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1.
1.1.

Inleiding
Achtergrond trendanalyse

De VNG stelt in mandaat van alle Nederlandse gemeenten en in nauwe samenwerking met de Adviescommissie
Archieven een (ontwerp-)selectielijst van (inter-)gemeentelijke archiefbescheiden op. De huidige selectielijst dient in
verband met mutaties in wet- en regelgeving en wijzigingen van de intergemeentelijke organen te worden
geactualiseerd. Een nieuwe selectielijst moet vastgesteld zijn voor 2016 en heeft een looptijd tot 2036.
De VNG stelt de nieuwe selectielijst op conform de door de minister van OCW in 2011 vastgestelde nieuwe
selectiemethodiek. De nieuwe manier van waarderen en selecteren heeft tot doel h et bijeenbrengen en veiligstellen
van bronnen die het voor individuen, organisaties en maatschappelijke groeperingen mogelijk maken hun
geschiedenis te ontdekken en het verleden van staat en samenleving (en hun interactie) te reconstrueren. Daartoe
dienen die archieven of onderdelen van archieven veilig gesteld te worden die:
a)

representatief zijn voor hetgeen in de samenleving is vastgelegd;

b)

representatief zijn voor de activiteiten van de leden (personen en organisaties) van een samenleving;

c)

door waarnemers als belangrijk, bijzonder of uniek worden beschouwd omdat ze de belangrijke, bijzondere en
unieke maatschappelijke ontwikkelingen, personen en organisaties in een bepaalde per iode weerspiegelen.1

Onderdeel van deze nieuwe selectiemethodiek is een - door het Nationaal Archief ontwikkeld - nieuw selectieinstrumentarium. Dit bestaat uit een systeemanalyse, een risicoanalyse en een trendanalyse. Het doel van de
systeemanalyse is om per overheidsorganisatie de informatie in kaart te brengen die nodig is om de meest wezenlijke
activiteiten van de organisatie te kunnen reconstrueren. De systeemanalyse is gericht op het verantwoordingsbelang
en de bewijsfunctie van overheidsinformatie op de lange termijn. De risicoanalyse beoogt vooral een handvat te
bieden voor het waarderen van informatieobjecten vanuit het perspectief van de archiefvormer en de recht- en
bewijszoekende burger. Welk risico bestaat er wanneer bepaalde informatie binnen een bepaalde termijn wordt
vernietigd?
De systeemanalyse en risicoanalyse nemen beiden een bepaalde overheidsorganisatie als uitgangspunt. De
trendanalyse verschilt hierin principieel van de systeemanalyse en de risicoanalyse. Het begrip trend is door het
Nationaal Archief gedefinieerd als de ontwikkeling van een aantal samenhangende maatschappelijke verschijnselen .2
Het doel van de trendanalyse is om de informatie te identificeren die de neerslag vormt van de meest kenmerkende
ontwikkelingen in de samenleving binnen een bepaald tijdvak. Het gaat daarbij zowel om trends en hotspots,3 die zich
maatschappij-breed manifesteren, als om trends die specifiek zijn voor een bepaald maatschappelijk domein. 4

Zie voor de brief van de minister van OCW http://www.nationaalarchief.nl/sites/default/files/docs/kamerbrief_selectie_0.pdf
geraadpleegd 20140524 . Zie ook Commissie Waardering en Selectie, Visierapport Gewaardeerd Verleden. Bouwstenen voor een
nieuwe waarderingsmethodiek voor archieven (Den Haag 2007), p. 37-38.
2 Nationaal Archief, Maatschappijbrede Trendanalyse (Den Haag 2010), p 15.
3 In tegenstelling tot een trend is een hot spot geen cluster van verschijnselen, maar hooguit een keten van gebeurtenissen. Een hot
spot wordt gedefinieerd als een gebeurtenis of keten van gebeurtenissen die een opvallende of intensieve interactie tussen ov erheid
en burger en (al dan niet georganiseerde) burgers onderling veroorzaakt. Zie Nationaal Archief, Maatschappijbrede Trendanalyse
(Den Haag 2010), p.18.
4 Voor een gedetailleerde beschrijving van dit instrumentarium wordt verwezen naar het rapport van de Commissie Waardering en
Selectie, Visierapport Gewaardeerd Verleden. Bouwstenen voor een nieuwe waarderingsmethodiek voor archieven (Den Haag 2007).
1
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In opdracht van de VNG is in 2013-2014 door de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur een systeemanalyse
opgesteld.5 Het onderhavige rapport bevat een trendanalyse. Door de VNG wordt separaat de opdracht geven om een
risicoanalyse op te stellen. De drie analyses vormen, samen met een onderzoek naar de samenhang tussen de
selectielijst en de zaaktypencatalogus, het basismateriaal voor het opstellen van de nieuwe selectielijst voor
(inter)gemeentelijke organen.

1.2.

Opdracht en leeswijzer

De VNG heeft aan ● STROOM in ● de opdracht gegeven tot het opstellen van een trendanalyse. De opdracht luidt:
Stel een beknopte trendanalyse op in het kader van de actualisering van de selectielijst van (inter)gemeentelijke
archiefbescheiden.
Deze beknopte trendanalyse (omvang maximaal 40-50 pagina’s) dient het karakter te hebben van een prognose
van trends, waarin een beschrijving op hoofdlijnen is opgenomen van de huidige (ca. 2010-2014)
maatschappelijke trends in het lokale domein met een doorkijk naar de nabije toekomst (prognose 2015-2020).
De trendanalyse hoeft niet uitputtend te zijn, maar moet wel vergezeld gaan van een handreiking voor het
opstellen van een eenvoudige, lokale trendanalyse.
Hoofdstuk 2 bevat de beschrijving van de uitgangspunten en structuur van de VNG-trendanalyse. Hoofdstuk 3 en 4
bevatten de eigenlijke trendanalyse. Hoofdstuk 3 beschrijft een aantal generieke ontwikkelingen, vanuit de
invalshoeken demografie, economie, technologie en de veranderende samenleving, die hun effect hebben in het lokale
domein. Deze ontwikkelingen zijn te beschouwen als grondtonen in veel trends. Hoofdstuk 4 vertaalt deze generieke
ontwikkelingen naar trends in het lokaal domein, waar de (inter)gemeentelijke organen in acteren.
Deze trendanalyse is een van de onderliggende documenten voor de nieuwe gemeentelijke selectielijst. In hoofdstuk 5
worden verschillende suggesties gedaan hoe de gesignaleerde trends kunnen worden vertaald in de nieuwe
selectielijst en in de praktijk van het archiefbeheer. Hoofdstuk 6 bevat een beknopte verantwoording van de
uitvoering van de opdracht.
Deze trendanalyse brengt trends voor alle gemeenten in beeld. Het is moeilijk daarbij recht te doen aan de specifieke
omstandigheden van een gemeente. Daarom is een handreiking voor de lokale trendanalyse afzonderlijk opgesteld.
Deze handreiking maakt het mogelijk voor gemeenten om aanvullend, een eigen trendanalyse op te stellen dat dient
als instrument om lokaal selectiebesluiten te nemen.

NSOB Bewaren hoe het was, volgens de principes hoe het wordt. Systeemanalyse in verband met de selectielijst van gemeentelijke
archiefbescheiden (z.p. 2014).
5

3

2.

Opzet trendanalyse

2.1.

Prospectieve analyse, gericht op waarderen toekomstig archief

Een trendanalyse heeft tot doel om de informatie te identificeren die de neerslag vormt van de meest kenmerkende
ontwikkelingen in de samenleving binnen een bepaald tijdvak. Bij de definitie van het begrip ‘trend’ wordt de definitie
gevolgd uit Gewaardeerd Verleden: ‘de ontwikkeling van een aantal samenhangende maatschappelijke verschijnselen ’.
Uit de gegeven definitie vloeit voort dat een trend geen ding ‘an sich’ is, maar een cluster van dynamische
verschijnselen die welbewust en onderbouwd onder een betekenisvolle noemer worden gebracht. Fysieke
ontwikkelingen, zoals klimaatveranderingen, blijven hier buiten beschouwing. Het gaat in een trendanalyse zowel om
trends die zich maatschappijbreed manifesteren als om trends die specifiek zijn voor een bepaald maatschappelijk
domein.6
Een trendanalyse kan retrospectief of prospectief van karakter zijn.

Het Nationaal Archief heeft in de jaren 2010-2014 het project Maatschappijbrede Trendanalyse 1976-2005
uitgevoerd. Het resultaat van dit project zijn elf domeinanalyses.7 Een aantal voorbeelden van domeinen zijn
Economie, Recht, Veiligheid, Verkeer, Welzijn en Wonen. Deze maatschappijbrede trendanalyse is te karakteriseren
als retrospectief, bedoeld om met terugwerkende kracht de in het verleden gevormde archiefbescheiden te
waarderen. Een ander voorbeeld van retrospectieve trendanalyse is het verzamelbeleid Keuzes maken van het
(voormalige) Nederlands Architectuurinstituut.8
De VNG wil een instrument dat de voornaamste maatschappelijke ontwikkelingen en trends aanwijst op het moment
dat deze zich voltrekken, met een beknopte doorkijk naar de nabije toekomst. Deze vorm van trendanalyse is te
karakteriseren als prospectief, oftewel een overzicht van huidige ontwikkelingen waarvan te verwachten valt dat deze
in de nabije toekomst ook een rol spelen. Daarbij is een handreiking voor het regelmatig actualiseren van de
prognoses van trends mogelijk even belangrijk als de trendanalyse zelf, die immers een momentopname biedt.

