (en jaren uitgestelde) vakantie. 
In eerdere jaarverslagen is al vermeld dat ieder uur van een 
betaald teamlid 3,5 uur inzet genereert van een vrijwilliger!

"Door mijn vrijwilligerswerk bij Feniks heeft mijn 
leven weer veel meer zin gekregen"  
-  vrijwilliger Feniks

"Door dit vrijwilligerswerk merk ik dat ik meer 
aankan dan ik dacht. Door de waardering van 
de vrouwen groei ik zelf ook. Dat ik een kleine 
vergoeding ontvang is heel welkom voor mij en 
mijn kind."  - vrijwilliger Feniks 

5.3 Bestuur

Het bestuur van Feniks ziet er in 2021 als volgt uit.
Hans Kokke – bestuursvoorzitter
Mariëlle Cloïn – secretaris
Iman Boujamid – algemeen bestuurslid
Sanne Schraa – algemeen bestuurslid

Er waren in het beschreven verslagjaar 5 officiële 
bestuursvergaderingen. Er vond besluitvorming plaats over 
de financiële jaarrekening 2020, tussentijdse rapportages, de 
begroting 2021, het inhoudelijk jaarverslag 2020, additionele 
subsidieaanvragen en personele zaken. Ook is er veel vergaderd 
over de mogelijke fusie met ContourdeTwern, die zoals in 
de inleiding van dit jaarverslag benoemd niet is doorgegaan. 
Redenen hiervoor zijn o.a. dat de financiële kwetsbaarheid van 
Feniks sterk is verminderd en we zeer hechten aan onze eigen 
identiteit en kleinschaligheid.
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6. en sponsors
Financiën

6.1 Exploitatie

De jaarrekening van 2021 ziet er rooskleurig uit vanwege 
de gemeentelijke prijsindexering, verhoging van de 
Menss-trajectprijs en gemeentelijke financiering van Mans 
Genoeg in 2021, dat eveneens door het Oranje Fonds 
wordt gefinancierd voor in totaal € 15.000,-. Daarnaast 
is er additionele financiering door opdrachten van de 
Nederlandse Vrouwen Raad en de onderzoeksprojecten 
van de Nationale Wetenschapsagenda en ZonMw. Voor 
de begroting van 2022 verwachten we erkenning voor en 
financiering van onze expertisefunctie (€ 25.000,-) door 
de gemeente Tilburg. Daarmee wordt dan ook eindelijk 
uitvoering gegeven aan de gemeenteraads-brede motie 
(juni 2019) om de emancipatie expertisefunctie duurzaam 
te borgen. Mede hierdoor ziet de organisatie ook haar 
financiële toekomst met vertrouwen tegemoet.

"Feniks is een aanrader voor vrouwen omdat 

je ervaringen kunt delen met elkaar"

 - deelneemster Feniks 

6.2 Sponsors Bedankt!

Foto: Certificaatuitreiking ‘Op Eigen Kracht’.

Ik heb mijn levenslust weer terug!

Nicole wordt door de klantregisseur van de gemeente Tilburg bij Feniks 
aangemeld voor individuele begeleiding naar werk. Nicole heeft last van 
depressiviteit. Ze werkt al enige tijd een paar uur per week als vrijwilligster 
bij verzorgingstehuis het Laar, waarbij is afgesproken dat ze niet in contact 
komt met bewoners.

Vanwege een verstoord slaapritme heeft de praktijkondersteuner haar 
slaapmedicatie voorgeschreven. Ze slaapt nu beter, maar mentaal gaat het 
slecht met haar. De medicatie maakt haar suf, lusteloos en moe. Ze is het 
liefst alleen thuis en gaat vaak rond 17.00 uur al slapen. Ze kijkt er vroeg in 
de middag al naar uit om te kunnen gaan slapen. Haar negatieve gedachten 
maken haar angstig. Vooral in contact met mensen krijgt ze het vaak 
benauwd. Ze vermijdt plekken waar veel mensen komen. De boodschappen 
doet ze ’s morgens vroeg en bij het vrijwilligerswerk mag ze een uur eerder 
beginnen zodat ze de bewoners kan ontlopen. Ze kan er niet tegen als de 
borden, bestek e.d. worden verschoven nadat zij de tafels heeft gedekt. 

Nicole leeft geïsoleerd en is bang dat ze verder geïsoleerd raakt. Dat wil ze 
voorkomen. Een aantal maanden geleden voelde ze zich veel beter, zo goed 
zelfs dat ze had gesolliciteerd bij Van der Valk. Ze hoopt nog steeds in de 
toekomst in de keuken te kunnen gaan werken. Begeleiding naar werk is op 
dit moment nog een stap te ver. Met behulp van de praktijkondersteuner lukt 
het haar om de slaapmedicatie af te bouwen. 

