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Voorwoord
In enkele jaren tijd is een ontzagwekkend aantal ideeën en initiatieven gelanceerd om de
gevolgen van bevolkingsdaling aan te pakken. Het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling uit 2009, getiteld ‘Krimpen met Kwaliteit’, heeft daar ongetwijfeld aan bijgedragen. Met dank aan de samenwerking tussen gemeenten, provincies en het Rijk.
Het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling (NNB), waarin honderden professionals kennis
delen, informatie uitwisselen en samenwerken, speelt eveneens een substantiële rol.
Deze publicatie, die u door het NNB wordt aangeboden, is daar een bewijs van.
Bewoners nemen al langer initiatieven om de lokale samenleving leefbaar te houden.
Met name in de regio’s waar bevolkingsdaling al geruime tijd aan de orde is. De vrijwilligers die een dorpshuis draaiende houden. De mantelzorgers die buiten de gebaande
paden om zorg organiseren voor familieleden en buren. De ouders die zich inzetten om
het onderwijs voor hun kinderen aangenaam en bereikbaar te houden. Zo vullen burgers,
maatschappelijke organisaties en overheden elkaar aan bij de gemeenschappelijke
opgave van een leefbare woon- en werkomgeving.
In de regio’s waar de bevolking krimpt, de vergrijzing en de ontgroening zichtbaar zijn,
ontstaan initiatieven die de moeite waard zijn om te worden doorverteld, bestudeerd,
gekopieerd en verbeterd. Krimpregio’s (Noordoost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en
Zuid-Limburg) en anticipeerregio’s (daar waar bevolkingsdaling in aantocht is) laten
daarmee een beweging zien die de verhoudingen tussen overheid en bewoners anders
vormgeeft.
Beschouwt u deze brochure als etalage van mensen en initiatieven die bijdragen aan deze
fundamentele innovatie.

Mark Frequin, directeur-generaal Wonen, Bouwen en Integratie, ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
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Interview
‘Vitale coalities vormen’
‘Het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling vervult steeds meer een expertrol.’
Dat zegt William Segers, programmaleider Bevolkingsdaling bij het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Op regionaal en lokaal niveau
ontstaan bijzondere vormen van samenwerking tussen burgers, bedrijven,
maatschappelijke organisaties en overheden.
‘In het NNB komen ambtelijke deskundigheid, bestuurlijke ervaring en praktijkkennis van
individuen en maatschappelijke organisaties tezamen’, zegt Segers. ‘Het is echt een club
met de voelsprieten in de samenleving.’ Zes werkgroepen – op de thema’s wonen en
ruimte, voorzieningen, financiën, onderwijs, zorg en straks ook economische vitaliteit
en arbeidsmarkt – spelen volgens Segers een wezenlijke rol bij de aanpak van bevolkingsdaling. ‘Ze weten wat er concreet speelt. Vanuit dat vertrekpunt organiseren ze expertmeetings en zorgen ze dat kwesties op de beleidsagenda komen, bijvoorbeeld om
regelknelpunten weg te nemen.’

Wat zijn volgens u de belangrijkste resultaten tot dusverre?
Segers: ‘Het NNB kende een stormachtige start. Omdat bevolkingsdaling nog geen
nationaal issue was, kreeg het netwerk veel ruimte en invloed. In 2009 leverde het NNB
belangrijke input voor het Actieplan Bevolkingsdaling, onder meer door in een aantal
papers concrete vraagstukken te formuleren. Daarmee gaf het netwerk een flinke boost
aan de agendering van bevolkingsdaling. Sindsdien heeft het NNB een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het is veel meer in de expertrol gaan zitten.’

Wat betekent het NNB voor de regionale en lokale praktijk?
Segers: ‘De grootste kracht vind ik dat ambities voorop staan. Je kunt steeds knelpunten
blijven benoemen, maar je kunt ook aan de slag gaan om die knelpunten onderweg te
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tackelen. Dat is wat het NNB doet. Daarmee laat het zien hoeveel kracht er in de samenleving zit. Natuurlijk betekent bevolkingsdaling dat er soms pijnlijke keuzes gemaakt
moeten worden. Maar wat het NNB aantoont, is dat je tegelijkertijd een kwaliteitsslag
kunt maken. Dat willen wij als programma van BZK graag eveneens uitstralen. Krimp kun
je niet keren, maar je kunt wel de leefbaarheid en vitaliteit van lokale gemeenschappen
versterken door creativiteit en nieuwe vormen van samenwerking.’

Wat kan nog beter?
Segers: ‘Ik denk dat de doorvertaling van regionale keuzes naar gemeenten nog beter
kan. Als het netwerk erin slaagt om brede en vitale maatschappelijke coalities te vormen,
dan heb je een nieuwe manier gevonden om maatschappelijke vraagstukken op te lossen.
Dat is nodig, want de overheid zit aan het plafond van haar financiële en inhoudelijke
mogelijkheden. In het vormen van die vitale coalities nemen krimpgebieden op dit
moment een voorsprong op de rest van het land. Dat is zeer motiverend.’

William Segers
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Thema

1.

Wonen en Ruimte

Linda van Asselt
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Interview
‘Er ontstaat ruimte voor kwaliteit’
We moeten fundamenteel anders gaan denken over wonen en ruimtelijke
ontwikkeling. Dat is de centrale boodschap van Linda van Asselt (31), voorzitter van de
werkgroep Wonen en Ruimte van het NNB. Ze werkt voor Regio Twente, onder meer
als adviseur demografische veranderingen.
‘Wonen en ruimte kregen mijn belangstelling toen ik in 2008 bij de regio Twente begon
als adviseur Wonen. Ik raakte betrokken bij een internationaal project over demografische verandering. Ik ontdekte dat we te maken hebben met een unieke ontwikkeling.
De demografische verandering die zich nu voltrekt, vereist een manier van denken die we
niet kennen en waarmee we geen ervaring hebben. Dat is voor mij de ultieme uitdaging.’
‘Tot en met de jaren tachtig kon je probleemloos 400 woningen neerzetten, zelfs van
slechte kwaliteit. Ze kwamen toch wel vol. Ook los van de huidige crisis is die situatie nu
fundamenteel anders. Ik denk dat de crisis het vraagstuk van bevolkingsdaling niet zozeer
heeft verergerd, maar heeft blootgelegd. Door de groei werd de demografische verandering lange tijd toegedekt.’
‘Ten eerste betekent die verandering dat we een reusachtig financieel probleem hebben
op te lossen. De normale gang van zaken, waarbij dure binnenstedelijke projecten werden
gefinancierd met de opbrengsten van projecten in uitleglocaties, gaat niet meer op.
Gemeenten zullen nu eerst moeten afschrijven op hun grondposities. Dat gaat om
miljarden. Die financiële hobbel zal hoe dan ook eerst moeten worden genomen.
Financiën staat daarom hoog op de agenda van de NNB-werkgroep Wonen en Ruimte.
Ten tweede betekent de demografische transitie dat de regelgeving anders moet. Die
extreme gedetailleerdheid in de ruimtelijke ordening, werkt verstikkend en belemmert
verandering.’
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‘En ten derde – in het verlengde hiervan – moeten we veel meer gaan denken in termen
van kwaliteit dan van kwantiteit. Daar liggen de kansen: er ontstaat letterlijk ruimte voor
kwaliteit. Ik denk dat we anders moeten omgaan met nieuwe kavels uitgeven. Je kunt
beter vrijkomende boerenerven en industriële gebouwen een nieuwe bestemming geven.
Daar is een markt voor. Niet alleen om te wonen, maar ook om kleinschalig te werken. De
Universiteit Twente brengt veel innovatieve bedrijfjes voort. Die willen wel op bijzondere
locaties zitten. Twente kan die bieden. En het platteland van bijvoorbeeld Noord-Brabant
natuurlijk ook. Dit vergt een andere mindset.’
‘Maar het begint allemaal bij bewustwording. Dat is voor ons als NNB-werkgroep een
belangrijk speerpunt. In nogal wat regio’s zie ik gemeenten die denken dat het bij hen wel
zal loslopen. De regio heeft misschien een probleem, maar hun gemeente niet. Zij hebben
zelf namelijk iets unieks: rust en ruimte. Wat ze vergeten, is dat bijna de helft van alle
gemeenten zich profileren op ‘rust en ruimte’.’
‘De verschillen tussen regio’s zijn best groot. Neem Twente en de Achterhoek. In veel
opzichten zijn we goed met elkaar te vergelijken, maar er zijn ook belangrijke verschillen.
In de Achterhoek is Doetinchem met 56 duizend inwoners de grootste stad. In Twente zijn
Hengelo, Enschede en Almelo alle drie aanzienlijk groter. Die urbanisatie draagt ertoe bij
dat de krimp in Twente minder hard toeslaat dan in de Achterhoek. Bij ons is voorlopig
sprake van afnemende groei. De Achterhoek is aanzienlijk verder in de aanpak. Men heeft
veel geleerd van de drie krimpregio’s en samen met woningcorporaties en de provincie
Gelderland afspraken gemaakt, onder meer in een gezamenlijke woonvisie. De optelsom
van afzonderlijke woningbouwprogramma’s kwam uit op 14 duizend woningen, dat is
gezamenlijk teruggebracht naar 6 duizend. Iedereen heeft daar z’n handtekening
ondergezet. Dat vind ik een formidabele prestatie. Het goede is dat de Twentse corporaties nu ook een gezamenlijk plan hebben geschreven. Ze proberen de gemeenten daar
warm voor te krijgen. Die praten over een gezamenlijke agenda. Hier en daar wordt zelfs
nagedacht over een gezamenlijk grondbedrijf. Dat zijn echt belangrijke ontwikkelingen.’
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Ontwikkeling aantal huishoudens per gemeente tussen 2010-2040
Sterke krimp (10% of meer)
Krimp (-10 tot -2,5%)
Redelijk stabiel (-2,5 – 2,5%)
Groei (2,5 – 10%)
Sterke groei (10% of meer)