Nationaal Archief, Het project Maatschappijbrede Trendanalyse 1976-2005: context, inhoud en onderzoeksproces (Den Haag, 2010), p.
15-16.
7 Het project is nog niet volledig afgerond. Een aantal domeinanalyses is nog in een concept stadium.
8 NAi, Keuzes maken: nieuwe principes voor het acquisitiebeleid van de NAi collectie (Rotterdam, 2012).
6
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2.2.

Aanpak en bronnen

Het principiële verschil in uitgangspunt tussen de retrospectieve trendanalyse van het Nationaal Archief en de op de
toekomst gerichte trendprognose van de VNG is bepalend geweest voor de invulling en uitvoering van het onderzoek.
In beide gevallen is er sprake van een literatuurstudie, maar er is een verschil in gekozen bronnen. Bij de
retrospectieve analyse van het Nationaal Archief staat vooral het bestuderen en analyseren van op het verleden
gerichte overzichtswerken en vakliteratuur centraal. De prospectieve trendanalyse gaat uit van een analyse van
geaggregeerde informatie afkomstig uit op maatschappelijke trends en prognoses gerichte bronnen.
Waar in eerste instantie de trends in de domeinanalyses van het Nationaal Archief werden beschouwd als startpunt
voor de VNG-trendanalyse, is dit uitgangpunt tijdens het opstellen van deze VNG-trendanalyse los gelaten. De door het
Nationaal Archief beschreven trends in hebben het jaar 2005 als eindjaar. De oorspronkelijke verwachting was dat
een aantal van deze trends ook in het heden en de nabije toekomst in het lokale domein een rol zouden spelen. Deze
hypothese was juist: na bestudering van de rapporten bleek dat 125 van de oorspronkelijke 172 trends uit de
domeinanalyses van het Nationaal Archief op dit moment nog van toepassing zijn op het lokale domein. Daarnaast
werd echter ook duidelijk dat het in veel gevallen langdurige trends zijn, waarvan het begin dikwijls gesitueerd werd
in de jaren ’50 of ’60 van de twintigste eeuw en soms zelfs nog eerder. Dit deelonderzoek riep de vraag op welke
ontwikkelingen en trends op dit moment relevant zijn voor de waarderingen in de nieuwe (op de toekomstige
archieven gerichte) selectielijst voor (inter)gemeentelijke organen. Naast de lange duur van de trends viel ook het
verschil in ‘reikwijdte’ op. Verschillende trends in de domeinanalyses van het Nationaal Archief zijn te karakteriseren
als grote trends, die fungeren als katalysator voor andere trends, zoals bijvoorbeeld de trend ‘veranderingen in de
conjunctuur en in de structuur van de economie en van de arbeidsverhoudingen’.9 Naast deze grote maatschappelijke
trends zijn ook diverse ‘smalle’, overheidsgerichte trends opgenomen, zoals ‘intensivering en afschaffing van
woonwagenbeleid’ en ‘verschuiving van de overheidssubsidiering van bouwen naar huren en kopen’.10
Het voorgaande maakt duidelijk dat trends elkaar onderling kunnen beïnvloeden, elkaar kunnen versterken of juist
afzwakken. Het kunnen er een paar zijn, of honderden, afhankelijk van het perspectief dat wordt gekozen en het
niveau van beschrijven.
De vertaling van de trends uit de domeinanalyses van het Nationaal Archief naar trends in het lokale domein riep
uiteindelijk meer vragen dan oplossingen op. Om deze reden is er voor gekozen de VNG-trendanalyse niet uit te
voeren op basis van deze domeinanalyses, maar uit te gaan van recente studies waarin zowel lange termijn
ontwikkelingen als kortlopende trends binnen de samenleving staan beschreven. Omwille van de korte doorlooptijd
en het doel om tot een bondige trendanalyse te komen, is het onderzoek beperkt tot een beknopt en gestructureerd
onderzoek van deze publicaties. In deze deskresearch is vooral gezocht naar gemeenschappelijkheid in de
gedefinieerde trends. Als meerdere bronnen melding maken van een trend en als er een relatie is met de
taakuitvoering door de lokale overheid is de betreffende trend als relevant beschouwd en hier opgenomen. De desk
research is gestart met recente studies van onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Sociaal
Cultureel Planbureau (SCP), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB). Deze
studies zijn gebaseerd op langlopend onderzoek en geven zowel de huidige ontwikkelingen in een historisch
perspectief als prognoses voor de toekomst. Daarnaast zijn diverse rapporten bestudeerd waarin ontwikkelingen,
trends of prognoses zijn geformuleerd, zoals het jaarbericht 2013 van de VNG Denktank. Deze denktank is in 2013

Beide beschreven in Nationaal Archief, Maatschappijbrede Trendanalyse. Deelrapport Domein Werk en Inkomen (december 2011), p.
6-12 en 40-42.
10 Beschreven in Nationaal Archief Maatschappijbrede Trendanalyse, Deelrapport Domein (zorg voor) Wonen (februari 2011), p. 2021.
9
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opgericht om trends te signaleren en te onderzoeken ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk van gemeenten.11
Verder zijn onder andere de Troonrede en regeringsnota’s bestudeerd, evenals als een aantal historische publicaties
die de contemporaine geschiedenis van Nederland beschrijven. Aanvullend onderzoek is gedaan naar relevante
berichten in de media. Een volledig overzicht van de geraadpleegde bronnen is opgenomen aan het eind van dit
document.

2.3.

Maatvoering

Zowel bij een retrospectieve trendanalyse als bij een prognose van trends bestaat het risico dat het eindproduct een
uitgebreide beschrijving van maatschappelijke ontwikkelingen wordt. Het resultaat is dan veeleer een historische of
sociologische verhandeling van de samenleving in een bepaalde periode, waarnaar maanden, zo niet jaren onderzoek
kan worden gedaan. Dit risico is des te reëler omdat – afhankelijk van het gekozen perspectief – honderden
maatschappelijke trends kunnen worden onderscheiden. In het project Maatschappijbrede Trendanalyse van het
Nationaal Archief is inzichtelijk gemaakt dat er een samenhang bestaat tussen metatrends,12 grote en kleine trends.
Trends kunnen op nationaal èn op lokaal niveau spelen. Bovendien kan een trend als katalysator fungeren voor
andere trends. Wij sluiten aan bij de constatering van het Nationaal Archief: ‘Dat een in beginsel eindeloze en
onsamenhangende opsomming van afzonderlijke verschijnselen als onderzoeksresultaat per definitie niet voldoet.
Anderzijds levert een te ver doorgevoerde synthese geen aanknopingspunten voor archiefselectie. Een goede
maatvoering is daarom van essentieel belang. Maatvoering wordt bereikt door de analyse per maatschappelijk
domein uit te voeren.’13
In deze VNG-trendanalyse wordt ‘maatvoering’ gerealiseerd door enerzijds een aantal grotere, langlopende
ontwikkelingen te beschrijven. De vier invalshoeken hier zijn: demografie, economie, technologie en de veranderende
samenleving.14 Technologie wordt vaak gezien als een drijvende kracht achter maatschappelijke veranderingen.15
Demografische ontwikkelingen vormen een sterk constituerend element in een groot aantal structurele
ontwikkelingen.16 Over demografie en economie stelt het SCP: ‘Dit zijn fenomenen die zich bijna autonoom voordoen
en niet of nauwelijks direct beleidsmatig zijn te beïnvloeden.’17 Hetzelfde geldt voor de veranderende samenleving.
Economische, demografische en technologische veranderingen hebben, evenals de veranderende samenleving, effect
op de verschillende lokale maatschappelijke terreinen. Zij zijn te karakteriseren als de grondtonen in veel trends. De
economische crisis van 2008 en de daarop volgende jaren heeft bijvoorbeeld effect op werkgelegenheid,
investeringen, collectieve middelen, inkomen van burgers, consumentengedrag, etc. Demografische ontwikkelingen
als vergrijzing, ontgroening en verkleuring van de samenleving zijn ontwikkelingen die doorwerken in de

Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Jaarbericht 2013 (Den Haag 2013), p. 2.
Onder metatrends worden ontwikkelingen verstaan die zich maatschappij-breed manifesteren en dus op meerdere
maatschappelijke domeinen te herkennen zijn. Op basis van rapporten van het SCP en ander bronnen onderscheidt het Nationaal
Archief onder meer de volgende metatrends: ecologisering, individualisering, informalisering, technologisering, verzakelijking, etc.
Zie Nationaal Archief, Het project Maatschappijbrede Trendanalyse: context, inhoud en onderzoeksproces (Den Haag 2010), p. 16-17en
32-36.
13 Nationaal Archief Het project Maatschappijbrede Trendanalyse 1976-2005: context, inhoud en onderzoeksproces (Den Haag, 2010),
p. 16.
14 Voor een soortgelijke afbakening van trends voor de rijksoverheid zie: Strategieberaad Rijksbreed/Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksbrede Trendverkenning. Strategieberaad Rijksbreed (Den Haag 2013), p. 5. Zie ook D. Houtgraaf
‘Drastisch anders, maar toch gelijk’, in: G.J. van Bussel (red.), De Informatiemaatschappij van 2023. Perspectieven op de nabije
toekomst (Amsterdam, 2013), p. 36.
15 Strategieberaad Rijksbreed/Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksbrede Trendverkenning.
Strategieberaad Rijksbreed (2013), p. 77. Zie ook C. Boland e.a., Trendrede 2014 (z.p. 2014), p. 10. Voor een kritische reflectie over de
invloed van technologische ontwikkelingen op de samenleving zie: prof. dr. John Mackenzie Owen, ‘De wereld draait gewoon door’,
in: G.J. van Bussel (red.), De Informatiemaatschappij van 2023. Perspectieven op de nabije toekomst (Amsterdam, 2013), p. 25
16 SCP, Actuele maatschappelijke ontwikkelingen 2010 (Den Haag 2011), p. 14
17 SCP, De sociale staat van Nederland 2013, p. 16
11
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arbeidsmarkt, het onderwijs, de huisvesting en het stelsel van sociale zekerheid. De vier verschillende perspectieven
en de belangrijkste ontwikkeling(en) daarbinnen zijn uitgewerkt in hoofdstuk 3 van deze trendanalyse.
Maatvoering wordt in de tweede plaats bereikt door, evenals in het project Maatschappijbrede Trendanalyse van het
Nationaal Archief, een aantal domeinen binnen het lokaal domein te benoemen. De domeinen die in deze trendanalyse
aan de orde komen zijn het Sociaal domein, het domein Ruimte, het domein Lokale economie , onderwijs en
werkgelegenheid, het domein Cultuur, sport en recreatie en het domein Openbare orde en (sociale) veiligheid.
Vanwege de transitie die op dit moment plaatsvindt in de verhouding tussen gemeente en samenleving en de
vergaande gevolgen hiervan, is ook gekozen voor een domein Bestuur, organisatie en gemeentelijke
dienstverlening. In de paragraaf hierover staan diverse bestuurlijke trends beschreven, die niet zijn opgenomen in de
systeemanalyse.
Het tweede deel van de trendanalyse, hoofdstuk 4 van deze rapportage, vertaalt de (langlopende)
ontwikkelingen in demografie, macro-economie, technologie, en de veranderende samenleving naar deze lokale
domeinen.
De beschrijvingen van trends in deze lokale maatschappelijke domeinen zijn beknopt en niet uitputtend. Het doel van
deze trendanalyse is niet om een volledig overzicht van alle trends te geven. Het doel is de ‘meest kenmerkende
ontwikkelingen’ te noemen die van invloed (kunnen) zijn op de taakuitvoering door gemeenten en intergemeentelijke
organisaties, zodat in 2015-2016 een nieuwe selectielijst opgesteld kan worden. Een trend als ‘ontwikkelingen in de
tijdsbesteding van mensen’ zal dus niet aanbod komen. Daarentegen wel de trend ‘ouderen blijven langer zelfstandig
thuis wonen’, aangezien dit invloed heeft op bijvoorbeeld het lokale woningbouwbeleid en op een andere inrichting
van ouderenzorg.

2.4.

Samenvatting: perspectief en structuur trendanalyse VNG

Evenals andere trendanalyses is deze trendanalyse voor de VNG opgesteld vanuit een aantal keuzes. 18 Deze zijn:


De trendanalyse is prospectief, gericht op het in kaart brengen van huidige en toekomstige ontwikkelingen in het
lokaal domein en wordt opgesteld in het kader van de actualisering van de selectielijst van (inter-)gemeentelijke
archiefbescheiden;



De trends worden geformuleerd aan de hand van een analyse van geaggregeerde informatie afkomstig uit een
beperkt aantal op maatschappelijke trends en prognoses gerichte bronnen;
Maatvoering wordt bereikt door uit te gaan van vier invalshoeken en zes lokale domeinen. De invalshoeken
betreffen de belangrijkste ontwikkelingen in demografie, economie, technologie en veranderende samenleving.
De lokale domeinen zijn het Sociaal domein, het domein Ruimte, het domein Lokale economie, onderwijs en
werkgelegenheid, het domein Cultuur, sport en recreatie, het domein Openbare orde en (sociale) veiligheid en
het domein Bestuur, organisatie en gemeentelijke dienstverlening. Onder elkaar zetten ter bevordering van de
leesbaarheid

Voor andere keuzes bij het afbakenen van trends zie bijvoorbeeld: Strategieberaad Rijksbreed/Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties, Rijksbrede Trendverkenning. Strategieberaad Rijksbreed (2013), p. 5 en Nationaal Archief, Het project
Maatschappijbrede Trendanalyse 1976-2005: context, inhoud en onderzoeksproces (Den Haag 2010), p. 14-17.
18
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3.
3.1.

Ontwikkelingen op hoofdlijnen
Demografie
-> De bevolking verandert in opbouw en samenstelling
-> Bevolkingsgroei in steden en bevolkingsafname in regio
-> Groei van het aantal huishoudens

De bevolking verandert in opbouw en samenstelling
Er is sprake van een constante verandering van de bevolking, in omvang, opbouw en same nstelling. De termen die
hier in het algemeen voor gebruikt worden zijn vergrijzing, ontgroening en verkleuring. Het CBS meldt een afnemende
bevolkingsgroei sinds 2009.19 Zowel de natuurlijke aanwas als het immigratieoverschot zijn sinds dat jaar sterk
afgenomen. Het teruglopen van de bevolkingsgroei wordt door het CBS deels gerelateerd aan de economische crisis
van 2008 en de daaropvolgende jaren. De crisis heeft een drukkend effect gehad op het aantal geboorten en
huwelijken, niet op het aantal geregistreerde partnerschappen. Voor de lange termijn raamt het CBS dat de bevolking
tussen 2013 en 2060 zal toenemen met 1,09 miljoen personen.20 De verwachting is dat Nederland in 2060 17,8
miljoen inwoners telt.21

De Nederlandse bevolking is bovendien in een hoog tempo aan het vergrijzen. Begin 1950 was 7,7 procent van de
bevolking 65-plusser, begin 2000 behoorde 13,6 procent tot die categorie, begin 2014 was dat opgelopen tot 17,3

CBS, Nederland in 2013, een economisch overzicht, p. 7
CBS, Kernprognose 2013-2060: Tijdelijk minder geboorten (z.p. 2013).
21 Planbureau voor de Leefomgeving i.s.m. CPB, Welvaart en leefomgeving. Horizonscan (Den Haag 2013), p. 35.
19

20Aangepaste raming uit
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procent van de totale bevolking. Sinds januari 2011 neemt het aantal 65-plussers versneld toe, aangezien de eerste
babyboomers in die maand de 65-jarige leeftijd bereikten.22 De verwachting is dat het aandeel 65-plussers in de
bevolking toeneemt tot 22 procent in 2025 en 25 procent in 2040. Hierbij is sprake van een ‘dubbele’ vergrijzing:
het aandeel oudere ouderen (75+) neemt toe van 7 procent nu tot 14 procent in 2040. Op het platteland is en blijft het
aandeel ouderen het hoogst: soms tot meer dan 30 procent van de lokale bevolking. 23 In samenhang met de
vergrijzing is de groei van de potentiële beroepsbevolking (het aantal 20 -65 jarigen) tot stilstand gekomen. Als
aandeel van de totale bevolking neemt de potentiële beroepsbevolking af, zo meldt het CBS.24 Door de stapsgewijze
toename van de pensioenleeftijd tot 67 jaar in 2021 zal er echter minder en korter sprake zijn van krimp. 25
Niet alleen de vergrijzing maar ook de ontgroening zal van vergaande invloed zijn op de lokale samenleving en het
beleid van gemeenten (onder meer ten aanzien wonen, werken, onderwijs, welzijn, zorg, economie, natuur en
recreatie).
Bevolkingsgroei in steden en bevolkingsafname in regio
De bevolking krimpt in kleinere gemeenten, vooral aan de randen van Nederland, en groeit in steden. Het PBL en het
CBS verwachten dat het aantal gemeenten en regio’s dat in de nabije toekomst met één of meer vormen van
demografische krimp te maken krijgt, zal toenemen. Naar verwachting zal tussen 2011 en 2040 in meer dan een
derde van alle gemeenten het aantal inwoners afnemen, in minder dan een tiende het aantal huishoudens en in bijna
alle gemeenten de potentiële beroepsbevolking. Vooral de kleine gemeenten (tot 20.000 inwoners) en middelgrote
gemeenten (20.000 tot 50.000 inwoners) zullen te maken krijgen met demografische krimp. De meeste daarvan
worden door het CBS en het PBL aangeduid als plattelandsgemeente.26

