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Inleiding 

 

De stad wordt niet alleen door de burgemeester, wethouders en raadsleden be-

stuurd. Dat is geen geheim. Toch weten we niet wie er werkelijk aan de touwtjes trekken 

in Tilburg. Iedereen die in Tilburg woont of daar actief is, kan invloed uitoefenen op het 

beleid van de stad. Maar sommigen hebben meer invloed dan anderen. Vaak omdat zij 

een belangrijke positie bekleden, maar soms ook omdat het gemeentebestuur van hen 

afhankelijk is om plannen van de grond te kunnen krijgen. Wie hebben het voor het zeg-

gen in Tilburg? Wat zijn de 25 meest invloedrijke personen? Hoeveel bestuurders, politi-

ci, ambtenaren, ondernemers en andere actieve burgers staan er op die lijst? En: waar-

aan hebben zij hun invloed te danken? 

 

Om die vragen te kunnen beantwoorden is een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd 

onder Tilburgers die maatschappelijk of bestuurlijk actief zijn. Mensen die vaak aan aller-

lei onderhandelingstafels zitten en die weten hoe in de stad de hazen lopen. Aan hen is 

gevraagd welke Tilburgers de meeste invloed hebben en waarom.     

 
 

Wat is invloed 

Allereerst is het belangrijk te weten wat precies onder invloed wordt verstaan. Wanneer 

heb je invloed, en waar blijkt dat uit? Of je veel of weinig invloed hebt, hangt van een 

aantal zaken af. Als je een belangrijke bestuurlijke functie met veel verantwoordelijkhe-

den hebt kun je meestal ook gemakkelijk invloed uitoefenen, maar meestal is dat niet 

voldoende. Er zijn genoeg voorbeelden van wethouders die in de praktijk weinig te vertel-

len hebben. Een kundige topambtenaar die achter de schermen belangrijke beslissingen 

voorbereidt, of een populair raadslid die beslissingen steeds weet tegen te houden, kun-

nen soms meer invloed hebben. Ook directeuren van instellingen of bedrijven hebben 

vaak meer invloed dan voor het grote publiek zichtbaar is. Behalve bestuurlijke functies, 

kunnen ook contacten en netwerken, draagvlak in de samenleving, kennis of geld je veel 

invloed geven in de stad. En ook hier geldt: het gaat alleen maar om invloedsmiddelen. 

Of je hiervan slim gebruik weet te maken en werkelijk invloed uitoefent, hangt van een 

heleboel persoonlijke eigenschappen af: leiderschapskwaliteiten, strategisch inzicht, ver-

antwoordelijkheidsbesef en eerzucht.  

 

Invloed is dus van veel zaken afhankelijk, waardoor het heel lastig in beeld te brengen is. 

In de politieke wetenschappen is er daarom veel discussie over de manier waarop in-

vloed het best kan worden vastgesteld. Bij het vaststellen van de top-25 van meest in-

vloedrijke Tilburgers, is in dit onderzoek gebruik gemaakt van de reputatiemethode. Hier 
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wordt nagegaan aan wie het meeste invloed wordt toegekend. Deze methode heeft veel 

nadelen maar ook een aantal belangrijke voordelen. Het voornaamste nadeel van deze 

periode is dat alleen beeldvorming wordt onderzocht: wie vaak in de schijnwerpers staat 

lijkt misschien heel invloedrijk, maar hoeft dat niet per se te zijn. Daarnaast worden repu-

taties vooral bepaald door prestaties uit het verleden, en minder door feitelijke invloed in 

het heden. Om dit probleem te ondervangen, zijn we in ons onderzoek afgegaan op de 

inzichten van mensen die als ondernemer, raadslid, verenigingsvoorzitter of parochiebe-

stuurder in Tilburg actief zijn. Mensen die vaak aan bestuurstafels zitten en weten welke 

ontwikkelingen belangrijk zijn en wie daar nu de meeste invloed op heeft. Zij zien immers 

in de praktijk wie de meeste invloedsmiddelen tot zijn of haar beschikking heeft, en wie 

daar het slimst gebruik van weet te maken. Een belangrijk voordeel van deze methode is 

dat hij een waarheidsgetrouw beeld geeft van veranderende invloedsverdelingen. En dat 

laatste is vooral in Tilburg van belang, omdat uit gesprekken is gebleken dat het netwerk 