Bron: PBL/CBS regionale bevolking
en huishoudens prognose, 2011-2040
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Flat wordt park
Groen voor rood, oftewel openbare ruimte voor woningen. Krimpgemeenten slopen
slechte woningen en geven de buurt er parkjes voor terug. In Kerkrade bijvoorbeeld,
al is daar eerder sprake van ‘groen voor wit’.
De Witte flats, zo heetten twee beeldbepalende flats in de wijk Heilust, Kerkrade-West.
In 1975 opgeleverd, als summum van sociale woningbouw, met ‘maximale gebruiksruimte binnen’ en via ‘de aanleg van paden, beplanting, speelheuvels, speelweiden zodanig
opgezet dat het buitenlijnenspel logisch aansluit op het lijnenspel binnen’, aldus de
recensies uit die tijd. 27 jaar later zijn de meningen veranderd. In juni 2012 ging die aan
het Papaverplein tegen de vlakte.
De flat aan het Salviaplein is bijna aan de beurt, maar nu nog plaats van handeling van
de vierde NEIMED-lezing. NEIMED is het Nederlands Kennisinstituut Maatschappelijke
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Effecten Demografische Krimp, een initiatief van de provincie Limburg, Parkstad Limburg,
de Open Universiteit en Hogeschool Zuyd.
De tien verdiepingen tellende flat is voor de gelegenheid omgetoverd tot manifestatieruimte. De galerij op de begane grond, ter hoogte van de voormalige woning van de
familie Golani en hun buren, zit stampvol belangstellenden. Op de tweede verdieping
heeft huismeester Carlo het toilet in de voormalige woning van mevrouw Jacobs
schoongemaakt.
Heilust was ooit een van de meest welvarende wijken van Nederland, dankzij de steenkool. ‘Hier bestond de verzorgingsstaat in optima forma’, vertelt Bert Schroën, geboren
en getogen in Heilust, directeur van de faculteit Bèta, van Hogeschool Zuyd en tevens
voorzitter van de stuurgroep Wijk van Morgen. ‘Er was een perfecte samenwerking tussen
kerk en mijnen. Alles was geregeld, van de wieg tot het graf.’ Maar nadat in 1974 de
laatste steenkool uit de diepe schachten naar boven was gehaald (de Witte flats werden
een jaar later opgeleverd), trad het verval in. Nu staat de kerk leeg en is het buurtcafé
een zorgcentrum geworden.
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Vanwege de ontvolking gaan in Kerkrade-West 500 woningen tegen de vlakte. Op de
plek waar Schroën zijn verhaal doet, komt Park Heilust. Marian de Vries van landschapsarchitectenbureau Lubbers vertelt over karakteristieke hagen en over een ‘groene loper’
die het park met ander groen moet verbinden. Maar het tekenen van het park was niet
het moeilijkst, vertelt De Vries. ‘Het lastigste was om mensen in de wijk te laten participeren in het ontwerpproces, omdat participatie hier juist een knelpunt is.’ Ze heeft er veel
van geleerd. ‘Van de fysieke kant van krimp verplaatste onze aandacht zich naar de sociale
kant: de impact van sloop, van het verdwijnen van een sociale structuur. Als de friettent
verdwijnt, verdwijnt een ontmoetingsplek.’
De bewoners konden zelf aangeven welke voorzieningen zij graag in het park terugzien.
Zo komt er in ieder geval een multifunctionele accommodatie, een speeltuin en een
Cruijff Court. Maar ook aan de friettent is gedacht.
Sloop van de Witte flat aan het Papaverplein in Kerkrade.
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Nieuw buitengebied
In het Twentse dorp Langeveen (gemeente Tubbergen) komt een zogeheten ‘Knooperf’: een voormalig boerenerf dat ruimte biedt aan wonen en werken in een landelijke
omgeving. De nieuwe bewoners zijn eigenaar én beheerder van het omliggende
landschap.
Op de plek waar eeuwenlang de boerderij met schuren en stallen van de familie Ter Braak
stonden, komt een buurtschap dat de uitstraling houdt van het oorspronkelijke erf.
Bij wijze van experiment staan provincie en gemeente meer bewoning toe dan normaal.
Niet de kwantiteit maar de kwaliteit telt. Het concept heet Knoop-erven, omdat boerenerven in het Twentse landschap van oudsher op een knooppunt van landelijke paden
liggen.
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Het is uitgewerkt door InnovatieNetwerk (een initiatief van ministerie van Economische
Zaken, Landbouw & Innovatie), Overijssel en Tubbergen.
De gedachte is dat de komende jaren veel boeren stoppen met hun agrarische bedrijf,
deels door schaalvergroting, deels door het ontbreken van een opvolger. Het gevaar
dreigt dat ze leeg komen te staan, met verloedering van het landschap tot gevolg.
Het concept Knoop-erven staat meer woon- en werkmogelijkheden toe. De agrarische
grond gaat naar een buurboer, die dankzij uitbreiding toekomstbestendiger kan ondernemen. Het vrijkomende erf krijgt een nieuw leven als Knoop-erf. De bewoners kopen
een eigen woning met een flink stuk privégrond. Daarnaast zijn ze gemeenschappelijk
eigenaar van enkele hectaren grond, en van in ere herstelde landelijke paden.
Het mes snijdt zo aan veel kanten. Het Knoop-erf zorgt voor nieuw leven in het fraaie
buitengebied: particulieren die buiten willen wonen en werken. Maar ook zorg- en
recreatievoorzieningen zijn mogelijk. Daarnaast biedt het aan buurboeren nieuwe
toekomstmogelijkheden. Verder zorgen Knoop-erfbewoners voor versterking en
duurzaam onderhoud van het landschap. De paden vergroten de toegankelijkheid
van het landelijk gebied. En agrarisch erfgoed blijft behouden.
Meer informatie: www.knooperven.nl
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Ruimer wonen in Vriezenveen
In Vriezenveen staat de leefbaarheid van een klein wijkje met 274 eengezinswoningen op
de tocht, constateerde de plaatselijke woningcorporatie al in 2006. Corporatie Mijande
Wonen vroeg bewoners op open wijze wat ze graag willen. De één wil blijven huren, de
ander zijn huurhuis kopen, ouderen willen naar een zorgwoning. En mensen willen graag
meer ruimte in de wijk.
Mijande combineerde alle wensen en maakt van rijtjeshuizen twee-onder-één-kappers,
door steeds een tussenwoning te verwijderen. Mensen die in een te slopen huurwoning
wonen, worden niet lastig gevallen met een gedwongen vertrek. Zij mogen net zo lang
blijven huren als ze willen. Pas na hun vertrek zal sprake zijn van sloop.
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Rotte kiezen verwijderen
Eén verpauperde woning in een fatsoenlijke wijk kan een behoorlijke aanslag betekenen
op de leefbaarheid. Gemeenten, corporaties en ondernemers in Friesland, ZeeuwsVlaanderen en Oost-Groningen proberen wat te doen aan deze ‘rotte kiezen’. In de
Zeeuwse gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen krijgen eigenaren van verloederde panden
een aanschrijving. In Sluis kunnen particulieren bovendien geld lenen voor de renovatie.
In het noordwesten van Friesland werken vier corporaties samen met plattelandsorganisatie Doarpswurk en de provincie aan de aanpak van rotte kiezen. In Oost-Groningen
hebben het bedrijfsleven, woningcorporaties, gemeenten en provincies een opkoopfonds
gecreëerd om slecht onroerend goed op te kopen en te slopen of te renoveren. Via het
fonds kunnen bijvoorbeeld bewoners hun verpauperde koopwoning inruilen voor een
huur- of koopwoning van een corporatie.
Zie onder meer www.aanpakrottekiezen.nl
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Thema

2.

Leefbaarheid
en Voorzieningen

Jack Huiszoon
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Interview
‘Werken aan burgerkracht’
Overheden kunnen terugtreden als er in lokale gemeenschappen sprake is
van duurzame zelfredzaamheid. Uit individueel burgerschap moet collectieve
burgerkracht ontstaan. Daar werkt Jack Huiszoon (67) aan. Hij is voorzitter van de
NNB-werkgroep Leefbaarheid en Voorzieningen.
‘Dertig jaar werkte ik voor het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu. Bij mijn afscheid in 2007 wilde ik iets speciaals: een discussie over bevolkingsontwikkeling op het platteland. Dat was bijzonder, want niemand was er nog mee bezig.
Als VROM-inspectie kwamen we niet eens op het platteland, iedereen focuste zich op de
stad. We hadden de casus Ganzedijk net gehad. Mijn afscheidsmiddag was de eerste
brainstorm, die het generieke onderwerp bevolkingsdaling in het noorden op de kaart
zette. Bij wethouders en beleidsambtenaren die er nog nooit over hadden nagedacht,
gingen de ogen open. Mensen die er op de achtergrond al wel mee bezig waren, stonden
opeens in het middelpunt van de belangstelling. En de hoge ambtenaren uit Den Haag
kregen onder de neus geduwd dat zich een belangwekkende kwestie aandiende.’
‘Ik was nog maar een maand met vervroegd pensioen toen mijn voormalige VROMdirecteur vroeg of ik iets wilde doen voor het ministerie van BZK, dat bezorgd was over
de toestand in Delfzijl. Toen is de bal echt gaan rollen. Want behalve dat het politiekbestuurlijk rommelde in Delfzijl, bleek dat er een gigantische terugloop van het inwonertal gaande was. In twintig jaar tijd zou het aantal scholieren halveren. Er moest dus juist
een sterk gemeentebestuur zijn om dit in goede banen te leiden. Ik schreef een advies
voor de gemeente Delfzijl, er verscheen een rapport, de vier gemeenten in de Eemsdelta
sloten een convenant met een leefbaarheidsplan. En ook de provincie werd actief. In
maart 2009 stelde BZK dat er aandacht moest komen voor kennisontwikkeling op het
gebied van bevolkingsdaling. Het NNB werd opgericht.
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Dat was iets voor mij, vond Delfzijl. Om geen oud-collega’s voor de voeten te lopen,
richtte ik mij niet op wonen, maar op voorzieningen.’
‘We hebben sinds de oprichting een hele ontwikkeling doorgemaakt: van bewustwording
in het eerste jaar, agendering in het tweede, operationalisering in het derde jaar naar
uitvoering door burgers nu. Aanvankelijk discussieerden we over de fysieke kant van
voorzieningen. Gaandeweg zijn we meer de relatie gaan leggen met leefbaarheid. Waar
het volgens mij om draait, is hoe je het woord burgerschap concrete invulling geeft. Het
gaat dan om initiatief, lef, doorzettingsvermogen, weerbaarheid. Maar ook houden we
ons bezig met de vraag wat de rol van de overheid behoort te zijn. Wanneer moet je als
gemeente ondersteunen en wanneer kun je terugtreden? Dit soort vragen geldt overigens
niet alleen voor gemeenten, maar ook voor bijvoorbeeld woningcorporaties. In Friesland
dreigen corporaties te stoppen met investeren in de leefbaarheid op het platteland. Ik
vind dat gevaarlijk, omdat er geen goede analyse onder ligt van de mate waarin mensen
zichzelf kunnen redden.’
‘Sommige burgers redden zich prima, anderen niet. Wat in krimpdorpen moet gebeuren,
is het omzetten van individueel burgerschap in collectieve burgerkracht. Je moet
voorkomen dat alles uit elkaar valt als die ene ontembare trekker in een kleine gemeenschap er niet meer is. Het mag ook niet zo zijn dat een gemeente iets stimuleert en
opeens zegt geen geld meer te hebben. Het zijn twee belangrijke redenen waarom je
prachtige initiatieven niet zelden na een paar jaar ziet doodbloeden. Daarom zie ik als
grootste uitdaging voor onze werkgroep om bij te dragen aan het duurzaam maken van
burgerschap. We moeten uiteindelijk een kennisloket van vraag en aanbod worden.’
‘De optelsom van persoonlijk burgerschap kan leiden tot duurzame, collectieve burgerkracht. Tot een lokale samenleving met visie, zelfvertrouwen, lef en doorzettingsvermogen. Tot een leefgemeenschap die optimaal gebruik maakt van aanwezige deskundigheden, zodat ze kan anticiperen op de demografische en maatschappelijke veranderingen
van nu en de komende 25 jaar.
Als werkgroep Leefbaarheid en Voorzieningen van het NNB willen we daar een bijdrage
aan leveren.’
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Ontwikkeling van de gemiddelde leefbaarheid per gemeente tussen 2008 - 2010