CBS, Nederland in 2013, een economisch overzicht, p. 7
Commissie Derksen/VNG, Perspectief voor de steden (2014), p. 24. Via http://regionalebevolkingsprognose.kiwi.qdelft.nl kunnen
regionale bevolkings- en huishoudensprognoses voor de jaren 2013-2040 bekeken worden.
24 CBS, Nederland in 2013, een economisch overzicht, p. 8.
25 CBS, Bevolkingsprognose 2012-2060: Langer leven, langer werken. Den Haag, Heerlen (2012). Via
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/DB34C87D-823D-49B4-AE3AA3DE66CDCB1A/0/2012bevolkingprognoselangerlevenlangerwerken.pdf
26 Zie http://www.pbl.nl/dossiers/krimp/veelgestelde_vragen 20140530.
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Tegenover de regionale krimp staat de voortgaande urbanisatie. Er is sprake van groei van bevolking in steden,
vooral in de vier grote steden. Deze grote steden blijven een belangrijke bestemming voor immigranten en jongeren.27
Bijna 60 procent van de immigranten vestigt zich in gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners. Ook veel
jongeren trekken naar de grote steden. Door de grootschalige woningbouw in de Vinex-wijken blijven zij dikwijls in
de stad wonen om een gezin te stichten. Deze trend is sinds het uitbreken van de economische crisis alleen maar
versterkt door de afname van de woningbouw in de gemeenten rondom de stad. In de prognose van het PBL en
het CBS wordt voorzien dat de woningbouw over enkele jaren zal aantrekken waardoor gezinnen weer vaker naar
randgemeenten verhuizen.28
Groei van het aantal huishoudens
De groei van het aantal huishoudens is al jaren groter dan de groei van de bevolking. Mede door individualisering,
vergrijzing en een toenemend aantal echtscheidingen verdunnen huishoudens. Er is een toename zichtbaar van
huishoudens met een gedifferentieerde samenstelling. Het aantal alleenstaanden en éénoudergezinnen neemt
toe.29 Overigens zal in verschillende krimpgebieden tot 2040 het aantal huishoudens dalen (zie ook par. 4.3).30

3.2.

Economie
-> Economische dynamiek
-> Verdere ontwikkeling van de kenniseconomie

Economische dynamiek
De financiële crisis, die zich aandiende in 2007-2008, maakte een einde aan de ‘Great Moderation’, een periode van
betrekkelijk stabiele economische groei met lage inflatie vanaf halverwege de jaren ’80 .31 Eind 2011 en begin 2012
bevond de Nederlandse economie zich voor de tweede keer in drie jaar in recessie. Het CBS meldde voor het jaar 2013
als gevolgen van de crisis onder andere een forse afname van het aantal banen, een forse stijging van de werkloosheid,
een verdere daling van het reëel beschikbare inkomen van huishoudens en krimp in het bedrijf sleven. Vooral de
bouwsector is sterk gekrompen.32 Er bestaat onzekerheid over de impact van de recente economische
ontwikkelingen.33
Inmiddels lijkt de economie enig voorzichtig herstel te tonen. In 2013 werd een kentering zichtbaar, halverwege
dat jaar sloeg de krimp om in groei. Het CBS signaleert dat het vertrouwen in de economie stijgt. Nederlandse
consumenten waren eind 2013 minder somber dan een jaar eerder. Niettemin waren er nog altijd meer pessimisten
dan optimisten. Ook de stemming onder de ondernemers is verbeterd. 34 In 2014 is een licht economisch herstel
opgetreden. Voor dit jaar wordt door De Nederlandsche Bank een economische groei van 0,2 procent voorspeld.

Commissie Derksen/VNG, Perspectief voor de steden (2014), p. 7. Zie ook SCP, Dorpenmonitor 2013 (Den Haag 2013), p. 49.
Zie http://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2013/pblcbs-regionale-prognose-grote-gemeenten-goed-voor-driekwart-vanbevolkingsgroei-tot-2025 20140530.
29 Strategieberaad Rijksbreed/Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksbrede Trendverkenning.
Strategieberaad Rijksbreed (2013), p. 13.
30 SCP, Dorpenmonitor 2013, p. 61.
31 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksbrede Trendverkenning. Strategieberaad Rijksbreed (2013), p. 73.
32 CBS, Nederland in 2013, een economisch overzicht , p. 10-29.
33 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksbrede Trendverkenning. Strategieberaad Rijksbreed (2013), p. 73.
34 CBS, Nederland in 2013, een economisch overzicht, p. 10-11.
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Onder invloed van zich steeds gunstiger ontwikkelende binnenlandse bestedingen zal de economische groei na dit
jaar vermoedelijk stijgen tot 1,6 procent in 2015 en op dat niveau blijven in 2016.35
Verdere ontwikkeling van de kenniseconomie
De Nederlandse economie heeft zich ontwikkeld tot een kenniseconomie, waarin de productie van goederen en het
verlenen van diensten steunen op de hoogontwikkelde cognitieve en sociale vaardigheden van de beroepsbevolking.
Het SCP signaleerde in 2010 dat Nederland als kenniseconomie een achterstand heeft opgelopen. Het
opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking is de afgelopen decennia sterk gestegen.36 De komende jaren dreigt
op de arbeidsmarkt – ondanks de crisis – een tekort te ontstaan aan goed geschoolde vakmensen. Dit tekort zal zich
naar verwachting voordoen in de techniek, de zorg, de groene sector, de voedingssector en in diverse specialistische
beroepen, en dan met name op (v)mbo niveau.37 De (verdere ontwikkeling) van de kenniseconomie en technologische
ontwikkelingen vragen om een dynamische arbeidsmarkt, waarbij vaker veranderingen en verschuivingen in vereiste
competenties kunnen optreden. Tegelijkertijd verandert de beroepsbevolking door de vergrijzing. Een vraagstuk is of
deze verandering het aanpassingsvermogen van de beroepsbevolking kan beïnvloeden.38

3.3.

Technologie
-> Convergerende technologieën
-> Steeds weer nieuwe ICT mogelijkheden
-> Technologische trends en tegen-trends

Convergerende technologieën
Het SCP beschrijft het perspectief van de technologische convergentie, het naar elkaar toe groeien en versmelten van
verschillende technologieën. Het betreft hier de toenemende versmelting van de vier sleuteltechnologieën
nanotechnologie (N), biotechnologie (B), informatica (I) en cognitieve technologieën (C), ook wel de NBICconvergentie genoemd. Technologische convergentie is de basis voor innovaties. Als voorbeelden worden onder
andere gegeven de productie van biobrandstoffen en van geneesmiddelen, synthetische biologie, robotica, brein machine-interactie, intelligente omgevingen en ‘living technologies’ zoals zelfrijdende auto’s.39
De verwachting van ‘velen’, zo stelt het SCP, is dat de samenkomst van de vier sleuteltechnologieën tot een nieuwe
technologische golf zal leiden, met tal van economische mogelijkheden. De auteurs van de Trendrede 2014
spreken van een “technolotopia”. Nieuwe technologie biedt de middelen om een wereld te bouwen die de oude
overbodig maakt. De overtuiging dat technologie alle problemen zal oplossen leidt tot een houding van cyberutopie.40 Het is onzeker in welke richting en met welk tempo de innovatie zal verlopen. Het grensverleggende
karakter van technologische convergentie zal in ieder geval een veelheid aan maatschappelijke vragen oproepen.
‘Nieuwe technologieën vragen om een passende reactie van de overheid op het gebied van de ethische, morele en
juridische vraagstukken die ermee samenhangen’, zo schrijven de auteurs van de Rijksbrede Trendverkenning.41 Dit