Nicole houdt van knutselen en wil graag creatief bezig zijn. Bij Feniks gaat ze 
wekelijks deelnemen aan de knutselmiddag ‘Creaties en Variaties’. Bij deze 
activiteit hoeft ze niet veel contact te maken met anderen en kan ze in haar 
eigen tempo werken. Dit bevalt haar erg goed, ze blijft wekelijks deelnemen 
en maakt de mooiste creaties. Met het afbouwen van de medicatie komt ook 
haar levenslust weer terug. En als de betaalde vacature keukenhulp bij het 
Laar vrij komt solliciteert ze direct en wordt aangenomen voor 24 uur per 
week! Dit betekent dat ze moet stoppen met ‘Creaties en Variaties’ bij Feniks. 

We spreken af dat ze altijd terug kan vallen op Feniks als ze ergens mee zit of 
iets wil delen met iemand. En natuurlijk is ze altijd welkom voor een kop koffie 
of thee!
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7.1 Feniks in de media

Feniks heeft in 2021 weer veel media-aandacht gehad. 
Vooral de ‘naroep-tunnel’ i.h.k.v. de Tilburgse campagne 
tegen straatintimidatie deed veel stof opwaaien. Om de 
aandacht te vestigen op de lancering van de campagne, 
mensen aan het denken te zetten en het gesprek over 
straatintimidatie aan te wakkeren waren er gedurende 
drie dagen allerlei intimiderende uitspraken te horen in 
de Willem II passage in Tilburg. Dit leverde zoals gehoopt 
de nodige lokale en zelfs landelijke media-aandacht op. Zo 
werd een interview met Laurens, als werkgroeplid Veilige 
Steden namens Feniks, uitgezonden bij EditieNL, dat 
gemiddeld 537.000 kijkers heeft. Een YouTube-interview 
door Telegraaf heeft inmiddels 103.000 weergaven op 
YouTube. Daarnaast verschenen artikelen over de campagne 
op RTL Nieuws, in het Brabants Dagblad en op Indebuurt 
Tilburg.

Ook werden zowel projectleider Mans Genoeg Laurens 
Kleijntjens als directeur Gerda de Vries geïnterviewd over 
de Tilburgse demonstratie tegen straatintimidatie in het 
programma ‘De Nieuwsverdieping’ van Omroep Tilburg. 
Daarnaast schonken zowel Indebuurt als het Stadsnieuws 
aandacht aan Orange the World en was Laurens te 
gast in de talkshow Black & Yellow Statements (Fontys 
Journalistiek) over de man in de criminaliteit.

7. Media

In het Stadsnieuws verscheen tevens weer een krachtverhaal 
van één van onze deelneemsters. In de Wijkkrant Oud-
Noord waren verschillende artikelen van Feniks te lezen. 
Ook de lokale politieke partij ONS Tilburg wist Feniks te 
vinden en wijdde een complete podcast aan de organisatie 
en mannenemancipatie. GroenLinks maakte een leuk 
filmpje over Feniks als ‘geluksplek’. Movisie ging met onze 
directeur Gerda de Vries en Tilburgse wethouder Esmah 
Lahlah in gesprek over participatie, toegang tot scholing, 
de arbeidsmarkt en het verduurzamen van gemeentelijk 
beleid. Movisie en de Nederlandse Vrouwen Raad plaatsten 
dit interview op hun website. Ten slotte verscheen in het 
Stadsnieuws een interview met onze vrijwilligers Hannah en 
Hanneke over hedendaags feminisme.

"Jullie zijn mijn inspiratie, vrouwen power!"
- deelneemster Feniks

7.2 Website en Social Media

Onze website werd in 2021 bezocht door 4.377 bezoekers, 
die samen 14.504 pagina’s bekeken. Op onze sociale media-
kanalen hebben we er weer enkele honderden volgers bij. 
Op Facebook hebben we 1116 volgers, op Twitter 543 en op 
Instagram 393.

Podcast ONS Tilburg bij Feniks
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Colofon

Tekst: Laurens Kleijntjens en Gerda de Vries i.s.m. Mo van Bavel en Kristel Doorakkers
Eindredactie: Gerda de Vries
Foto’s: o.a. Anne-Marie Smulders 
Vormgeving: I AM Plume (www.anouckplume.nl)

Feniks Emancipatie Expertise Centrum

www.fenikstilburg.nl
Facebook: /fenikstilburg
Twitter: /fenikstilburg
Instagram: /fenikstilburg
LinkedIn: /company/feniks-emancipatie-expertise-centrum

Podcast: Feniks in de lucht (Spotify / Google Podcasts)

NS Plein 17
5014DA Tilburg
Tel: 013 542 18 96
info@fenikstilburg.nl

IBAN: NL25 INGB 0003 55 89 85
Feniks heeft de ANBI status
We zijn ontzettend blij met uw donatie!

"In tilburg accepteren 
wij geen enkele vorm 
van straatintimidatie. 

Welke kleren je 
draagt, op wie je 

valt; het maakt geen 
verschil. iedereen moet 

zich veilig voelen en 
veilig zijn in tilburg."
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