Leefbaarheidsontwikkeling
Negatief
Neutraal
Positief

Bron: Leefbaarometer
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Witteveen – NieuwBalinge: 1-1
Dat het Drentse dorp Witteveen (Gemeente Midden-Drenthe) met nog geen 600
inwoners niet minder dan 17 verenigingen telt, is geen toeval. De geschiedenis heeft
de bewoners zelfredzaam en ondernemend gemaakt. De gemeenschapszin is groot.
Juist nu bevolkingsdaling dwingt tot het delen van voorzieningen met het naburige
Nieuw-Balinge.
Zoals de steenkool uit Limburg vertrok met de komst van aardgas, zo werd al in de jaren
twintig van de vorige eeuw de turf verdrongen door de steenkool. In 1925 vertrokken
werkloze Emmenaren naar ‘het Witteveen’, na strenge selectie door de NV Het Landschap
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Drente, ‘ten einde gevaar voor voortplanting van minder goede geest te voorkoomen’.
Het harde pioniersbestaan dat hoorde bij de ontginning van de woeste grond vertaalde
zich in grote saamhorigheid, die tot op de dag van vandaag kenmerkend is Witteveen.
Ook jongeren zetten zich volop in voor dorpsactiviteiten. Alleen: er zijn steeds minder
jongeren. Maar ook daar weet het dorp oplossingen voor te verzinnen.
Neem voetbalvereniging Witteveense Boys ‘87. Met 150 leden dé bindende factor van
het dorp. Speelt het eerste thuis, dan loopt het dorp uit. Natuurlijk zijn de spelers van het
eerste begonnen als pupillen en junioren. Die ‘voeding’ stokt. In 2007 lukte het nog wel
B- tot en met F-elftallen in te schrijven bij de KNVB, maar voor een A-elftal (jeugd van 16
tot 18 jaar) ontbrak het aan spelers. In 2008 kwamen ook de B- en C-elftallen niet meer
vol. Nu had Witteveen het ‘geluk’ dat nabijgelegen dorpen met dezelfde problemen
kampten. Aanvankelijk zocht de vereniging samenwerking met Tiendeveen, maar dat
bleek te ver weg te liggen. Het enige alternatief was samenwerking met Nieuw-Balinge,
maar juist met dat dorp (800 inwoners) bestond sinds jaar en dag de grootste rivaliteit.
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Toch ontstond er een oplossing. Niet geboren en getogen Witteveense en NieuwBalingse bestuursleden namen het initiatief en lieten met bevolkingsprognoses zien hoe
de jeugdelftallen van de twee verenigingen gezamenlijk de afzonderlijke Witteveense
seniorenelftallen draaiende konden houden. Dankzij hun overtuigende presentatie gingen
de leden akkoord. Toen na de zomer ook het laatste jeugdelftal was samengevoegd,
onthulde de wethouder van Midden-Drenthe het nieuwe tenue: van Witteveen NieuwBalinge Combinatie ‘09.
Ouders, die vanwege dorpse animositeit vroeger regelmatig met elkaar op de vuist
gingen, stonden nu gezamenlijk langs de lijn naar hun kinderen te kijken en stemden
het vervoer met elkaar af. De kinderen raakten bevriend. Het gevolg was dat ouders ook
gezamenlijk zagen aankomen dat het niet mogelijk was om in beide dorpen de basisschool, met ieder minder dan 60 leerlingen, overeind te houden. In april 2012 stemden de
ouders van Witteveen in met de sluiting van basisschool De Tille. Sinds de zomer gaan alle
kinderen naar ‘De Wenteling’ in Balinge, die dankzij de fusie nog zeker acht jaar vooruit
kan.
Zie www.dorp-witteveen.nl
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Voorzieningen =
leefbaarheid?
Hoe leefbaar is een dorp zonder basisvoorzieningen? Onderzoeken tonen opvallend
vaak aan dat voorzieningen en leefbaarheid weinig met elkaar te maken hebben.
In opdracht van de provincie Zeeland onderzocht het Zeeuwse instituut voor sociale &
culturele ontwikkeling Scoop in 2010 De Sociale Staat van Zeeland. ‘Ondanks de wetenschap dat de aanwezigheid van (een kompleet pakket aan) basisvoorzieningen in kernen
geen directe voorwaarde is voor een leefbare omgeving, domineert al decennia lang de
voorzieningenstructuur de lokale leefbaarheidsagenda’, concluderen de onderzoekers.
Zij menen dat bestuurders te veel uitgaan van het romantische beeld van ‘het autonome
dorp’: dorpen waar de bewoners geboren en getogen zijn, wonen, werken, naar school
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gaan en boodschappen doen. De Amsterdamse universitair docent Frans Thissen stelde
als een van de eersten vraagtekens bij dit uitgangspunt. Zijn stelling is dat autonome
dorpen niet of nauwelijks meer bestaan. Ze hebben plaatsgemaakt voor wat hij noemt
‘woondorpen’: een uitvalsbasis van waaruit bewoners allerlei activiteiten ontplooien,
soms in het dorp, soms in de regio, soms veel verder weg. De leefbaarheid in een woondorp hangt volgens Thissen af van de mate waarin bewoners met elkaar activiteiten
ondernemen, vaak op vrijwillige basis en op eigen initiatief. In zijn optiek zorgen dorpsvoorzieningen niet voor leefbaarheid, maar zijn dorpsvoorzieningen het resultaat van
leefbaarheid. Er zijn succesvolle woondorpen en minder succesvolle woondorpen. Dat
komt volgens Thissen omdat het ene dorp succesvoller is in het aantrekken van bewoners
met sociaal kapitaal dan het andere. Leefbaarheid is dus niet het gevolg van voorzieningen, maar wordt bepaald door (nieuwe)dorpsbewoners met een groot sociaal netwerk.
Volgens het Zeeuwse Scoop zit het hart van leefbaarheid ‘niet zozeer in de stenen van een
voorziening, maar veel meer in datgene wat inwoners met elkaar ondernemen en wat zij
daarin voor elkaar betekenen. Het zit in sociale verbanden. En het zit in toenemende mate
in de fysieke kenmerken van de woonomgeving (het mooie wonen).’
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Virtueel en fysiek samenwerken
Op een inwonersaantal van 750 telt Varsselder-Veldhunten in de Achterhoek maar liefst
25 bloeiende verenigingen – van fanfare tot voetbal, van Dorpsbelangen tot toneelvereniging. Maar dat gaat niet vanzelf. Intensieve samenwerking is het belangrijkst, vertelt
voorzitter Wim Klompenhouwer van Vereniging Dorpsbelangen Varsselder -Veldhunten.
‘Als dorp trokken we één lijn richting gemeente. We wilden graag één gemeenschappelijk
onderkomen voor alle dorpsverenigingen. Iedereen vergadert en/of oefent daar nu en
ontmoet elkaar aan de bar. Daar ontstaan nieuwe ideeën.’
Samenwerken gebeurt ook digitaal op de plaatselijke dorpswebsite, waar alle verenigingen hun nieuws en agenda kunnen plaatsen. ‘Als je op zoek bent naar de voetbaluitslagen, zie je meteen dat er binnenkort ook een kermisvergadering is. Zo houden we elkaar
van alles op de hoogte.’
Zie www.gwvv.nl.

Prins Willem Alexander bezoekt het dorpshuis van Varsselder-Veldhunten
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‘Van burger- naar overheidsparticipatie’
‘De kunst is burgers meer verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen leefomgeving.
Dat kan, want de burger is inmiddels qua opleidingsniveau, inkomen en netwerkvaardigheden tot veel meer in staat dan toen de staat veel taken van die burger overnam.’ Dat
zegt burgemeester Hans Verheijen, burgemeester van Mill en Sint Hubert, en tevens
voorzitter van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK). ‘We moeten van
burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. De burger neemt het initiatief, de overheid
treedt alleen naar voren als die burger dat vraagt. Dat gaat niet van de een op andere dag.
De politiek moet een overgangsperiode toestaan om de burger te ‘ontpamperen’.
Vrijwilligers van de LVKK proberen dat proces in tal van lokale organisaties te begeleiden.’
Zie www.lvkk.nl