De Nederlandsche Bank, Economische ontwikkelingen en vooruitzichten, juni 2014, nr. 7, p. 5.
SCP, De sociale staat van Nederland, p. 84-94.
37 SCP, Kansen voor vakmanschap in het MBO (2014), p. 9
38 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksbrede Trendverkenning. Strategieberaad Rijksbreed (2013), p. 77.
39 SCP, Actuele maatschappelijke ontwikkelingen 2010 (2011), ook uitgewerkt in; Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, Rijksbrede Trendverkenning. Strategieberaad Rijksbreed (2013), p. 45-47. Zie ook D. Houtgraaf, ‘Drastisch anders,
maar toch gelijk’, in: G.J. van Bussel (red.), De Informatiemaatschappij van 2023. Perspectieven op de nabije toekomst (Amsterdam,
2013).
40 C. Boland e.a., Trendrede 2014 (z.p. 2014).
41 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksbrede Trendverkenning. Strategieberaad Rijksbreed (2013), p. 46.
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zal waarschijnlijk niet direct gaan spelen bij de gemeenten en intergemeentelijke organisaties. Zij kunnen hier wel
mee te maken krijgen bij vraagstukken als informatiebeveiliging, privacy, sociale cohesie e.d. aangezien deze
innovaties ook beschikbaar komen in het lokale domein.
Steeds weer nieuwe ICT mogelijkheden
De digitale realiteit is dat ICT sinds enige jaren niet meer beperkt is tot de kantoorsituatie, maar onderdeel is van het
dagelijks leven.42 Sociale media zijn volledig ingeburgerd, software en data staan steeds vaker in de 'cloud’ en
bestaande internettechnologie wordt veel gebruikt. De recente ver-apps-ing van de wereld, sinds de opkomst van de
iPhone, de iPad en andere devices, heeft hier een grote impuls aan gegeven.43 Zo is het gebruik van
overheidswebsites groot. In 2013 gaf bijna 80 procent van de bevolking aan de afgelopen twaalf maanden gebruik te
hebben gemaakt van websites van de overheid. Dit aandeel is de laatste jaren flink gestegen en is hoger dan in de
meeste andere Europese landen. Driekwart van de Nederlanders van 16 tot 75 jaar zoekt naar informatie op
overheidswebsites en ruim de helft downloadt officiële documenten.44 Er is sprake van enorme technologische
innovaties in verschillende domeinen, zoals de operatie-robots in de medische wereld.45 Informatietechnologie
draagt bij aan het gevoel dat de wereld alleen maar kleiner wordt en dat mensen verspreid over de aarde met elkaar
in verbinding staan.46 Een neveneffect is het ontstaan van technologische werkeloosheid: het feit dat er meer werk
voor machines en software ontstaat dan voor mensen.47
Het aantal ICT-ontwikkelingen is legio. Drie voorbeelden zijn The Internet of Things, Locatie bewuste sociale netwerken
en 3D-printen. The Internet of Things gaat over de verbinding van intelligente apparaten aan elkaar via internet.
Apparaten die op basis van sensoren informatie kunnen delen over zichzelf of over hun omgeving en tegelijkertijd
kunnen reageren op zowel hun eigen sensorinformatie als de op via internet verkregen informatie. De leefomgeving
wordt daarmee zowel slimmer als (inter)actiever. Eenvoudige voorbeelden zijn bruggen die online melden dat ze
open of dicht zijn en zonneschermen die op basis van informatie van de buienradar vijf minuten voor een bui oprollen
om niet nat te worden.48 Ontwikkelingen rondom slimme straatverlichting zijn een ander voorbeeld van The Internet
of Things.49 Locatie bewuste sociale netwerken kenmerken zich door de integratie van het sociale, participatieve
web 2.0 en mobiel internet. Het effect hiervan is dat kan worden herkend op welke locatie de gebruikers van het
mobiele internet zich bevinden. De voornaamste toepassingen van het locatiebewuste mobiele internet zijn
vooralsnog navigatie, wayfinding en geosocial networking, en informatieve of educatieve, artistieke of commerciële
locatiegebonden diensten. De online diensten Foursquare en Layar zijn illustraties van dit cluster van technologieën.
De ontwikkeling van apparaten zonder scherm loopt hieraan parallel. Voorbeelden van dergelijke ‘wearables’ zijn
Google Glass, stemcommando’s via Siri en actief bewegen via Kinect.50 Een derde ontwikkeling is het 3D-printen, dat
ook wel additive manufacturing wordt genoemd.51 De verwachting is dat dit grote invloed zal hebben op de
samenleving, zeker als dit wordt gecombineerd met de uitgangspunten van cradle-to-cradle (kringloop en

SCP, Actuele maatschappelijke ontwikkelingen 2010 (2011), p. 48-50.
D. Houtgraaf, ‘Drastisch anders, maar toch gelijk’, in: G.J. van Bussel (red.), De Informatiemaatschappij van 2023. Perspectieven op
de nabije toekomst (Amsterdam, 2013).
44 Zie: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-4032-wm.htm.
45 SCP, Actuele maatschappelijke ontwikkelingen 2010 (2011), p. 50.
46 Prof. dr. Charles Jeurgens, ‘Digital turn. Het einde van de fictie van “in control”’, in: G.J. van Bussel (red.), De Informatiemaatschappij
van 2023. Perspectieven op de nabije toekomst. (Amsterdam, 2013) p. 47.
47 Afkomstig uit een rapport van het Massachusetts Insitute of Technology, in: C. Boland e.a., Trendrede 2014 (z.p. 2014) p. 5.
48 Erasmus Universiteit Rotterdam Center for Public Innovation, Toekomstig Internet (z.p. 2012) p. 14.
49 Zie bijvoorbeeld: http://www.rtlnieuws.nl/economie/toekomstmakers/slimme-straatverlichting-bespaart-miljoenen 20140525
50 Zie: http://www.frankwatching.com/archive/2013/10/22/the-internet-of-everything-we-staan-pas-aan-het-begin/ 20140525
51 PBL i.s.m. CPB, Welvaart en leefomgeving. Horizonscan (Den Haag 2013), p. 26.
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hergebruik). Het gaat daarbij zowel om het printen van nieuwe producten als het versnipperen van bestaand
materiaal in grondstof.52
Technologische trends en tegen-trends
De technologische ontwikkelingen roepen in de samenleving allerlei tegengestelde reacties op. Eén daarvan is de
aandacht voor privacy op het internet. Een uitspraak van het Europese Hof in Luxemburg op 13 mei 2014 geeft
Europese burgers het recht om vergeten te worden. Hierover schrijft Joost Steins Bisschop in het Financieel
Dagblad van zaterdag 24 mei 2014: ‘Het is een uitspraak met Grote Gevolgen. De uitspraak houdt in dat Google
verplicht kan worden om niet te verwijzen naar sites met persoonsgevoelige informatie. Let wel: ook als is die
informatie nog zo waar, iemand die de oude informatie over hemzelf schadelijk vindt, kan Google vragen om de link
naar deze bron niet te tonen.’53 Inmiddels heeft Google hier een dienst voor ingericht.54 Een tweede is de hernieuwde
aandacht voor de analoge wereld. Drie artikelen in NRC Handelsblad van 4 juni 2014 illustreren deze tegen-trend. Met
“Offline is het nieuwe online” wordt een lokale vlooienmarkt gepositioneerd ten opzichte van de online wereld van
Marktplaats.nl.55 De kop boven een artikel over klokkenluider Edward Snowden luidt: ‘Typemachine’ terug in
bestuurskamer.56 Een recensie over de Philips OTT2000 kofferpick-up begint met: ‘Lang leve het verleden. Rijd op
een omafiets zonder versnellingen, smeer pommade in je haar, koop langspeelplaten.’57 Deze tegen-trends hebben
niet alleen betrekking op ICT. Er is sprake van (hernieuwde) aandacht voor authenticiteit, ambachtelijkheid,
lokaliteit en streekproducten, tradities, buurtinitiatieven.58

3.4.

Veranderende samenleving
-> Netwerk- en informatiesamenleving
-> Participatiesamenleving
-> Opleidingsniveau als nieuwe scheidslijn in de samenleving

Netwerk- en informatiesamenleving
Door de opkomst van de netwerk- en informatiesamenleving is een maatschappij ontstaan die voortdurend in
ontwikkeling is en waarin mensen steeds opnieuw hun eigen plaats en rol kiezen.59 De term ‘informatiesamenleving’
is volgens emeritus hoogleraar Informatiewetenschap John Mackenzie Owen een pleonasme want de samenleving is
een informatiesamenleving’’. Karakteristiek voor deze samenleving is dat vrijwel alle informatie digitaal
geproduceerd, verwerkt, gedistribueerd en geconsumeerd wordt en dat dit algemeen geaccepteerd is.

60

Er is een

enorme diversiteit aan communicatievormen en communicatiemiddelen die door burgers e n organisaties gelijktijdig

Zie bijvoorbeeld: http://www.smartcityevent.com/3d-printing-the-new-industrial-revolution/ 20140525 en
http://pluraal.wix.com/3d-printen-en-stad 20140525 en K. Jansen, Het nieuwe werk zit in de onzichtbare stad (FD Outlook april
2014).
53 Zie: http://fd.nl/ondernemen/columns/joost-steins-bisschop/345852-1405/het-recht-op-vergeten 20140525.
54 Zie: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3663999/2014/05/30/Google-lanceert-recht-om-vergeten-teworden.dhtml 20140530.
55 Zie: http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2014/juni/04/expo-offline-vind-je-de-meest-bijzondere-marktpl-1385060
56 NRC Handelsblad, 4 juni 2014 http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2014/juni/04/typemachine-terug-in-bestuurskamer-1387929
20140612.
57 NRC Handelsblad, 4 juni 2014 http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2014/juni/04/het-fysieke-genot-van-een-platenspeler1385074 20140612 .
58 D. Houtgraaf, ‘Drastisch anders, maar toch gelijk’’, in: G.J. van Bussel (red.), De Informatiemaatschappij van 2023. Perspectieven op
de nabije toekomst (Amsterdam, 2013), p. 41.
59 R. van Gijzel, ‘Voorwoord’, in: Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Jaarbericht 2013, p. 3.
60 Prof. dr. John Mackenzie Owen, ‘De wereld draait gewoon door’, in: G.J. van Bussel (red.), De Informatiemaatschappij van 2023.
Perspectieven op de nabije toekomst (Amsterdam, 2013).
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en vooral in combinatie worden toegepast. Daarbij wordt wel gewezen op een nieuwe scheidslijn in de
samenleving, van ‘i-haves’ en ‘i-have-nots’.61
De individualisering in de informatiesamenleving zet verder door, mede mogelijk gemaakt door technologische
ontwikkelingen.62 Nieuwe technologieën, een veranderende omgeving en een rijker menselijk bewustzijn maakt dat
er een samenleving ontstaat waarin talloze nieuwe mogelijkheden niet meer passen binnen de bestaande knellend e
kaders en daarom hard botsen met de oude.63 De verticale lijn, het democratisch bestel van Thorbecke, blijkt zich
steeds vaker moeizaam te verhouden tot de horizontale netwerksamenleving, zoals de Spaanse socioloog Manuel
Castells deze beschrijft. De netwerksamenleving verschilt essentieel van de samenleving zoals wij die voorheen
kenden. Die essentie is namelijk niet meer het bestaan van instanties of zelfs maar maatschappelijke knooppunten,
maar het informatieverkeer tussen die knooppunten. Er is geen machtscentrum, geen cockpit van waaruit het verkeer
geregeld wordt. 64 De steeds ruimer beschikbare informatie- en communicatietechnologie geeft de samenleving nog
sterker het karakter van een netwerk. De opkomst van de sociale media biedt elke burger in principe de
mogelijkheid om met alle andere burgers in contact te treden, zonder een andere intermediair als het ‘neutrale’
internet.65 Het is een onderlaag voor een bundeling van krachten van individuen, of het nu gaat om kennisdeling,
crowdfunding of de deel- en leeneconomie. Delen, lenen of ruilen in plaats van aanschaffen en zelf bezitten. ‘Delen is
het nieuwe hebben’, verklaarde Daan Rosegaarde hierover in de laatste uitzending van Zomergasten 2013. 66 De
opkomst van de huidige netwerk- en informatiesamenleving maakt mensen mondiger en zelfstandiger.67 Er is sprake
van empowerment van mensen in hun rol als burger, consument, werknemer.68 De auteurs van de Trendrede 2014
vatten deze ontwikkeling kernachtig samen: ‘We kijken niet meer in ontzag tegen autoriteiten op. We denken vrijelijk
om ons heen. We stappen uit statische systemen en gaan dynamische verbindingen aan .’69 Dit is mede bepalend voor
de wijzigende verhouding tussen de overheid en de burger . De burger komt, zoals dat genoemd wordt, ‘aan de
knoppen te zitten’.70
Participatiesamenleving
Deze nieuwe verhouding is duidelijk zichtbaar bij de overgang van de klassieke verzorgingsstaat naar een
participatiemaatschappij.71 Het tamelijk weidse begrip ‘participatiemaatschappij’ heeft verschillende betekenissen.
Allereerst als een samenspel van burgers, bedrijven, professionals en overheden. Ten tweede verwijst het begrip
naar een bepaald ideaal, namelijk de opvatting dat het goed is wanneer individuele burgers hun lot in eigen hand
nemen en een actieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Ten derde wordt de term in verband gebracht met de