van invloedrijken flink aan het veranderen is. Internationaal onderzoek wijst uit dat het in 

stabiele machtsverhoudingen niet uitmaakt hoe invloed gemeten wordt. Mensen die hun 

stempel drukken op besluitvormingsprocessen bekleden dan ook belangrijke posities en 

hebben ook de reputatie invloedrijk te zijn. Als de verdeling van invloed in beweging is, 

vallen sleutelrollen in besluitvormingsprocessen, machtsposities en reputaties meestal 

niet meer samen. Voor een actueel beeld van invloed in Tilburg is het dan veiliger om te 

vertrouwen op de kennis van mensen die de Tilburgse netwerken goed kennen, zoals in 

dit ons onderzoek is gedaan. 

 

Onderzoeksaanpak 

Tussen juni en september 2009 hebben bestuurskundige Marcel Boogers van de Univer-

siteit van Tilburg en onderzoeksredacteur Twan van den Brand van het Brabants Dag-

blad samen met de Tilburgse stadsredactie en gespecialiseerde redacteuren een inven-

tarisatie gemaakt van personen die een goed overzicht hebben van de belangrijkste ge-

meentelijke vraagstukken en die hier een belangrijke rol in spelen. Dat leverde een lijst 

van 155 namen op. Hieruit is een selectie gemaakt van mensen uit verschillende secto-

ren die goed ingevoerd zijn in de Tilburgse netwerken: mannen en vrouwen uit onder 

meer politiek, zorgsector, onderwijs, bedrijfsleven, ambtenarij, sport en welzijnswerk. Met 

hen zijn een tiental vertrouwelijke vraaggesprekken gevoerd over de ontwikkelingen die 

de stad doormaakt en de personen die hierin een belangrijke rol spelen. Na die gesprek-

ken bleef een lijst van 66 invloedrijke Tilburgers over. De resultaten van de gesprekken 

werden getoetst bij vijf andere mannen en vrouwen die de stad dóór en dóór kennen. 

Daarna resteerden vijftig namen. De vijftig namen werden in een enquête voorgelegd 

aan bijna vijfhonderd mensen die maatschappelijk, politiek of bestuurlijk actief zijn in Til-

burg. In totaal zijn 489 personen aangeschreven, waarvan 241 de vragenlijst compleet 
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hebben ingevuld. Het responspercentage komt hiermee op 49.3%. Uit de vijftig namen 

konden de respondenten een eigen top-5 samenstellen. Ze konden zelf ook namen toe-

voegen. De antwoorden werden anoniem verwerkt. Dit leverde 25 namen op én een 

voorlopige rangorde. Aanvankelijk stond burgemeester Vreeman ook op deze lijst van 

25; na zijn vertrek als burgemeester is zijn naam van de lijst geschrapt en vervangen 

door nummer 26. Voor een laatste controle op de top-25 zijn deze 25 mensen, zonder 

dat ze een rangorde wisten, door UvT-medewerkers telefonisch ondervraagd, onder 

meer naar hun persoonlijke top-10. Het resultaat is verwerkt met het resultaat van de 

grote enquête. Dit leverde de definitieve top-25 op. De oorspronkelijke top-5 bleef onge-

wijzigd. Behoudens een paar kleine veranderingen in de rangorde van personen, leverde 

deze operatie geen grote wijzigingen op. Ook de samenstelling van de top-25 hoefde niet 

te worden veranderd.   
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De Top-25 

 

Bij het samenstellen van de top-25 is de volgende rekenmethode gehanteerd: 

 

1. Eerst zijn punten toegekend aan de hand van de invloed-rangorde die de res-

pondenten in de enquête hadden gemaakt: (11- plek op ranglijst)  x  aantal keren 

op deze plek genoemd; 50 keer als eerste genoemd worden levert dus 50 

x10=500 punten op; 10 keer als tweede levert 10 x 9=90 punten, enzovoorts.  

2. Hierbij zijn later de punten opgeteld die de Top 25 heeft gegeven toen hen ge-

vraagd werd naar hun persoonlijke top-10. Berekening (11-plek op de ranglijst x 

2) x aantal keren op deze plek genoemd: 10 keer als eerste worden genoemd le-

verde dus 10 x 20 = 200 extra punten op.   