School wordt dorpscentrum
Het zag er niet goed uit voor de kinderen in Hoog-Keppel (500 inwoners, gemeente
Bronckhorst). De gemeente wilde de openbare basisschool sluiten, maar de bewoners
kwamen in verzet. En met succes.
Met 80 leerlingen zakte de school akelig dicht tegen de gemeentelijke ondergrens van
70 aan. Bronckhorst wilde de dorpsschool daarom sluiten. Maar de bevolking kwam in
opstand. Intelligente en onwrikbare ouders stelden een plan op om het gebouw over
te nemen, te renoveren en uit te breiden, inclusief beheerplan en exploitatie. Na een
handtekeningenactie en intensief overleg met de gemeente, namen ze de school voor
1 euro over. Ze brachten ook het Dorpshuis onder in het gebouw. Behalve de school
verhuurt de Stichting Dorpshuis Keppel het gebouw nu met succes aan onder andere
de Stichting IJsselgraaf, Muziekschool Oost-Gelderland, Markant Kinderopvang, de
Dorpsraad Keppel en Eldrik en de Jazzband Hot & Sweet.
Zie www.dorpshuiskeppel.nl
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Financiën
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Hans Halbesma
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Interview
‘Afschrijven én transformeren’
Niet alles draait om geld, maar met afnemende inkomsten en tegelijkertijd een grote
transitieopgave staan gemeenten in krimp- en anticipeerregio’s wel voor een zware
opgave. Hans Halbesma (43), strategisch beleidsadviseur bij de gemeente SúdwestFryslân en voorzitter van de NNB-werkgroep Financiën ziet dat gemeenten worstelen
met het maken van keuzes.
‘Om twee redenen ben ik actief in het NNB. Onze voormalige burgemeester Brok – toen
nog Sneek – was voorzitter van de VNG-commissie Zorg en vroeg mij of ik daar iets wilde
vertellen over de opgave in relatie tot bevolkingsdaling. Dat was interessant en voor
menigeen een eyeopener. Voor mijzelf ook enigszins. Belangrijker is dat ik in de anticipeerregio Noordoost Fryslân woon. Als je door het gebied rijdt, dan zie je in de verte
prachtige dorpjes in het landschap liggen. Maar als je binnenrijdt, blijkt dat veel te koop
staat. Ik zie dorpen ontvolken, ik zie basisscholen verdwijnen. Het is allemaal zo kwetsbaar. Dat motiveert mij om iets aan dit vraagstuk te doen.’
‘De veranderende bevolkingssamenstelling is voor de meeste gemeenten de grootste
uitdaging. In onze gemeente Súdwest-Fryslân zijn ontgroening en vergrijzing belangrijker
dan de absolute afname van het aantal inwoners. We voorzien hier een afname van het
aantal leerlingen met 10 procent in tien jaar: zo’n 1000 leerlingen. Tegelijkertijd neemt
het aantal ouderen toe. Dit betekent dat we andere voorzieningen moeten creëren. Maar
ook dat we versneld moeten afschrijven op bijvoorbeeld schoolgebouwen waarin we als
gemeente hebben geïnvesteerd. En dat recreatieaccommodaties moeilijker hun exploitatie rond krijgen, omdat het aantal bezoekers terugloopt.’
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‘Een ander groot financieel vraagstuk is de afname van de opbrengsten uit grondexploitaties. Deze zijn als financieringsbron voor beleid opgedroogd. Voor veel gemeenten geldt
dat ze juist kosten krijgen: ze moeten slopen. Als er minder woningen zijn, loopt de
gemeenteboekhouding ook aan de opbrengstenkant terug. Minder inkomsten aan
rioolheffing bijvoorbeeld. Dit alles betekent dat gemeenten moeten anticiperen op de
demografische transitie. Doen ze dat niet tijdig, dan lopen ze straks echt vast.’
‘Binnen Súdwest-Fryslân hebben we plannen voor nieuwbouw inmiddels gehalveerd.
We hebben 12 miljoen euro afgeboekt op onze grondexploitatie. En we schrijven versneld
af op schoolgebouwen. Al met al loopt de rekening dan snel op.
Daarnaast praten we met verenigingen Dorpsbelangen over de transitieopgave.
Opvallend genoeg horen we daar vaak de reactie: hè hè, eindelijk ziet de gemeente wat
wij al langer zien: een afkalvend verenigingsleven, het draagvlak voor voorzieningen
onder druk en ouderen die achterblijven en dreigen te vereenzamen. De mensen voelen
allang dat we op een omslagpunt zitten.’
‘Een belangrijke vraag voor gemeenten is of de middelen uit het gemeentefonds vanwege
bevolkingsdaling anders moeten worden verdeeld. Als de bevolking met 1 procent daalt,
daalt de uitkering uit het gemeentefonds grosso modo eveneens met 1 procent. De
gemeenten in Parkstad Limburg hebben uitgerekend dat dit over 25 jaar neerkomt op een
daling van 60 miljoen euro per jaar, bij een daling van 240.000 naar 170.000 inwoners. Op
dit moment bestaat er een tijdelijke maatstaf in het gemeentefonds, die ervoor zorgt dat
alle gemeenten tezamen ruim 14 miljoen euro ophoesten voor de drie krimpregio’s. Waar
gemeenten nog moeilijk in slagen, is inzichtelijk te maken dat er krimpgerelateerde zaken
zijn die hen financieel op achterstand zetten ten opzichte van andere gemeenten. Het is
heel moeilijk om effecten toe te schrijven aan louter bevolkingsdaling, als er ook nog eens
een economische crisis gaande is. Als werkgroep hebben we drie onderwerpen uitgekozen die volgens ons crisisbestendig zijn en wellicht kunnen aantonen waar krimpspecifieke uitgaven en inkomsten uit de pas gaan lopen met de rest van het land [zie pagina
41]. Provinciale toezichthouders hebben op ons verzoek gemeenten gevraagd om deze
onderwerpen financieel te monitoren.’
‘Persoonlijk denk ik niet dat we naar een herverdeling van het gemeentefonds moeten.
Ik beschouw demografische transitie als een tijdelijke kwestie. Daarbij hoort meer een
specifieke uitkering voor specifieke gemeenten en regio’s, die na de transitie weer kan
worden afgebouwd.’
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Loppersum op de rails
Krimpgemeente Loppersum in Noordoost-Groningen werd in 2007 onder curatele
gesteld van het Rijk. De situatie leek uitzichtloos, maar vijf jaar later blijkt de
gemeente de financiën weer op orde hebben. Zelfs zo goed dat het toezicht door Rijk
en provincie is versoepeld.
Zonder slag of stoot ging dat allemaal niet. Er kwam een kleine volksopstand, compleet
met barricadering van het gemeentehuis. De bevolking was woedend vanwege het
ingrijpende saneringsplan dat de gemeente doorvoerde. Maar juist door dit saneringsplan
kan Loppersum nu weer op eigen benen staan.
Loppersum is een uitgestrekte gemeente. De ruim 10.000 inwoners wonen verspreid over
17 dorpen, met 180 kilometer weg daartussen. Kilometers die allemaal door de gemeente
moeten worden onderhouden. De norm-bedragen van het Rijk bleken daarvoor niet
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meer voldoende en de bodem van de pot financiële reserves bleek in 2007 bereikt. Het
toenmalige gemeentebestuur concludeerde dat het niet meer lukte om een sluitende
meerjarenbegroting te maken. Daarop koos de gemeenteraad unaniem voor het
aanvragen van de artikel 12-status, met een bijbehorend financieel saneringsplan.
Juist dit plan riep in 2009 veel weerstand op onder de bevolking, omdat vooral de
voorzieningen het moesten ontgelden. Een massale demonstratie met fanfare en
boerenkarren en een blokkade van het gemeentehuis volgde. ‘We hadden toen 25
insprekers, die allemaal riepen dat Loppersum een ‘kale woestijn’ zou worden’, zegt
Pier Prins, wethouder Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De gemeenteraad had
unaniem besloten dat de bezuinigingsvoorstellen niet de zwakkeren in de samenleving
mochten treffen.
De gemeente zocht steun bij de bevolking en bij de talloze verenigingen die Loppersum
kent. De gemeente wilde (sport)verenigingen weliswaar privatiseren, maar niet zonder ze
een rugzakje met geld mee te geven. En voor de overdracht pakte de gemeente eerst nog
het achterstallig onderhoud aan.
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Wethouder Prins: ‘Zo is het bijvoorbeeld toch gelukt om twee openluchtzwembaden
open te houden. Die draaien na alle veranderingen weer als een tierelier.’ De gemeente
wil in 2014 weer op eigen benen te staan. De provincie liet eind 2011 weten daar zoveel
vertrouwen in te hebben, dat het toezicht werd versoepeld. Maar klaar is Loppersum
niet, het gesprek met bewoners gaat door, zeker omdat de bevolkingsdaling om verdere
maatregelen vraagt. Zo werkte een groep van veertig (hoogopgeleide) ouders aan een
plan om vier basisscholen in Loppersum-Oost open te houden. Ze bestreden het Integraal
Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente en rekenden uit dat samenwerking met behoud
van kleinschaligheid 150.000 euro aan besparingen opleverde. Terwijl gemeente, ouders
en schoolbestuur verder praten, blijven de scholen in ieder geval tot 2017 open. De
discussie gaat over de periode daarna, wanneer de bevolkingsdaling een nog grotere
aanslag doet op de gemeentelijke portemonnee. Het gemeentebestuur heeft zich voorgenomen de interactie met bewoners te verbeteren. Met de gebruikers van de gymzaal in
de kern Middelstum wordt bijvoorbeeld gekeken of er een nieuwe voorziening kan
komen, die meer functies met elkaar combineert.
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De krimpparagraaf
De werkgroep Financiën van het NNB heeft de tijdelijke krimpmaatstaf in het
gemeentefonds geëvalueerd. Voor de periode 2011-2015 heeft een herverdeling
plaatsgevonden die de gemeenten in de drie krimpregio’s voor ruim 14 miljoen euro
compenseert. Het gaat om gemeenten die hun inwonertal de afgelopen 7 jaar met
meer dan 1 procent hebben zien teruglopen. Doel is de nadelige gevolgen van
bevolkingsdaling deels op te vangen en om noodzakelijke herstructurering door te
voeren.
De betrokken gemeenten is verzocht een krimpparagraaf in hun begroting en jaarrekening opnemen, als instrument om een integrale visie te formuleren op krimpaanpak.
De vorm waarin ze dat doen is niet voorgeschreven. Onderzoek laat zien dat gemeentelijke krimpparagrafen in 2011 (het eerste jaar) qua lengte en diepgang sterk verschillen.
Veelal beschrijven ze thema’s (wonen, onderwijs, voorzieningen), maar is niet duidelijk
welke extra kosten of verminderde inkomsten zijn toe te schrijven aan bevolkingsdaling.
De werkgroep Financiën van het NNB stelt dat het zeer moeilijk is om per jaar te bekijken
welke kosten of minder opbrengsten specifiek aan krimp zijn toe te schrijven. Desondanks
vindt de werkgroep de paragrafen teleurstellend. De extra middelen zijn vaak aangewend
als algemeen dekkingsmiddel, zonder directe relatie met krimpgerelateerde inspanningen. De conclusie luidt: ‘De krimpparagrafen bevatten te weinig informatie die gebruikt
kan worden voor een evaluatie van de krimpmaatstaf.’ Maar omdat het een nieuw
instrument is en omdat het om het eerste jaar ging, moet aan gemeenten tijd en ruimte
worden gegund om tot een betere invulling te komen. Essentieel is volgens de werkgroep
dat ‘de krimpparagraaf een directe relatie dient te leggen tussen extra financiële en
beleidsmatige inspanningen en bevolkingsdaling’. De werkgroep adviseert gemeenten
om zich te beperken tot een klein aantal thema’s en om in de krimpparagraaf tevens een
doorkijk van de effecten van de geprognosticeerde bevolkingsontwikkeling voor de
langere termijn op te nemen. Voorgesteld worden drie beleidsterreinen: riolering,
huisvesting basisonderwijs en openlucht sportaccommodaties.
Bij een dalende bevolking moeten de rioleringslasten per huishouden stijgen, want
de kosten blijven gelijk en gemeenten hanteren kostendekkende tarieven. Bij de huisvestingskosten voor het basisonderwijs moeten stijgende lasten per leerling zichtbaar
worden. Bij buitensportaccommodaties moet een lastenverschil (na enkele correcties
op landelijke ontwikkelingen) zichtbaar worden bij dezelfde gebruiksintensiteit.
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Terugtrekkende corporaties
Veel corporaties bouwen hun activiteiten in plattelandsdorpen af. Soms gaat het alleen
om ‘maatschappelijke activiteiten’: de bijdragen die corporaties leveren aan leefbaarheid.
In andere gevallen proberen ze ook van hun bezit af te komen. Ze zien kleine dorpen om
financiële redenen vaak niet meer zitten.
De minister liet weten dat de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting werkt aan een
verantwoorde exitstrategie, ‘gebaseerd op eigen kracht en kwaliteit’ van de dorpen.