Prof. dr. Charles Jeurgens, ‘Digital turn. Het einde van de fictie van “in control”’, in: G.J. van Bussel (red.), De Informatiemaatschappij
van 2023. Perspectieven op de nabije toekomst (Amsterdam, 2013), p. 45
62 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksbrede Trendverkenning. Strategieberaad Rijksbreed (Den Haag
2013), p. 14.
63 C. Boland e.a., Trendrede 2014 (z.p., 2014) p. 6.
64 Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling, Swingen met lokale kracht. Overheden en de netwerksamenleving (Den Haag, 2013).
65 Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling, Swingen met lokale kracht. Overheden en de netwerksamenleving (Den Haag, 2013).
66 Verschillende recensies van deze zomergasten vindbaar op internet, zie onder andere
http://www.markdeckers.net/2013/09/delen-is-het-nieuwe-hebben-deel-1-klein.html. Rosengaarde deed deze uitspraken al
eerder zie bijvoorbeeld het fragment uit De Wereld draait door februari 2013 http://youtu.be/m87UUsCgaKY
67 Troonrede 2013. Zie: http://nos.nl/artikel/552167-de-volledige-troonrede.html.
68 Prof. dr. John Mackenzie Owen, ‘De wereld draait gewoon door’, in: G.J. van Bussel (red.), De Informatiemaatschappij van 2023.
Perspectieven op de nabije toekomst (Amsterdam, 2013).
69 C. Boland e.a., Trendrede 2014 (z.p., 2014), p. 13
70 A. van Balen en T. Heijnis, ‘De informatiemaatschappij in transitie’, in: G.J. van Bussel (red.), De Informatiemaatschappij van 2023.
Perspectieven op de nabije toekomst (Amsterdam, 2013), p. 146-155.
71 De passage in de troonrede 2013 over de noodzakelijke overgang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving is minder
vernieuwend dan door sommige commentatoren wordt beweerd. Wim Kok (1991), Jan-Peter Balkende (2005) en Femke Halsema
(2010) hadden zich al eerder in soortgelijke zin uitgelaten. Zie R. Bregman, ‘De Participatiemythe’, in: M. van Twist, N. Chin-A-Fat, M.
van der Steen (red.), ‘Ja, maar…’ Reflecties op de participatiesamenleving (Den Haag 2014 ), p. 33.
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wens om sterk op de rijksuitgaven te bezuinigen en burgers zelf verantwoordelijkheid te geven.72 Tenslotte
wordt het opbloeien van maatschappelijke initiatieven ook beschouwd als een sociale en lokale reactie op het
wereldwijde proces van modernisering. Castells wijst in dit verband op dat de voortdurende tendens tot
schaalvergroting bij het globaliseringsproces tegelijkertijd bij burgers wereldwijd een behoefte aan
schaalverkleining (ook wel: glocalisering) teweeg brengt. Naarmate zij onderdeel worden van mondiale netwerken,
krijgt de eigen leefwereld steeds meer betekenis.73 Naast het begrip ‘participatiemaatschappij’ worden ook
uitdrukkingen als ‘maatschappelijk initiatief’, ‘doe-democratie’, ‘sociaal ondernemerschap’, ‘streven naar actief
burgerschap’ en ‘burgerparticipatie’ gebruikt. Deze verschillende begrippen dekken voor een groot deel dezelfde
lading.
De VNG Denktank constateert dat de publieke taak niet langer het exclusieve domein van de overheid is. De publieke
taak wordt steeds meer een publieke zaak van de samenleving zelf. Er ontstaan voortdurend nieuwe initiatieven
en samenwerkingsverbanden. Burgers, professionals, ondernemers, zorginstellingen, kennisinstellingen,
woningcorporaties en andere particuliere actoren spelen daarbij een initiërende en sturende rol.74 Het komt voor dat
de overheid door maatschappelijke initiatieven in het defensief wordt gedrongen. Dit geldt te meer omdat het niet
slechts lokale en relatief kleine initiatieven betreft. Krachtige spelers en invloedrijke ondernemingen, die het denken
over de publieke zaak sterk kunnen beïnvloeden, zijn er eveneens bij betrokken. Bovendien is bij velen het besef
ontstaan dat de machtsinvloed van de nationale staat en de politiek afneemt. Ook het geloof in een maakbare
samenleving is afgenomen.75
Hoewel het totale aantal maatschappelijke initiatieven onbekend is, doet dit niets af aan het belang dat instituties en
overheden aan dit soort initiatieven hechten. De komende tien jaar zullen we naar een beperktere, meer
gedifferentieerde en op de lokale situatie afgestemde rol van de overheid toegaan, zo voorziet de VNG Denktank
(zie hiervoor ook paragraaf 3.6).76
De VNG Denktank plaatst twee kanttekeningen bij het ontstaan van participatiesamenleving. De eerste is dat het
streven naar een eigen invulling van het algemeen belang door burgers zich nooit tot alle maatschappelijke terreinen
zal kunnen uitstrekken. De VNG Denktank wijst daarbij op de rechtspraak en het monopolie van de overheid op de
uitoefening van legitiem geweld.77 De tweede kanttekening is dat het streven naar een eigen invulling van de publieke
zaak in de praktijk nooit alle burgers zal kunnen omvatten. Er zijn groepen burgers die met achterstanden worstelen
en waar optreden van de overheid nodig blijft. Hetzelfde geldt voor burgers die door ziekte, tegenslag of ouderdom op
professionele hulp aangewezen zijn.78
Opleidingsniveau als nieuwe scheidslijn in de samenleving
In de komende vijftien jaar, zo is de verwachting, zal opleidingsniveau een steeds duidelijker scheidslijn vormen
in de samenleving. In dit verband wordt gesproken van het ontstaan van de ‘diploma-democratie’.79 Aan de hand van
gegevens van het CBS constateerde de arbeidssocioloog dr. Fabian Dekker in mei van dit jaar dat de Nederlandse

Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Jaarbericht 2013, p. 14-15.
Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Jaarbericht 2013, p. 43.
74 R. van Gijzel, ‘Voorwoord’, in: Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Jaarbericht 2013, p. 3 en 8.
75 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Jaarbericht 2013), p. 16-17.
76 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Jaarbericht 2013, p. 16-17.
77 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Jaarbericht 2013, p. 23-24.
78 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Jaarbericht 2013, p. 23-24.
79 Deze term is geïntroduceerd in: M. Bovens, Diplomademocratie. Over spanningen tussen meritocratie en democratie (Amsterdam
2010).
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arbeidsmarkt bestaat uit winnaars en verliezers. De winnaars zijn hoog opgeleid, de verliezers zijn de mensen met
een middelbaar en lager opleidingsniveau. Gemiddeld genomen, zo stelt hij: ‘Is de werkgelegenheid voor de
laatstgenoemde groep in de afgelopen jaren afgenomen, nemen de werkloosheidsrisico’s toe, werken de middelbaar
en laag opgeleide werknemers vaker in flexibele banen met een grotere mate van baanonzekerheid en is er een
duidelijke inkomenskloof waarneembaar tussen werkenden met een hoog opleidingsniveau en andere groep en op de
arbeidsmarkt, hoewel in het laatstgenoemde geval geen sprake is van een trendmatige ontwikkeling. Ondanks dat de
middelbaar- en laagopgeleiden nog altijd een bijzonder groot segment vormen op de hedendaagse arbeidsmarkt staat
hun positie onder druk. Anders geformuleerd, het opleidingsniveau is bepalend voor arbeidsmarktsucces en deze link
lijkt - met uitzondering van de inkomensontwikkeling - in de tijd sterker te worden.’80
Dit onderscheid wordt extra duidelijk doordat de klassieke sociaaleconomische scheidslijnen aan gewicht inboeten.
Deze nieuwe scheidslijn leidt tot een scherpere tegenstelling tussen bestaande waardeoriëntaties in de
maatschappij bijvoorbeeld ten aanzien van politiek, rechtstaat, solidariteit, toenemende internationalisering en
europeanisering.
De levensverwachting van hoogopgeleiden is daarnaast gemiddeld 7 jaar hoger dan die van laagopgeleiden. Het
verschil in de gezonde levensverwachting (uitgedrukt in als goed ervaren gezondheid) is bijna 19 jaar.
Sociaaleconomische gezondheidsverschillen worden niet alleen veroorzaakt door verschillen in leefstijl, zoals roken,
maar ook door verschillen in de fysieke en sociale omgeving.81
Ofschoon de samenleving ook segmenteert langs andere sociale lijnen, die cultureel, etnisch of r eligieus van
aard zijn, wordt opleidingsniveau en intellectuele capaciteiten de dominerend factor in de verklaring voor
verschillen in de samenleving. Overheidsbeleid blijkt vooralsnog niet in staat deze maatschappelijke verschillen te
verkleinen, maar stabiliseert deze alleen, zo constateert het ministerie van BZK in de Rijksbrede Trendverkenning.82
Ter aanvulling op het voorgaande kan nog worden opgemerkt dat het SCP constateert dat niet-Westerse allochtonen
die recent zijn afgestudeerd aan een HBO of een universiteit vaker werkloos zijn dan hun autochtone studiegenoten.83

Gepubliceerd 23 mei 2014. Zie http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/hoogopgeleiden-zijn-de-winnaars-op-de-arbeidsmarkt20140613.
81 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Volksgezondheid Toekomstverkenning 2014 (VTV – 2014) Een gezonder Nederland
(Bilthoven, 2014) . Online rapportage via http://www.eengezondernederland.nl/Een_gezonder_Nederland
82 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksbrede Trendverkenning. Strategieberaad Rijksbreed (2013), p. 40.
Zie ook Planbureau voor de Leefomgeving i.s.m. CBS, Welvaart en leefomgeving. Horizonscan (Den Haag 2013), p. 39.
83 SCP, Jaarrapport integratie 2013. Participatie van migranten op de arbeidsmarkt (Den Haag 2014), p. 126-131.
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4.
4.1.

Trends in het gemeentelijk domein
Sociaal domein
-> Een gezonder Nederland met meer chronisch zieken
-> Zorg en sociale voorzieningen anders organiseren
-> Decentralisaties naar gemeenten: jeugd, zorg en werk
-> Burgerkracht en burgermacht: maatschappelijke initiatieven van burgers
-> Vergrijzing biedt mogelijkheden voor participatiesamenleving

Een gezonder Nederland met meer chronisch zieken
In de Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV) 2014 Een gezonder Nederland

84 heeft het RIVM

de trends op het

gebied van de volksgezondheid geschetst. Naar verwachting zullen Nederlanders steeds ouder worden: in 2030 is de
levensverwachting van mannen 82 jaar, die van vrouwen 85. Tussen 2012 en 2030 krijgen Nederlandse mannen er 3
jaar bij en vrouwen ruim 2 jaar. Ook de gezonde levensverwachting zal toenemen. De 75 -jarige van 2030 is
waarschijnlijk gezonder dan de 75-jarige van nu.
Mede door de vergrijzing stijgt het aantal mensen met een chronische ziekte van 5,3 miljoen in 2011 naar circa 7
miljoen mensen in 2030. Dat is ongeveer 40% van de bevolking; nu is dat nog 32%. Deze stijging betekent niet dat
meer mensen buiten de maatschappij komen te staan: de meeste chronisch zieken van 20 -65 jaar werken net zo veel
als mensen zonder chronische ziekte. Mede dankzij de gezondheidszorg hebben ze minder last van hun ziekte. Alleen
degenen die daarnaast ook beperkingen hebben, of zich niet gezond voelen, participeren veel minder dan mensen
zonder ziekte. Het aantal mensen met beperkingen (1,6 miljoen) blijft tot 2030 ongeveer gelijk. Mensen worden meer
verantwoordelijk voor hun eigen leven en leefstijl en streven wat hun gezondheidzorg betreft behoud van eigen regie
en autonomie na.
Roken is verreweg de belangrijkste oorzaak van sterfte en ziekte, gevolgd door overgewicht, weinig bewegen en
ongezonde voeding. Het percentage volwassen rokers daalt al lange tijd. Als deze trend doorzet, zal het percentage
rokers dalen van 23% in 2012 naar 19% in 2030. Het percentage volwassenen met overgewicht (48%) zal
waarschijnlijk niet verder toenemen.
Volgens het RIVM veroorzaken coronaire hartziekten en diabetes in 2030 nog steeds de meeste ziektelast (de
hoeveelheid gezondheidsverlies in een populatie die veroorzaakt wordt door ziekten) onder de bevolking. Nog meer
dan nu, zullen in 2030 de ouderdomsziekten zoals diabetes, COPD, longkanker en dementie, de top 10 van de
ziektelast bepalen.
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De sterfte aan longkanker en dementie zal stijgen: in 2030 is dementie de belangrijkste doodsoorzaak. In 2012
stierven bijna 10.000 mensen aan dementie, in 2030 verdubbelt dit aantal naar ruim 21.000. De sterfte aan coronaire
hartziekten en beroerte zal dan sterk gedaald zijn en zal naar verwachting verder afnemen.
Tot slot zijn op het gebied van besmettelijke ziekten toenemende antibioticaresistentie en zoönosen (ziekten die
van dier op mens worden overgedragen), zoals Q-koorts belangrijke trends. Er is een maatschappelijke discussie
ontstaan over het nut en de risico’s van vaccinaties.
Zorg en sociale voorzieningen anders organiseren
De overgang van de klassieke verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving is in het bijzonder zichtbaar in de
sociale zekerheid en in de langdurige zorg. De verzorgingsstaat uit de tweede helft van de twintigste eeuw heeft op
deze terreinen voorzieningen voortgebracht die in hun huidige vorm financieel onhoudbaar zijn gebleken. In 2010
betaalde een modaal gezin 23 procent van zijn inkomen aan collectieve gefinancierde zorg. Als het financieringsmodel
voor zorg ongewijzigd bleef, zouden deze betalingen toenemen tot 36 procent in 2040.85 Bovendien sluit de zorg niet
meer aan bij de veranderende verwachtingen en wensen van veel mensen over zorg. Zij willen zelf keuzes maken,
hun eigen leven inrichten, thuis verzorgd worden en voor elkaar kunnen zorgen.86

overheid
Regelingen
verzorgingsstaat zijn in
hun huidige
vorm
financieel
onhoudbaar

trend
Mensen willen zelf
keuzes
maken, hun
eigen leven
inrichten en
voor elkaar
zorgen.

Er is sprake van een groeiende vraag naar zorg, als gevolg van vergrijzing, toename van chronische ziekten en ‘multimorbiditeit’,87 en de groei van welvaartsziekten. Engelberts en Visser schetsen een aantal ontwikkelingen in de zorg.
Zo gebeurt zorg steeds minder face-to-face, maar meer op afstand. De patiënt voert daarbij zelf taken uit en wordt
daardoor ‘medeproducent’ van zorg. En er is sprake van meer samenwerking tussen zorgverleners. Dat kan
samenwerking zijn op wijkniveau (zoals gezondheidscentra), passend bij bepaalde aandoeningen (bijvoorbeeld voor