 

 
rangorde Naam    aantal punten 
 
1   Hamming    1505  
2   Melis     1176  
3   vd Donk      805  
4   v. Oorschot      645 
5   Smolders      467 
6   Bogaers      380 
7   Möller      326 
8   Dunnewijk     293 
9   Versteijnen     279 
10   vden Tillaart      242 
11   v Schijndel     208  
12   Naaijkens     204 
13   vder Meijs     192 
14   Timmermans     180  
15   Horn      176 
16   Leers      175 
17  Wintels      175 
18   Pot      117 
19   de Leeuw     111 
20   Heerkens      110 
21  Kuijsters     110 
22  Blauwbroek     107 
23   Slangen     103  
24   Van Hove        78 
25   van Gurp        70 
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Portretten: de Top van Tilburg en zijn invloed 

 
1. Jan Hamming  

 Hamming wordt door alle maatschappelijke geledingen het meest genoemd als 

invloedrijke persoon. In totaal noemt ruim 57% hem een invloedrijk persoon. Bij-

na 20% vindt hem de meest invloedrijke persoon in Tilburg.  

 Vooral mensen die actief zijn in maatschappelijke instellingen en in belangenor-

ganisaties noemen hem relatief vaak als iemand met veel invloed in Tilburg. Dat 

geldt ook voor en ambtenaren, raadsleden en collega-bestuurders en voor men-

sen die in politieke partijen actief zijn.  

 Mensen met PvdA- of SP-sympathieën kennen hem veel invloed toe, CDA- en 

VVD-aanhangers juist minder.  

 Hamming heeft, ook vergeleken met anderen, een sterke invloed op het karakter 

en de uitstraling van de stad en op het politieke klimaat.  

 Hij heeft zijn invloed vooral te danken aan zijn functie; verder worden zijn relaties 

en netwerken en draagvlak in de samenleving vaak genoemd als invloedsbron-

nen.  

 

2. Jan Melis  

 Melis wordt door 47% genoemd als invloedrijk persoon; 14% vindt hem de meest 

invloedrijke persoon van de stad.  

 Hij wordt vooral door het bedrijfsleven en vertegenwoordigers van belangenorga-

nisaties vaak genoemd als invloedrijk persoon.  

 Opvallend is dat vooral ouderen (55+) hem erg invloedrijk vinden.  

 Zijn invloed is vooral gebaseerd op relaties en netwerken.  

 Die invloed is tamelijk breed, met een sterk accent op economische ontwikkeling.  

 

3. Wim van de Donk  

 Volgens bijna 31% van de maatschappelijk en bestuurlijk actieve Tilburgers is 

Van de Donk een invloedrijke persoon. Ruim 8% ziet hem als de meest invloed-

rijke persoon.  

 Vooral vertegenwoordigers van clubs en verenigingen en mensen uit het ge-

meentebestuur merken hem aan als invloedrijk persoon. Ook bij maatschappelij-

ke instellingen wordt zijn invloed vaker opgemerkt.  

 Die invloed is volgens de respondenten vooral terug te voeren op zijn functie, re-

laties en netwerken en zijn expertise.  

 Gezien de rol die hij als Commissaris van de Koningin heeft gespeeld bij de af-

wikkeling van het Midi-debat en de opvolging van Vreeman, is het niet verwon-
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derlijk dat hem vooral invloed wordt toegedicht op het politieke klimaat van de 

stad.  

 

4. Hein van Oorschot 

 Van Oorschot wordt door bijna 26% genoemd als invloedrijk persoon; slechts 2% 

ziet in hem de meest invloedrijke persoon van Tilburg.  

 Zijn invloed wordt vooral herkend binnen maatschappelijke instellingen. 

 Volgens de respondenten rust zijn invloed vooral op zijn functies, relaties en net-

werken en zijn expertise. 

 Als universiteitsbestuurder richt zijn invloed zich sterk op het karakter en uitstra-

ling van de stad en op economische ontwikkeling. Dankzij zijn lidmaatschap van 

de danktank Spoorzone wordt hem ook relatief veel invloed op centrumontwikke-

ling toegekend.  

 

5. Hans Smolders  

 Smolders is het hoogstgenoteerde raadslid in de top-25. Hij wordt door bijna 24% 

genoemd als invloedrijk persoon; maar 3% ziet in hem de meest invloedrijke per-

soon.  

 Collega-raadsleden, wethouders en ambtenaren, mensen die in partijen actief 

zijn en ondernemers noemen hem het vaakst als invloedrijk persoon. Dat geldt 

ook voor mensen die van plan zijn op de LST of de PvdA te gaan stemmen. 