‘Geen krimpmaatstaf’
In 2010 adviseerde de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) de toenmalige
staatssecretaris van BZK om vanaf 2011 geen krimpmaatstaf op te nemen in het gemeentefonds. Zo’n maatstaf is volgens de Raad in strijd met de algemene uitgangspunten en
de systematiek van het gemeentefonds. Het kabinet besloot de maatstaf wel in te voeren,
maar tijdelijk. ‘Aan het eind van de looptijd van de tijdelijke maatstaf, namelijk 5 jaar,
moet een duidelijk beeld zijn ontstaan van de financiële gevolgen van bevolkingsdaling
voor gemeenten’, schreef de staatssecretaris aan de gemeenten.
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Heerlen: 5 ton minder
Hoewel volgens diverse onderzoeken (het Periodiek Onderhoudsrapport gemeentefonds
2010 en onderzoek van het Groningse COELO) niet blijkt dat krimp een extra kostenfactor
is, komt Heerlen tot een andere conclusie.
In de begroting 2011 schreef Heerlen: ‘In ons nieuwe krimpmodel 2010-2020-2040, waar
de daling van de inwoners, jongeren, leerlingen, de stijging van ouderen én de sloop van
6300 woningen is meegenomen, laat de algemene uitkering per jaar een achteruitgang
zien van tussen de € 400.000 en € 500.000. (…) In een ideale situatie zullen de diverse
verdeelsleutels van de algemene uitkering de bevolkingsdaling compenseren. Onderzoek
in de gemeente Heerlen toont aan dat dit niet het geval is omdat de afname van de
bevolking en de te verwachten sloop van woningen groter zijn dan de positieve effecten
(o.a. stijging ouderen). De bevolkingsdaling zal dus zeker een daling van de algemene
uitkering tot gevolg hebben.’
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Interview
Ontgroening is de kwestie
In het onderwijs slaat de ontgroening veel harder toe dan de bevolkingsdaling. Er zijn
zeer ingrijpende maatregelen nodig om het onderwijs op niveau te houden, stelt Leo
Niessen (66), voorzitter van de NNB-werkgroep Onderwijs. Binnen het onderwijs zelf
vindt die boodschap nu wel weerklank. Nu de ouders en niet te vergeten de
bestuurders nog.
‘Lange tijd werkte ik in het Limburgse onderwijs, de laatste jaren onder meer als lid van
het College van Bestuur van de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg. Al eind
jaren negentig kampte onze regio met een daling van leerlingaantallen. Dat proces werd
sterk versneld vanaf 2005. Uit onderzoek bleek dat het aantal leerlingen in het voortgezet
onderwijs met 4.000 zou dalen, ten opzichte van de 14.000 die er toen nog waren. Dat
betekent scholen die sluiten en docenten die hun baan verliezen.’
‘Dankzij het NNB kwam ik in contact met professionals elders. Gezamenlijk stelden we
vast dat het beleid in Den Haag nog louter op groei is gericht. Als themagroep zijn we heel
hard gaan roepen dat niet groei de maat voor beleid moet zijn, maar krimp. We kwamen
met indrukwekkende cijfers. Bijna de helft van alle basisscholen in Nederland heeft al met
krimp te maken. Tot 2020 daalt het aantal leerlingen in het primair onderwijs met 100.000
en in het voortgezet onderwijs met 60.000. Maar in de Tweede Kamer voert ontkenning
nog de boventoon.’
‘Dat geldt ook voor veel lokale bestuurders. We onderzochten de ontwikkeling van
leerlingaantallen in de grotere plattelandsgemeenten. Daar hoorden we: ‘Maar er is hier
helemaal geen bevolkingsdaling.’ En dus schrok men zich dood toen wij de details lieten
zien. Binnen vijf jaar daalt het aantal leerlingen in groep 1 en 2 met 20 procent. Dat is
onontkoombaar. Men ziet nog onvoldoende het verschil tussen ontgroening en bevolkingsdaling. Ontgroening slaat in het onderwijs veel harder toe.’
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‘Onze NNB-werkgroep streeft twee belangrijke doelen na. Ten eerste de regio’s bewust
maken dat dit een urgent probleem is. Ik denk dat dit besef in onderwijsland nu wel
wortel schiet. Ten tweede willen we ook ouders en bestuurders wakker schudden. Dat
wordt een enorme klus, want zowel bestuurlijk als onder de bevolking domineert nog wat
ik noem de valse romantiek van de kleine school. De opheffingsnorm van 23 leerlingen is
niet meer van deze tijd. In het onderwijs zelf is de algemeen gedeelde opvatting dat je bij
dat aantal geen kwaliteit meer kunt leveren. Leerlingen op dergelijke kleine scholen zijn
tweemaal zo duur en de kans dat het een zwakke school betreft, is tweemaal zo groot.
Ook de sociale ontwikkeling van leerlingen op dergelijke scholen blijft achter.’
‘Concentratie is dus noodzakelijk. Maar je hebt krachtige lokale bestuurders nodig om
zoiets voor elkaar te krijgen, gezien het verzet vanuit de gemeenschap. In Parkstad
Limburg bijvoorbeeld zie je initiatieven van burgers om op plekken waar scholen zijn
verdwenen nieuwe te stichten. Ik snap dat wel, maar krachtige gemeentebesturen
moeten zeggen dat het niet kan. In Borger-Odoorn is een geheel nieuwe structuur
bedacht die tot flinke kwaliteitsverhoging heeft geleid. Dankzij een wethouder die zijn
nek uitstak [zie pagina 50].’
‘Bij herstructurering is de huidige bekostigingssystematiek een knelpunt. Als er 100.000
leerlingen verdwijnen dan dalen de budgetten mee en kún je niet fatsoenlijk herstructureren. Wij zouden wensen dat er vanuit de bekostiging juist een stimulans uitgaat.
Bijvoorbeeld door scholen in het voortgezet onderwijs vijf jaar de tijd te geven en pas
daarna het budget naar rato van het aantal leerlingen af te bouwen zoals de minister
onlangs voor het primair onderwijs besloot.’
‘De onderwijsdichtheid in Nederland zal afnemen. Nu hebben we momenteel nog een
dichtheid die tot de hoogste ter wereld behoort, dus heel erg is dat niet. In het voortgezet
onderwijs is het ingewikkelder dan in het primair onderwijs, vanwege de veel grotere
variëteit aan opleidingen. Met name beroepsopleidingen zijn duur. Maar we weten ook
dat er een grote behoefte aan vakmensen aankomt. Afdelingen techniek met te weinig
leerlingen kun je niet zomaar sluiten. Politiek is deze discussie nog lastiger, omdat je
eigenlijk naar een geheel nieuw stelsel voor het beroepsonderwijs toe moet. En stelseldiscussies over het onderwijs zijn momenteel taboe in Den Haag. Maar als luis in de pels,
van zowel de politiek als onze eigen achterban, zullen we de discussie blijven
aanzwengelen.’
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Ontwikkeling aantal inwoners 4 tot 12 jaar per gemeente 2010 - 2025
Sterke krimp (10% of meer)
Krimp (-10 tot -2,5%)
Redelijk stabiel (-2,5 – 2,5%)
Groei (2,5 – 10%)
Sterke groei (10% of meer)

Bron: PBL/CBS regionale bevolking
en huishoudens prognose, 2011-2040
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Dorpshuis vervangt schoolhek
Borger-Odoorn telt steeds meer ouderen en steeds minder jeugdigen. Dat heeft gevolgen
voor de 17 openbare basisscholen in deze uitgestrekte gemeente in Oost-Drenthe.
Wethouder Jacob Bruintjes van onderwijs en demografische ontwikkeling maakt een
plan.
Zijn onderwijsplan ‘Morgen wordt alles beter; wij beginnen vandaag’ leidde in 2010
tot heftige discussies. Maar uiteindelijk gaf de gemeenteraad groen licht: de landelijke
ondergrens voor het openhouden van een school is 23 leerlingen, in Borger-Odoorn ligt
die grens op vijftig leerlingen. Bij minder leerlingen moet de school dicht. In dat geval
stelt de gemeente een budget beschikbaar voor ouders om naar eigen inzicht het vervoer
te regelen. Dat kan door een taxibusje te huren, zelf een busje aan te schaffen of door het
inschakelen van vrijwilligers die daarvoor een onkostenvergoeding krijgen. De gemeente
schrijft niet voor hoe het budget moet worden besteed.
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Bruintjes: ‘Om voldoende kwaliteit te leveren moet een school minimaal vier klassen
kunnen organiseren, via gebundelde groepen. En er moeten minimaal vijftig leerlingen op
de school zitten, waarbij we wel jaarlijks de demografische ontwikkeling van de dorpskern
meewegen. Als er uitzicht is op nieuwe leerlingen sluiten we natuurlijk niet’, vertelt
Bruintjes.
Volgens het onderwijsplan krijgt elke grotere kern in Borger-Odoorn een centrale, brede
school met kinderopvang, jeugdwerk en een peuterspeelzaal. Het bestuur van deze
centrale school heeft ook de verantwoordelijkheid voor het onderwijs in twee of drie
kleine dorpsscholen in de omliggende kernen. Het schoolbestuur kan desgewenst met
budgetten schuiven om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. ‘Maar ook de
centrale scholen hebben ingestemd met sluiting als er minder dan 50 leerlingen zijn.
Wij geloven echt dat met minder leerlingen de onderwijskwaliteit onvoldoende is
gewaarborgd.’
De sluiting van scholen met meer dan 23 en minder dan 50 leerlingen stelt de gemeente
wel voor een ander probleem. Want gemeenten worden door het rijk niet gecompenseerd
voor vervoerskosten van basisschoolleerlingen. Borger-Odoorn betaalt daarom het
vervoer naar de centrale school uit eigen zak. Weliswaar bespaart de gemeente op het
onderhoud van gesloten schoolgebouwen en verdient zij wat met de verkoop van oude
schoolgebouwen, maar het blijft krap.
Op aandrang van de bewoners moest er bovendien extra geld komen voor de dorpshuizen in alle kernen van Borger-Odoorn. Bruijntjes: ‘Mensen waren bang dat met het
verdwijnen van de school ook hun ontmoetingsplek in het dorp zou verdwijnen. Een
school die verdwijnt, raakt mensen diep, ook al hebben ze er zelf geen directe betrokkenheid bij. Een school is voor iedereen een symbool van vooruitgang, van ontwikkeling, van
levendigheid en jeugd. Daarom hebben we extra middelen uitgetrokken om alle dorpshuizen te ondersteunen. Elk dorp moet immers een ontmoetingsplek hebben, al helemaal
als er geen schoolhek meer is die deze sociale functie vervult.’
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De basisschoolcoöperatie
Schoolbesturen in krimpgebieden kampen met teruglopende leerlingenaantallen en dus
minder inkomsten. Nieuwbouw is essentieel, want scholen staan nu vaak op de verkeerde
plek en zijn van slechte kwaliteit. Maar voor nieuwbouw zijn de gescheiden geldstromen
voor basisonderwijs een sta-in-de-weg. Oplossing: het schoolschap.
Uit onderzoek in opdracht van de provincies Groningen en Drenthe blijkt dat de kwaliteit
van de basisschoolgebouwen beneden de maat is. Het energieverbruik van scholen is
enorm en het binnenklimaat is door slechte ventilatie ronduit ongezond. ‘s Winters is
er nauwelijks ventilatie en ‘s zomers wordt het veel te heet. Bij nieuwbouw van scholen
zouden gemeenten en schoolbesturen hun financieringsstromen moeten bundelen, om
zo een flinke slag te maken in de lokale onderwijskwaliteit.
Gemeenten zijn economisch eigenaar van een schoolgebouw, maar kunnen de benodigde
duurzame maatregelen niet terugverdienen. En het schoolbestuur als juridisch eigenaar
kan zonder onderpand geen voorinvesteringen doen en kampt vaak met hoge onderhoudskosten vanwege verkeerde bouwkundige keuzes.
Schoolbesturen en gemeenten moeten daarom het probleem van de onderwijshuisvesting samen aanpakken. Daarbij kan het ‘schoolschap’ uitkomst bieden. Een schoolschap
is een soort coöperatief vastgoedbedrijf. Het neemt gemeenten de onderwijshuisvesting
uit handen en vervult een centrale rol bij de financiering van nieuwbouw. Door zowel
gemeenten als schoolbesturen (en hun financiering) in een schoolschap onder te brengen
ontstaat ruimte voor duurzame investeringen en blijft actuele kennis over scholenbouw
beter bewaard.
Een schoolschap is een vereniging waarvan alleen een schoolbestuur en de gemeente lid
kunnen worden. De schoolschappen zelf zijn weer lid van een landelijke omnivereniging
Schoolschap, die landelijke kwaliteitseisen voor duurzame bouw kan ontwikkelen.
Schoolschappen zijn alleen interessant voor nieuw te bouwen scholen, voor bestaande
gebouwen ligt het juridisch te ingewikkeld om alles onder één dak te brengen.
Dat maakt de aanpak des te interessanter voor krimpgebieden: daar is veel nieuwbouw
nodig in de vorm van geïntegreerde kindvoorzieningen. Wel kampen krimpgebieden vaak
met te hoge boekwaarden van hun oude scholen, een probleem dat de financiering van
nieuwe scholen in de weg staat. De rijksoverheid zou hier eenmalig een bijdrage voor
moeten leveren, hopen de initiatiefnemers van het schoolschap.
Zie www.scholenbouwmeester.nl
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Onder één dak in Oostwold
De voorzieningen in Oostwold (670 inwoners, gemeente Leek) hadden het moeilijk.
De twee basisscholen stonden onder druk, vanwege te geringe leerlingaantallen. Ouders
en leerkrachten waren het erover eens dat samenwerking tussen de christelijke en de
openbare school noodzakelijk was. Maar er was meer aan de hand. Ook andere voorzieningen in Oostwold hadden het moeilijk. Dankzij gezamenlijke inspanningen van alle
inwoners kwam een multifunctioneel centrum van de grond. Zo ontstond het splinternieuwe
‘De Gaveborg’, dat niet alleen onderdak biedt aan de inmiddels gefuseerde scholen,
maar ook aan kinderopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, korfbalvereniging,
voetbalvereniging en de coöperatieve dorpssupermarkt (van de dorpsbewoners zelf), een
sportcafé met biljart- en dartruimte, vergaderruimten met onder andere plek voor de
jeugdsoos, een handvaardigheidsplein, een ict-plein, een fitnessruimte en een gymzaal.
Voor de basisschool is een enorme kwaliteitsslag gerealiseerd. De lokalen zijn voorzien
van digitale schoolborden en nieuw meubilair. Er is een eigen speellokaal en er is een
inpandige sportzaal voor de gymlessen.
Zie www.gaveborg.nl

Jong in Elsendorp
Elsendorp (1050 inwoners, gemeente Gemert-Bakel) begon eind negentiende eeuw als
landgoed De Dompt, eigendom van een protestantse heideveldontginner. Maar het dorp
in de Peel ontleent zijn naam aan pater Van den Elsen die er een katholieke kerk stichtte.
Door zijn tamelijk geïsoleerde ligging kwamen de bewoners er al vroeg achter dat
samenwerking geboden was om voorzieningen in stand te houden. In 2006 ontstond
Brede School De Dompelaar. Veel van de ambities van toen blijken nu gerealiseerd. De
Dompelaar biedt een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van nul tot 18 jaar,
door alle kindvoorzieningen plus het bibliotheekpunt en het buurthuis onder één dak te
brengen. Ook op het gebied van zorg voor ouderen is zelfredzaamheid kenmerkend voor
de Elsendorpers. De Volkskrant besteedde er eind augustus 2012 een groot artikel aan.
Niet voor niets kreeg Elsendorp in 2007 de Dorpsvernieuwingsprijs.
Zie www.elsendorp-online.nl
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Kleine zwakke scholen
Het aantal basisscholen in Nederland met minder dan 50 leerlingen, is tussen 2000 en
2010 met 10 procent gestegen tot 201. Deze zeer kleine scholen bevinden zich allemaal in
‘krimpgebieden’: de drie Noordelijke provincies, Zeeland en in mindere mate Limburg.
Dat meldde de onderwijsinspectie in 2011.
Van de basisscholen die 100 of meer leerlingen hebben is 5,9 procent (zeer) zwak. Bij
scholen tussen de 50 en 100 leerlingen is dat 10,7 procent. En van de scholen met minder
dan 50 leerlingen is 15,5 procent zwak of zeer zwak. ‘De veilige omgeving die een heel
kleine school in de ogen van velen biedt, kan uiteindelijk dus minder positief uitpakken
voor de ontwikkeling van een leerling’, stelt de inspectie.
Zie www.onderwijsinspectie.nl
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5.

Zorg en
Sociale
Draagkracht
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Interview
‘Bereikbaar, betaalbaar, goed’
‘Krimpregio’s zijn voorlopers’, stelt Karin Kalverboer (54), directeur van het
Zorg Innovatie Forum (een netwerk van 22 organisaties) en voorzitter van de NNBwerkgroep Zorg en Sociale Draagkracht. Een adequaat zorgniveau bij een dalende
bevolking, een sterke druk op financiering en een krimpende arbeidsmarkt,
beschouwt ze als een grote opgave. Maar juist in die dorpen en regio’s groeit en bloeit
de toekomst van de zorg.
‘Mijn functie als directeur van het Zorg Innovatie Forum (een netwerk van 22 organisaties)
sluit prima aan bij mijn voorzitterschap van de NNB-werkgroep Zorg. Waar het telkens
om gaat is het toegankelijk, hoogwaardig en betaalbaar houden van zorg. Op het
platteland is een adequaat niveau van zorgvoorzieningen een actueel thema. Ik voelde
mij aangetrokken tot het netwerk, omdat ik wil helpen om op een andere manier naar dit
vraagstuk te kijken. Maar ook omdat ik vind dat de afstand tussen het beleid uit Den Haag
enerzijds en wat er gebeurt in krimpregio’s anderzijds te groot is. Onze werkgroep
probeert de praktijk, waar mooie en vernieuwende initiatieven plaatsvinden, meer voor
de bühne brengen.
Het is heel inspirerend om te merken dat het zindert in Nederland, juist in regio’s waarvan
dat niet wordt verwacht. Als werkgroep proberen we daar de rode draden uit te trekken,
zodat we kennis kunnen delen en het wiel niet telkens hoeft te worden uitgevonden.’
‘In dorpen en regio’s waar demografische verandering gaande is, staat de zorg zonder
meer onder druk. Er zijn ziekenhuizen die afdelingen sluiten. Het wordt moeilijker om
voor iedereen een huisarts binnen acceptabele afstand beschikbaar te hebben. Terwijl
ziekenhuizen patiënten na een behandeling eerder naar huis sturen dan vroeger, staat de
thuiszorg juist onder druk. En door ontgroening in krimpgebieden zie je een wat eenzijdige populatie ontstaan van ouderen die het sociaal en financieel toch al niet gemakkelijk
hebben.’
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‘Gelukkig is dit maar een deel van het verhaal. Want ondertussen gebeurt er heel veel,
juist in de krimpregio’s. Er ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen. Enerzijds tussen
professionals die de zorg meer vanuit de behoeften van de cliënt gaan organiseren. Zoals
in Friesland, waar partijen elkaar vanuit een brede samenwerking aanvullen in de keten
van hulpverlening bij dementie. Anderzijds tussen burgers. We zien zorgcoöperaties
ontstaan, waarbij mensen zelf het aanbod bepalen en organiseren.’
‘Het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft onderzoek gedaan naar de kwetsbaarheid van ouderen in de drie noordelijke provincies. Er bestaat een kloof tussen wat
ouderen vinden dat ze nodig hebben en welke behoefte zorgaanbieders signaleren.
Daarnaast zien we ook een kloof tussen het gemeentelijke aanbod (welzijn en Wmo) en
de behoeften van mensen. Familie, vrienden en vrijwilligersorganisaties spelen daar vaak
adequater op in. Belangrijk is dat er tijd is voor een praatje, de boodschappen regelen,
een achterwachtfunctie vervullen als de mantelzorger er even niet is, meegaan naar het
ziekenhuis.’
‘Het mooie van vrijwilligers is dat ze per definitie meeschuiven met de vraag, juist omdat
ze niet opereren in instituties. Veel dorpen beschikken gelukkig nog over een vertrouwd
sociaal netwerk. We moeten ons realiseren dat eerstelijnszorg – de huisarts, de fysiotherapeut, de thuiszorg – dichtbij weliswaar heel belangrijk is, maar dat tachtig procent
van alle zorg informeel wordt geleverd: door partners, familieleden, buren en vrienden.
In dorpen waar het ‘noaberschap’ nog hoog in het vaandel staat, moet je dat gewoon
laten gebeuren. Waar de sociale structuren zelf zwak zijn geworden, zullen professionals
de zelfredzaamheid een duwtje moeten geven.’
‘Al met al zie ik dat zorg een flexibele coproductie wordt tussen burgers en professionals.
Als werkgroep zien wij overal nieuwe, inspirerende initiatieven ontstaan, gebouwd op
gemeenschapszin. Ik weet dat de zorgprofessionals het soms moeilijk vinden om daarop
in te spelen. Ze zijn nu eenmaal een bepaalde manier van werken gewend. Maar in
gebieden waar de demografische verandering plaatsvindt, gaat die niet meer op. Ik vind
het fascinerend om te zien hoe lokale initiatieven met mondige en zelfbewuste burgers
ook het professionele circuit tot verandering bewegen.’
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Aandeel inwoners 65 jaar of ouder per gemeente, 2040
Minder dan 15%
15 tot 20%
20 tot 25%
25 tot 30%
30% of meer