VVD- en GroenLinks –sympathisanten kennen hem juist minder invloed toe.  

 Zijn invloed wordt vooral toegeschreven aan zijn functie en draagvlak in de sa-

menleving.  

 Smolders heeft vooral veel invloed op het politieke klimaat van de stad. 

 

6. Pieter Bogaers 

 Bogaers wordt door ruim 11% genoemd als invloedrijk. 

 Het zijn vooral ondernemers en vertegenwoordigers van clubs en verenigingen 

die hem aanmerken als invloedrijk persoon. 

 Hij heeft zijn invloed met name te danken aan zijn relaties en netwerken en in-

vesteringscapaciteit. 

 Zijn invloed laat zich vooral gelden als het gaat over het karakter en de uitstraling 

van de stad of bij discussies over economische ontwikkeling. 

 

 

7. Joost Möller 

 Ongeveer 12% van alle respondenten noemt Möller een invloedrijk persoon.  
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 Zijn invloed wordt vooral opgemerkt binnen politieke partijen, belangenorganisa-

ties en het bedrijfsleven. VVD- en SP- sympathisanten kennen hem vaker invloed 

toe, PvdA-aanhangers juist minder vaak. 

 Möllers invloed heeft vooral betrekking op de economische ontwikkeling van de 

stad, wat gezien zijn portefeuille ook niet vreemd is. 

 Zijn invloed is vooral te danken aan zijn functie en relaties en netwerken. 

 

8. Johan Dunnewijk 

 Dunnewijk wordt door 11% van de ondervraagden genoemd als invloedrijk per-

soon.  

 Onder hen zijn vooral mensen uit het gemeentebestuur en politieke partijen.   

 Volgens de respondenten laat Dunnewijk zijn invloed vooral gelden op het karak-

ter en de uitstraling an de stad en op het gebied van centrumontwikkeling.  

 Zijn invloed rust vooral op zijn functie, zijn relaties en netwerken en zijn expertise. 

 

9. Wil Versteijnen 

 Ongeveer 10% merkt Versteijnen aan als invloedrijk persoon. 

 Met name mensen uit het bedrijfsleven en uit politieke partijen herkennen zijn in-

vloed. 

 Die invloed heeft bijna exclusief betrekking op de economische ontwikkeling van 

de stad.  

 Zijn invloed berust vergeleken met anderen sterk op zijn relaties en netwerken, 

zijn expertise en zijn investeringscapaciteit. 

 

10. Maarten van den Tillaart   

 Volgens 10% is Van den Tillaart een invloedrijke Tilburger. 

 Die invloed wordt hem vooral toegekend in het gemeentebestuur en in politieke 

partijen. Aanhangers van het CDA én de LST kennen hem veel invloed toe, VVD- 

GroenLinks- en SP-sympathisanten zien hem juist als minder invloedrijk.  

 De invloed van Van den Tillaart is vooral gebaseerd op zijn functie. Ook zijn rela-

ties en netwerken worden in dit verband genoemd. 

 De invloed die aan hem wordt toegedicht, richt zich vooral op het politieke klimaat 

van de stad. 

 



 8 

 

Toegekende macht per maatschappelijke geleding 
naam %bedrijfs-

leven 
%Maatschap-
pelijke instel-
ling 

%Belangen-
organisatie 

%club/ 
vereniging 

% Gemeente-
bestuur 

% partijen 

Hamming 51 52 56 49 55 57 

Melis 51 44 53 43 41 39 

vdDonk 27 34 28 35 35 29 

vOorschot 20 37 28 28 28 24 

Smolders 24 19 21 21 24 28 

Bogaers 23 11 14 15 6 6 

Möller 17 12 19 15 10 19 

Dunnewijk 8 11 7 11 17 15 

Versteijnen 17 7 14 11 14 17 

vdenTillaart 10 12 16 10 24 19 

* leesvoorbeeld: 51% van de respondenten uit het bedrijfsleven vindt Hamming een invloedrijke persoon 

 
Op welke thema’s heeft de Top van Tilburg veel invloed? 
naam % 

Centrumontwikkeling 
% 
Karakter/ 
Uitstraling  stad  

%  
Politiek klimaat 

% 
Economische ontwik-
keling 

Hamming 44 75 85 22 

Melis 9 60 61 83 

vdDonk 8 45 81 49 

vOorschot 35 91 12 68 

Smolders 16 49 97 7 

Bogaers 4 82 18 68 

Möller 35 31 55 89 

Dunnewijk 57 82 4 29 

Versteijnen 0 39 0 100 

vdenTillaart 36 48 88 44 

* leesvoorbeeld: 44% van de respondenten die Hamming als invloedrijke persoon noemen, vinden dat hij invloed 

heeft op de centrumontwikkeling van Tilburg.   