Bron: PBL/CBS regionale bevolking
en huishoudens prognose, 2011-2040
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Kloosterburen
organiseert zorg
In het Groningse Kloosterburen kijken en beoordelen bewoners zelf wat ze aan
‘leefbaarheid’ nodig hebben en hoe ze daar sturing aan kunnen geven. Kloosterburen
is een klein dorp in Noord-Groningen, met ongeveer 700 inwoners. Het dorp hoort bij
gemeente De Marne, een krimpgemeente bij uitstek. In Kloosterburen is stichting
SintJan actief. SintJan is een burgerinitiatief op het oudste kloosterterrein van de
provincie Groningen en heeft als doel op een creatieve wijze te anticiperen op de
demografische ontwikkelingen. De geschiedenis en de traditie van de plek – het
kloosterterrein – is daarbij een belangrijke inspiratiebron. Kloosters waren van
oudsher plaatsen waar ‘gemeenschapszin’ centraal stond.
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SintJan concentreert zich op drie pijlers: zorg, duurzaamheid en cultuurhistorie/toerisme.
Deze drie thema’s worden in afzonderlijke Ateliers uitgewerkt. Als eerste zijn in de
periode april 2011-maart 2012 de Ateliers voor de Zorg georganiseerd.
Bij alle veranderingen en onzekerheden in de zorgsector is één ding duidelijk: de middelen
worden beperkter terwijl het aantal zorgvragers toeneemt. Het antwoord op deze
kostenstijgingen wordt gezocht in schaalvergroting en clustering. Voor Kloosterburen
betekent dit dat de zorg momenteel zwaar op de tocht staat: de zorg voor mensen met
een ontwikkelingsbeperking kan niet in Kloosterburen geborgd worden en binnen enkele
jaren zal ook het verzorgingscentrum ‘t Olde Heem uit het dorp verdwijnen.
In de Ateliers voor de Zorg gingen vertegenwoordigers van SintJan, inwoners van
Kloosterburen en omstreken samen met vertegenwoordigers van gemeente, provincie en
zorginstellingen met elkaar in gesprek, en werden testcases opgesteld en uitgevoerd. De
opgave was tot een uitvoeringsplan te komen om de zorg voor ouderen en mensen met
een ontwikkelingsbeperking in de toekomst in Kloosterburen te borgen. Na de afronding
van de Ateliers is een werkgroep geformeerd die momenteel concreet aan de slag is om,
als eerste stap, voor minimaal 7 mensen met een verstandelijke beperking een zorgaanbod inclusief huisvesting te realiseren binnen Kloosterburen.
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Een initiatief als SintJan staat of valt met de relatie tussen de initiatiefnemers en de
overheid, stelt initiatiefneemster Anne Hilderink. ‘Wanneer ruimte wordt gegeven aan
actieve bewonersgroepen ontstaat er kracht. Als de gemeente faciliteert en niet overneemt, geeft zij vertrouwen aan het ondernemerschap van bewoners.’
Commitment vanuit de gemeenschap is eveneens een belangrijke voorwaarde om het
wonen voor ouderen en mensen met een ontwikkelingsbeperking te kunnen borgstellen.
Want om de zorg betaalbaar en op maat te houden is inzet van mantelzorg en andere
informele diensten noodzakelijk. ‘Het benutten van potentie in de gemeenschap past
binnen de integrale visie van SintJan’, zegt Hilderink. ‘De potentie is ruimschoots
aanwezig in Kloosterburen, evenals betrokkenheid.’
Om de bewoners daadwerkelijk een actieve rol te geven, streeft SintJan naar de oprichting van een zorgcoöperatie. Een coöperatie is een organisatievorm waarin bewoners
letterlijk een aandeel hebben, hetzij in geld, dan wel in een andere vorm zoals bijvoorbeeld kennis, diensten of bezit. Binnen de zorgcoöperatie bepalen leden het beleid en
zij bepalen aan welke professionele organisaties de zorg wordt uitbesteed. Hilderink
verwacht oprichting van de zorgcoöperatie binnen afzienbare tijd.
Zie www.sintjankloosterburen.nl
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Markt- versus
samenwerking
Marktwerking in de zorg is het credo. De Nederlandse Mededingingsautoriteit
(NMa) kijkt streng of zorgaanbieders geen prijsafspraken maken. Het lastige is dat
aanbieders daardoor nauwelijks durven samen te werken. Terwijl dat juist in krimpgebieden heel hard nodig is. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS) en de NMa begrijpen dat en kwamen voor de zomer van 2012 met een nieuwe
beleidslijn.
In 2009 al pleitte het door BZK ingestelde Topteam Krimp voor betere samenwerking
tussen ziekenhuizen, eerstelijnszorg (huisartsen, tandarts, maatschappelijk werker) en
langdurige zorg (verpleging en verzorging) in krimpgebieden. De Raad voor de Volksgezondheid & Zorg deed eind 2011 een duit in het zakje: ‘De premisse van concurrentie
en wenselijkheid van samenwerking werken niet altijd gezamenlijk in dezelfde richting.’
Maar ook de krimp- en anticipeerregio’s spraken hun zorgen uit over moeizame samenwerking op de zorgmarkt. Uiteindelijk was de primeur voor Oost-Drenthe. Daar sloten
samenwerkende partijen in 2011 het convenant ‘Zorgkracht in Krimpgebieden’
(zie pagina 67).
In een brief aan de Tweede Kamer van 27 juni 2012 stelde minister Schippers van VWS
dat het ‘een misverstand is te veronderstellen dat samenwerking tussen zorgaanbieders
die de patiënt een centrale rol geeft per definitie in strijd is met de mededingingsregels.
Integendeel zelfs, er kan vaak meer dan men denkt.’ Toch kwam ze gemeenten en
zorgpartijen tegemoet: ‘De NMa is in uitzonderlijke gevallen bereid om door middel van
een mondelinge toelichting of een schriftelijke informele zienswijze partijen vooraf te
informeren over de interpretatie van de Mededingingswet voor specifieke gevallen’,
schrijft de minister. Het lijkt een summiere wijziging, maar biedt met name aan zorg
inkopende gemeenten (en zorgverzekeraars) in krimpregio’s meer houvast om zorgaanbieders te bewegen tot samenwerking. Door met een goed verhaal bij de NMa aan
te kloppen, kunnen partijen vooraf duidelijkheid krijgen over de vraag of ze door
samenwerking de mededingingsregels overtreden of niet.
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Zorgkracht in Oost-Drenthe
De gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn, zorg- en welzijnsorganisaties, zorgverzekeraar Achmea en twee woningcorporaties sloten in op 28 september 2011 het convenant
‘Zorgkracht in Krimpgebieden’. Het is een experiment met steun van de ministeries van
VWS en BZK.
Doel van het zorgexperiment is dat verschillende aanbieders van zorg, mantelzorg,
welzijn, huisvesting en anderen met elkaar garant staan voor zorgverlening in een sterk
vergrijzend gebied in Oost-Drenthe. De organisaties maken gebruik van elkaars diensten
en vinden een oplossing voor onrendabele dienstverlening waarvoor ze gezamenlijk
verantwoordelijkheid dragen. In de eerste helft van 2012 zijn in alle dorpen in OostDrenthe ‘keukentafelgesprekken’ gevoerd om beter zicht te krijgen op de behoefte aan
zorg. Ook werd besproken of en wat bewoners voor elkaar kunnen betekenen. Dit om de
zorgkracht in beeld te krijgen.

Duurzame informele zorg
Onderzoeksbureau Scoop onderzocht in mei 2012 wat nodig is om mantelzorg en
vrijwilligerszorg in Zeeland in de toekomst te waarborgen.
Uit het rapport blijkt dat niet de beschikbaarheid van informele zorg een dreigend
probleem is, maar de overbelasting van mantelzorgers. Die wordt in de toekomst
eerder meer dan minder. Deels door demografische oorzaken, maar ook als gevolg van
beleid. In de Wmo ligt de prioriteit bij zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid voor
jezelf en je omgeving. Naarmate meer onderdelen van de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten worden overgeheveld naar de Wmo neemt ook de druk op de schouders
van mantelzorgers toe.
Zie www.scoopzld.nl

NNB | 67

Maakt krimp ziek?
De gezondheid van inwoners van krimpregio’s, met name in Parkstad Limburg, is minder
goed dan de gezondheid van inwoners van de rest van Nederland. Dit constateerde het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2011 na onderzoek naar sterfte,
levensverwachting, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en ervaren gezondheid in
krimpregio’s. Het RIVM concludeert dat er geen causaal verband is tussen krimp en
slechte gezondheid. Wel zijn met krimp samenhangende factoren van invloed: krimpgebieden hebben vaak van oudsher al een achterstand, de leefbaarheid neemt af, er zijn
te weinig arbeidskrachten in de zorg. Het voorzieningenniveau in een krimpgebied zou
hoger moeten zijn dan de standaard om mensen gezond houden, stelt het RIVM.
Zie www.rivm.nl
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Thema

6.