 
Waaraan heeft de Tilburge Top zijn invloed te danken? 
naam % functie % draagvlak % relaties 

&netwerken 
% expertise % geld 

Hamming 94 63 71 27 4 

Melis 37 63 99 38 18 

vdDonk 91 38 74 68 3 

vOorschot 87 14 92 54 6 

Smolders 68 66 46 7 4 

Bogaers 39 57 89 25 61 

Möller 94 14 54 39 7 

Dunnewijk 93 21 71 50 21 

Versteijnen 69 19 89 62 50 

vdenTillaart 88 52 56 36 0 

*leesvoorbeeld: 97% van de mensen die Hamming noemt als invloedrijk persoon, zegt dat hij zijn invloed mede te 
danken heeft aan zijn functie.   
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Maatschappelijke thema’s 

In de enquête is gevraagd een rangorde aan te brengen tussen de maatschappelijke 

thema’s centrumontwikkeling, karakter en uitstraling van de stad, het politieke klimaat en 

economische ontwikkeling. Ook is gevraagd wat men bij ieder van die thema’s het meest 

van belang vindt. De thema’s die de maatschappelijk en bestuurlijk actieve Tilburgers het 

meeste bezighouden zijn:  

 

1) HET POLITIEKE KLIMAAT. Ruim 43% van de respondenten vindt dit het belang-

rijkste onderwerp. Dat geldt voor alle sectoren. Aanhangers van de VVD, LST 

VSP en TVP noemen dit het vaakst als meest belagrijke thema. Als het gaat over 

het politieke klimaat, heeft men het idee dat het gemeentebestuur hierdoor moei-

lijk tot besluiten komt (63%). Ook vinden de respondenten dat dit het aanzien van 

de politiek schaadt (57%) en dat het ervoor zorgt dat raadsleden vooral met el-

kaar bezig zijn (56%).     

2) CENTRUMONTWIKKELING. Volgens 34% van de maatschappelijk en bestuurlijk 

actieve Tilburgers is dit het belangrijkste thema. Dat geldt het meest voor men-

sen die zich aangetrokken voelen tot het CDA. Daarbij vindt men vooral dat de in-

richting van he centrum aantrekkelijker moet worden (55%), de kwaliteit van het 

winkelaanbod moet worden verbeterd (49%). Tot slot vindt men dat er meer vaart 

moet worden gemaakt met de ontwikkeling van de Spoorzone (40%). 

3) KARAKTER EN UISTRALING TILBURG. Het karakter en de uitstraling van de 

stad wordt veel minder belangrijk gevonden. Maar 12% noemt dit het belangrijk-

ste thema. SP-sympathisanten die hier wel belang aan hechten, vormen hierop 

een uitzondering. Bij het karakter en uitstraling van Tilburg vindt men dat Tilburg 

zich moet profileren als stad van cultuur, onderwijs en vernieuwing (62%). Verer 

noemt men de verbetering van het imago van de stad (48% en het versterken 

van de positie van Tilburg ten opzichte van andere Brabantse steden moet wor-

den versterkt (46%).  

4) ECONOMISCHE ONTWIKKELING. Ook economische ontwikkeling staat niet 

hoog op de agenda van actieve Tilburgers. Slechts 8% vindt dit een belangrijk 

thema, bij PvdA-aanhangers is dat percentage overigens veel hoger. Bij econo-

mische ontwikkeling denkt men vooral aan het tot ontwikkeling brengen van een 

hoogwaardige diensteneconomie, samen met onderwijsinstellingen (78%). Ver-

der vindt men dat er meer moet worden geïnvesteerd in opleiding en werkgele-

genheid voor laaggeschoolden (40%). Het idee dat Tilburg meer gebruik moet 

maken van de mogelijkheden om een logistiek knooppunt te worden, vindt veel 

minder steun (32%).  

      