Economische
Vitaliteit en
Arbeidsmarkt

Jan Merks
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Interview
‘Innoveren en samenwerken’
Vraagt de arbeidsmarkt in regio’s waar de bevolking daalt om een specifieke aanpak?
Niet echt, concludeert Jan Merks (59), medewerker strategie bij Stadsregio Parkstad
Limburg. Hij analyseert onder meer de effecten van demografische ontwikkeling.
Als secretaris van de NNB-werkgroep Economische Vitaliteit en Arbeidsmarkt stelt
hij dat krimpregio’s wel bijzondere kansen bieden.
‘Mijn directie vroeg mij vijf jaar geleden of ik wilde proberen om bevolkingsdaling op de
landelijke agenda te krijgen. Ik dook in het onderwerp en toen ik me eenmaal realiseerde
wat krimp betekende, werd ik heel enthousiast. Dit is een once in a lifetime opportunity,
dacht ik. We zijn er altijd van uitgegaan dat alles groter en meer wordt. En nu draait het
opeens de andere kant op. Dat vergt een enorme mentale omslag naar onbekende
denkrichtingen. Door veel met andere mensen te praten en door uitwisseling van ideeën
met andere mensen begon er iets te bewegen. En die beweging kristalliseert zich nu uit.
Al besef ik dat de effecten van de richting die we nu inslaan, pas echt zichtbaar worden
na mijn pensionering – tenzij men de pensioengerechtigde leeftijd natuurlijk gruwelijk
oprekt.’
‘De werkgroep Arbeidsmarkt binnen het NNB is een lastige. We hadden de opdracht om
te kijken naar specifieke acties op de arbeidsmarkt bij daling van de beroepsbevolking.
Daar hebben we lang naar gezocht en over gesproken. Om uiteindelijk tot de conclusie te
komen dat de arbeidsmarktproblematiek in krimpgebieden niet fundamenteel anders is
dan in groeigebieden. Waar het altijd om gaat is de match tussen vraag en aanbod, zowel
kwalitatief als kwantitatief. Er staan momenteel teveel mensen langs de kant, maar dat is
in Parkstad niet anders dan elders.’
‘Toch hebben we als NNB-werkgroep wel wat kenmerken van krimpregio’s gevonden die
weliswaar geen ander instrumentarium vereisen, maar die wel bijzonder zijn. Ten eerste
zie je de werkloosheidscijfers minder snel stijgen dan elders.’
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‘Dat komt deels door het beleid om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt te
helpen en deels doordat de leeftijdsuitstroom verhoudingsgewijs groter is: mensen gaan
met pensioen waardoor ruimte ontstaat op de arbeidsmarkt. Dat gebeurt ook vanuit een
uitkeringssituatie, waardoor het aantal uitkeringsgerechtigden eveneens daalt. Door de
ontgroening hebben we bovendien met een verhoudingsgewijs geringe instroom richting
arbeidsmarkt te maken. In de huidige crisis is dat dus een kwantitatief voordeel. Op
langere termijn, maar in enkele sectoren nu al, komen we echter mensen tekort.’
‘In de tweede plaats zien we een kwalitatief probleem. Door de vergrijzing en de stijgende
levensverwachting krijgt de zorg met name in krimpregio’s een behoorlijk probleem. Om
dat te lijf te gaan, moeten we met creatieve oplossingen komen. Wij denken dat de vraag
naar zorg in krimpregio’s echt iets betekent voor de arbeidsmarkt. In Parkstad Limburg
investeren we flink in de samenwerking tussen opleidingen en zorginstellingen. Onder
meer in de Zorgacademie [zie pagina 74]. Op die manier kunnen we de kwaliteitsslag
maken die nodig is.’
‘Om te voorkomen dat we met een tekort aan mensen te maken krijgen, moeten we
inventief zijn. In Parkstad Limburg stimuleren we samenwerking met bedrijven die
innovatieve producten op de markt brengen, waardoor minder mensen nodig zijn. Zo is
er een zorginstelling die met een telecombedrijf een camera- en signaleringssysteem
heeft gemaakt waardoor men ‘s nachts minder verzorgers ter plaatse nodig heeft.
Tegelijkertijd werd een kwaliteitsimpuls gegeven.’
‘We zoeken het overigens niet alleen in de zorg. Werken aan kwaliteit, investeren in
innovatie en samenwerking met onderwijs en het bedrijfsleven, kan ook bij technische
beroepen. Knelpunt is wel dat de kost vaak voor de baat uitgaat. Neem NedCar. BMW wil
de fabriek gelukkig overnemen, maar de productie begint pas in 2014. Het is funest als
mensen tot die tijd in een uitkering zitten te wachten. Het zou goed zijn om mensen in
de overbruggingsperiode te scholen en op te leiden. Zodat ze in ieder geval met actuele
kennis en vaardigheden op de arbeidsmarkt terugkeren. En beter geschoold personeel
betekent weer een beter vestigingsklimaat en dus meer werk.’
‘Regio’s die te maken hebben met bevolkingsdaling mogen dan geen specifieke arbeidsmarktaanpak behoeven, het is wel leuk dat juist in die regio’s heel vernieuwend wordt
nagedacht. Als NNB zien we een enorme bevlogenheid. Dat werkt aanstekelijk.’
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Motor voor zorgbanen
In Parkstad Limburg nemen de tekorten aan zorgpersoneel snel toe. Om het tij te keren,
opende in juni 2012 de Zorgacademie haar deuren. Die moet veel nieuwe gekwalificeerde
medewerkers in de zorg en aanpalende sectoren opleveren, op verschillende niveaus. Er is
veel internationale belangstelling.
In een paar jaar tijd verwacht Parkstad Limburg een tekort van duizend fulltime banen in
de zorg, oftewel 8 procent. Dat is om verschillende redenen problematisch. In de eerste
plaats neemt door de vergrijzing de vraag naar zorg toe. De behoefte aan personeel zal
dus alleen maar toenemen. In de tweede plaats neemt door ontgroening het aanbod van
arbeid juist af. De kloof tussen vraag en aanbod dreigt dus te groeien. Tegelijkertijd zitten
mede door de economische crisis arbeidskrachten thuis op de bank. Daaronder bevinden
zich ook mensen die wel een vak verstaan, maar een vak waaraan op dit moment geen
behoefte is.
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Tegen deze achtergrond ontstond het concept ‘Zorgacademie’, op initiatief van zorg- en
onderwijsinstellingen en werd uitgewerkt door kwartiermakers van Hogeschool Zuyd en
de Open Universiteit. De kerngedachte: door samenwerking en innovatie bijdragen aan
goede zorg, goede opleidingen en een betere match tussen vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt. Opleidingen op verschillend niveau (van mbo tot hbo en universiteit)
ontmoeten zorgaanbieders en innovatieve ondernemers.
Cursisten kunnen veel thuis doen, afhankelijk van hun opleidingsbehoefte. Sommigen
doen voor het eerst een opleiding, anderen zijn al in de zorgpraktijk werkzaam en komen
voor bijscholing. Ook ‘omscholers’, dus mensen die de overstap naar de zorg willen
maken, kunnen in de Zorgacademie terecht. Op die manier bestrijdt de Zorgacademie
de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
Naast een virtueel opleidingsinstituut is de Zorgacademie sinds kort ook een fysieke
ontmoetingsplaats. Burgemeester Depla van Heerlen opende het splinternieuwe gebouw
op 27 juni 2012. Het is voorzien van de modernste onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten.
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Het zogenoemde skill lab is een praktijkgerichte leer- en trainingsfaciliteit waar deelnemers in nagebootste situaties kunnen oefenen. Tegelijkertijd biedt de academie de
mogelijkheid om door particuliere bedrijven ontwikkelde innovatieve zorgconcepten,
op het gebied van robotica en domotica (beide gericht op betere dienstverlening aan
zorgbehoevenden, zowel op afstand als in huis) te beproeven.
Begin juni 2012 werd de Zorgacademie voor de tweede keer internationaal bekroond als
‘best practice in health innovation’. Dat gebeurde tijdens de conferentie van het DART-project
(Declining, Ageing and Regional Transformation), waarin Europese landen met een aanzienlijk
krimpvraagstuk samen zoeken naar praktische oplossingen. De beoordeling hing af van
het innovatieve karakter van het project en de positieve effecten die het kan hebben op
de problemen in de krimpregio’s van de deelnemende landen, zoals het werven van
voldoende zorgpersoneel in de toekomst.
Vertegenwoordigers van verschillende landen gaven aan onder de indruk te zijn van de
Zorgacademie. Door uitwisseling van deskundigheid en door werkbezoeken is het de
bedoeling dat goed te kopiëren onderdelen van de Zorgacademie ook elders in Europa
worden uitgeprobeerd.
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Detailhandelsbeleid Achterhoek
Dorpswinkels in de Achterhoek krijgen het steeds moeilijker. Er is nu al leegstand en die
wordt de komende jaren alleen maar groter. Voor een duurzame winkelstructuur moeten
provincie en gemeenten sturen op een beperkt aantal kansrijke dorpscentra.
Dat staat in de in maart 2012 gepresenteerde ‘Agenda voor de toekomst voor detailhandelsbeleid regio Achterhoek’. Het rapport is gemaakt door adviesbureau DTNP, in
opdracht van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en de Kamer van Koophandel.
Een inwoner van de Achterhoek heeft op dit moment de beschikking over een groter
winkelaanbod dan gemiddeld in Nederland. Doordat de meeste winkels alleen voorzien
in een lokale behoefte (en soms voor toeristen) hebben ze het zwaar. De leegstand in de
Achterhoek bedraagt inmiddels 10,7 procent – en dat is hoger dan het landelijk gemiddelde (van 9,6 procent). Omdat de detailhandel het sowieso moeilijk heeft (onder meer
door de opkomst van internetwinkels), ‘mag verwacht worden dat het functioneren van
winkels steeds meer onder druk komt te staan’, schrijven de onderzoekers.
‘In de Achterhoek moet daarnaast rekening worden gehouden met een afname van de
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bevolking van 3 procent gemiddeld. Met name in de landelijke gemeenten van de
Achterhoek (Bronckhorst, Berkelland, Oost Gelre) is de verwachte afname van de
bevolking aanzienlijk. Juist in deze gemeenten is de leegstand op dit moment reeds
groot.’
Volgens het onderzoek is het winkelaanbod in de Achterhoek te zeer versnipperd:
verspreid over te veel dorpen en binnen die dorpen niet geclusterd, waardoor winkels
‘niet van elkaars nabijheid profiteren’. Bovendien is de toegenomen mobiliteit van
consumenten van invloed. Zij kiezen eerder ‘voor complete en goed bereikbare grotere
boodschappencentra en gevarieerde binnensteden’.
Hoewel de onderzoekers erkennen dat de leefbaarheid op het platteland onder druk
staat, stellen zij vast dat ‘verdere verschraling van het aanbod onvermijdelijk’ is. Zij
pleiten voor versterking van een beperkt aantal kansrijke dorpscentra. De provincie zou
een leidende rol moeten spelen bij het realiseren van deze nieuwe ordening. ‘ Bij veel
lokale bestuurders bestaat de gedachte ‘als wij het niet doen, doen de buren het wel’.
Op deze manier worden dikwijls nieuwe ontwikkelingen toegestaan, die een bedreiging
vormen voor de bestaande (bovenlokale) winkelstructuur. De provincie kan hierin meer
de regie nemen.’
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‘Cottage industries’
De groeiende onafhankelijkheid van vestigingslocaties in combinatie met beschikbaar
komende ruimten in gebieden met bevolkingsdaling bieden kansen voor locatie-onafhankelijke bedrijvigheid: de cottage industries.
‘Cottage industries’ zijn kleinschalige bedrijven die zijn gevestigd buiten de grote
economische centra, maar die daar als toeleverancier vaak wel bij zijn aangehaakt. Het
gaat vaak om creatieve dienstverleners, bedrijven in de maakindustrie en adviesbureaus.
De Kamer van Koophandel Noord-Nederland, de provincies Fryslân en Groningen en de
gemeenten Dongeradeel en De Marne onderzochten de mogelijkheden voor cottage
industries in de regio. In de twee gemeenten is het aantal cottage industries de afgelopen
tien jaar explosief gestegen. Naast de economische waarde blijkt tweederde van de
ondernemers actief te zijn in de lokale gemeenschap. ‘Cottage Industry ondernemers
kunnen met hun ondernemende mentaliteit, actieve bijdrage aan het dorpsleven,
ervaringen en contacten ver buiten de eigen regio een nieuw elan aan de krimpregio
geven en helpen de sociale cohesie te versterken’, zo concludeert het onderzoek.
Het onderzoek ‘Cottage Industries’ is te vinden op www.kvk.nl
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Bestaan bedreigd?
‘Bedreigd bestaan; de economische, sociale en culturele situatie van Noord-Groningen’,
was de titel van een studie uit 1959. Bij gebrek aan werk zouden jonge mensen wegtrekken. Ontvolking zou het voorzieningenniveau onder druk zetten, met als gevolg een
onleefbaar gebied. Jan Dirk Gardenier van bureau CAB onderzocht de voorspellingen van
toen. Ondanks het wegvallen van werkgelegenheid groeide de bevolking tussen 1960 en
2010 met 22 procent. De piek was in 1990, sindsdien is er wel sprake van daling. Maar
Gardenier is optimistisch: dankzij de toegenomen mobiliteit en opkomst van internet
ontstaan weer nieuwe kansen.
Zie www.bedreigdbestaan.nl

Euregionale zorgarbeidsmarkt
Het beter benutten van de zorgarbeidsmarkt in de Euregio Maas-Rijn, dat is het doel
van het project ‘Future proof for cure and care’. In maart 2012 ondertekenden de provincie
Limburg, de Stadsregio Parkstad Limburg, de gemeenten Vaals en Gulpen-Wittem, de
Kamer van Koophandel Limburg en hun Duitse en Belgische counterparts een uitvoeringsovereenkomst voor de inrichting van een gezamenlijk Grensinformatiepunt
Eurode-Aken. Dit grensinformatiepunt, met fysieke loketten in Aken en Kerkrade, moet
het benutten van de kansen van de Euregionale arbeidsmarkt voor burgers en bedrijfsleven faciliteren.
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Gert-Jan Buitendijk

82 | NNB

Slotwoord
In deze bundel heeft u een groot aantal bijzondere mensen en initiatieven voorbij zien
komen. Het demografisch transitieproces waarin we ons bevinden maakt veel energie
en creativiteit los. Begrippen als burgerschap, participatie en zelfredzaamheid krijgen
concreet vorm, juist in regio’s die het niet gemakkelijk hebben. ‘Het zindert’, zegt een van
de bevlogen deelnemers aan het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling geheel terecht.
De demografische transitie (bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing) is een
opgave voor ons allen – uiteraard ook voor de rijksoverheid. Vakdepartementen steunen
initiatieven en proberen knellende regelgeving waar mogelijk weg te nemen. Ook het
departement van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijft zijn steentje bijdragen.
Niet met grote subsidiepotten, die tijd is voorbij. Maar wel met ondersteuning en
begeleiding waar dat nodig en gewenst is. Daarnaast meen ik dat alle goede ideeën en
oplossingen brede verspreiding verdienen en spreek ik de hoop uit dat ze worden
omgezet in praktisch toepasbare kennis. Zodat het overal in het land zal zinderen.
Gert-Jan Buitendijk, directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties, ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties
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Bevolkingsontwikkeling per gemeente 2010 - 2025
Sterke krimp (10% of meer)
Krimp (-10 tot -2,5%)
Redelijk stabiel (-2,5 – 2,5%)
Groei (2,5 – 10%)
Sterke groei (10% of meer)

Bron: PBL/CBS regionale bevolking
en huishoudens prognose, 2011-2040
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Bevolkingsontwikkeling per gemeente 2010 - 2040
Sterke krimp (10% of meer)
Krimp (-10 tot -2,5%)
Redelijk stabiel (-2,5 – 2,5%)
Groei (2,5 – 10%)
Sterke groei (10% of meer)

Bron: PBL/CBS regionale bevolking
en huishoudens prognose, 2011-2040
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Kennis door verbinding:
Nationaal Netwerk
Bevolkingsdaling
Bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing duiden op een demografische transitie, die
grote gevolgen heeft voor de gehele samenleving. In sommige regio’s (Noord-Groningen,
Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg) voltrekt deze verandering zich nu al. Andere delen
(de anticipeerregio’s) krijgen er spoedig mee te maken. Het Nationaal Netwerk
Bevolkingsdaling (NNB) is opgericht om door kennisdeling en samenwerking actief te
werken aan oplossingen voor nieuwe vraagstukken. Op het gebied van wonen, ruimte,
leefbaarheid, voorzieningen, onderwijs, zorg, economie en financiën.
De demografische transitie vraagt om herijking van de verhouding tussen overheid,
maatschappelijke organisaties en burgers. In deze publicatie laat het NNB een breed scala
aan denk- en oplossingsrichtingen zien, in de hoop anderen te inspireren.