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksbrede Trendverkenning. Strategieberaad Rijksbreed (2013), p. 26.
Van de 1,1 miljoen huishoudens waar matige of ernstige lichamelijke beperkingen spelen, woont bijna de helft in een schijnbaar
ongeschikte woning. Van degenen met beperkingen in een minder geschikte woning is 80 procent toch (zeer) tevreden met hun
woning. Zie SCP, De sociale staat van Nederland 2013, p. 265.
86 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksbrede Trendverkenning. Strategieberaad Rijksbreed (2013), p. 26 en
Troonrede 2013.
87 Multi-morbiditeit is de algemene term voor het optreden van meer dan één (chronische) ziekte bij één individu tijdens een
bepaalde periode.
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diabetes of COPD) of samenwerking van vergelijkbare organisaties (zoals een keten van apotheken). 88 De verwachting
is dat door technologische ontwikkelingen zorg op termijn efficiënter en met minder menskracht uitgevoerd kan
worden.89 De andere zorg vraag ook een andere verhouding tussen ‘patiënt’ en zorgverlener, een partnerschap
zoals de Raad voor de Volksgezondheid dat noemt. De patiënt moet zijn wensen en voorkeuren kenbaar (kunnen)
maken en de zorgverlener dient op basis hiervan de juiste keuzes te maken in diagnostiek en behandeling. 90
Het dicht bij de mensen en in onderlinge samenhang organiseren van zorg en soci ale voorzieningen sluit aan
bij deze ontwikkelingen. Om deze reden en de noodzaak van bezuinigingen decentraliseert de regering op drie
gebieden overheidstaken.91
Decentralisaties naar gemeenten: jeugd, zorg en werk
Het eerste gebied waarop de regering taken naar gemeenten decentraliseert is de jeugdzorg. Al geruime tijd bestaat er
toenemende aandacht voor verwaarlozing en misbruik van kinderen.92 Het kabinet heeft in de Jeugdwet een nieuw
stelsel voor de jeugdzorg vastgelegd, waarbij de jeugdzorg via de gemeenten bij het kind wordt gebracht. De
motivatie daarbij is dat de gemeenten bij uitstek in staat zijn om op basis van de specifieke situatie van ieder kind dat
hulp behoeft maatwerk te leveren en dit te doen in samenspraak met andere domeinen, zoals wonen, onderwijs,
veiligheid en sport.93 De Jeugdwet treedt op 1 januari 2015 in werking. De decentralisatie van de jeugdzorg is een
complexe en omvangrijke operatie die in een zeer kort tijdsbestek wordt doorgevoerd. De voorbereiding van de
gemeenten op hun nieuwe taken vraagt een enorme inspanning.94
In nauwe samenhang met de decentralisatie van de jeugdzorg, heeft de regering aangekondigd de langdurige zorg
grondig te zullen hervormen. Ook hier bestaat naast de financiële noodzaak tevens de wens aan te sluiten bij
veranderende verwachtingen en wensen van veel mensen over zorg. Deze decentralisatie bestaat eruit dat
gemeenten voortaan lichtere vormen van langdurige zorg zullen uitvoeren. Het kan hierbij gaan om ouderen,
gehandicapten of mensen met psychische problemen. De motivering van de regering is dat gemeenten uitstekend
kunnen beoordelen of voorzieningen als bijvoorbeeld een traplift of taxivergoeding noodzakelijk zijn. De
dagbesteding en begeleiding komen hier vanaf 2015 eveneens bij, zo is het voornemen. Vergoeding van
huishoudelijke hulp blijft beschikbaar voor mensen die deze hulp echt nodig hebben en niet zelf kunnen betalen.
Medische zorg zoals verpleging komt te vallen onder de reguliere zorgverzekering.95
Deze decentralisatie van overheidstaken is vastgelegd in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het
doel van de wet is het mogelijk maken voor mensen, met name ouderen, om langer thuis te kunnen blijven
wonen en te participeren. Hierbij zullen de gemeenten de voornaamste rol vervullen door meer maatschappelijke
ondersteuning te bieden. Zij leggen in hun beleidsplan vast op welke wijze en op basis van welke criteria een cliënt
voor een maatwerkvoorziening in aanmerking komt. Daarnaast geven de gemeenten aan hoe zij hun inwoners
betrekken bij de uitvoering van beleid. Het is op deze manier duidelijk voor burgers welke maatschappelijke

R. Engelbert en B. Visser, ‘Zelfmanagement, evidentie en technologie. De gezondheidszorg in 2023’ in: G.J. van Bussel (red.), De
Informatiemaatschappij van 2023. Perspectieven op de nabije toekomst (Amsterdam, 2013) p. 75-83.
89 B. Kröse, ‘Hoe gaat het met mij? Gezondheidsgegevens via smartphones, sensoren en sociale media’, in: G.J. van Bussel (red.), De
Informatiemaatschappij van 2023. Perspectieven op de nabije toekomst (Amsterdam, 2013) p. 128-134.
90 Raad voor de Volksgezondheid & Zorg, De participerende patiënt (Den Haag, 2013), p. 7.
91 Troonrede 2013. Zie ook de publicaties van de Raad voor de Volksgezondheid met name Gemeentezorg (2014) en Met de kennis
van later (2014).
92 Zie in dit verband ook Nationaal Archief, Deelrapport Domein Welzijn, mei 2011, p. 18-19: trend 4.
93 Troonrede 2013.
94 http://www.voordejeugd.nl/ondersteuning/ondersteuning/transitiebureau
95 Troonrede 2013.
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ondersteuning zij van hun gemeente kunnen verwachten. Binnen het kader van de nieuwe Wmo werken
zorgverzekeraars actief samen met de gemeenten bij het bij het organiseren van de zorg en ondersteuning in
buurten, wijken en dorpen. Deze samenwerking is de sleutel voor het bieden van zorg en onde rsteuning via de sociale
wijkteams. Het is de bedoeling dat de nieuwe Wmo per 1 januari 2015 in werking zal treden. Het wetsvoorstel is
momenteel in behandeling bij de Tweede Kamer.96
Het derde gebied waarop de regering overheidstaken decentraliseert naar de gemeenten is vastgelegd in de ontwerpParticipatiewet. De uitvoering van deze wet komt vanaf 2015 bij de gemeenten te liggen. Sociale partners gaan met
gemeenten samenwerken om mensen in de bijstand of met een arbeidsbeperking te helpen bij het vinden van een
baan. Werkgevers en overheid stellen zich daarmee samen garant voor 125.000 extra banen voor hen in 2026. Als
blijkt dat dit aantal niet wordt gehaald, worden bedrijven alsnog verplicht een percentage van hun personeel te
rekruteren uit mensen met een arbeidsbeperking.97 De Participatiewet heft de schotten op tussen de Wet werk en
bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en de Wet werk en arbeidsondersteuning jongehandicapten. Dit moet in de
praktijk leiden tot minder bureaucratie en regels. 98
Op het jaarcongres van de VNG op 17 juni 2014 waarschuwde de directeur van het SCP , prof. dr. K. Putters, dat een
groot deel van de burgers nog niet klaar is voor een samenleving waarin ze veel zelf moeten doen. Ook veel
gemeenten moeten volgens hem nog een flinke slag maken. Met zijn presentatie van een essay hierover op het VNGjaarcongres wilde Putters een debat op gang brengen over de moeizame weg die Nederland wacht om van de
verzorgingsstaat een participatiesamenleving te maken.99
Burgerkracht en burgermacht: maatschappelijke initiatieven van burgers
Burgers zijn, individueel of in groepen, actief in de samenleving. Zij ontplooien op allerlei terreinen maatschappelijke
initiatieven, van energieproductie tot welzijn, van sport tot cultuur en van onderwijs tot zorg.100 Het SCP
onderscheidt twee vormen van ‘burgerparticipatie’, namelijk de zelfredzame burgerparticipatie en beleid
beïnvloedende burgerparticipatie. Het gaat daarbij om ‘burgerkracht’ en ‘burgermacht’. In het eerste geval betreft
het vormen van participeren waarbij burgers vooral zelf aan de slag gaan, zoals de buurt schoonmaken of een
voorziening draaiende houden. In het tweede geval gaat het om invloed uitoefenen op het beleid van een instantie (of
soms bedrijf) door middel van stemmen, lobbyen of gebruik maken van inspraak en medezeggenschap. 101 Een
voorbeeld van ‘burgerkracht’ is het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners. 102 Een voorbeeld van
‘burgermacht’ is de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen, die ruim 2200 dorpsorganisaties en 2000 dorpshuizen
overkoepelt.103
Als belangrijke katalysatoren voor de maatschappelijke initiatieven worden genoemd eigentijds idealisme, modern
ondernemerschap en de informatietechnologie die nieuwe verbindingen mogelijk maakt.104 Volgens het SCP zijn
vooral in dorpen bewoners erg actief. Door bezuinigingen en gebrek aan publieke voorzieningen zijn dorpsbewoners

Zie: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/01/14/van-rijn-nieuwe-wet-maatschappelijke-ondersteuning-2015-naar-detweede-kamer.html
97 Troonrede 2013.
98 Zie: http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/participatiewet/wetsvoorstellen/invoeringswetparticipatiewet
99 NRC Handelsblad, 17 juni 2014.
100 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Jaarbericht 2013, p. 14
101 SCP, Burgermacht op eigen kracht (Den Haag 2014), p. 11-16. Zie ook SCP, Dorpenmonitor 2013 (Den Haag 2013), p. 44.
102 Zie: http://www.lsabewoners.nl/
103 Mededeling van mevr. drs. L. Jongmans (senior beleidsmedewerker cultuur van de VNG). Zie: http://www.lvkk.nl/
104 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Jaarbericht 2013, p. 17-20
96

20

eerder genoodzaakt zelf voorzieningen op poten te zetten of in stand te houden. Autonomie en een gevoel van
eigenaarschap, persoonlijk contact met de gemeente, een luisterend oor en waarderende houding van de gemeente en
kleinschaligheid zijn een aantal factoren die zelfredzame b urgerparticipatie bevorderen.105 Overigens waarschuwt de
SCP nadrukkelijk voor al te hooggespannen verwachting ten aanzien van burgerparticipatie in de kleine dorpen. De
organisatie wijst op de mogelijke negatieve gevolgen hiervan voor ouderen en andere kwetsbare groepen in de
dorpsbevolking.106
Een inventarisatie van maatschappelijke initiatieven door de VNG Denktank laat zien dat burgerparticipatie zich niet
beperkt tot dorpen. Het overzicht van ruim 300 maatschappelijke initiatieven laat activiteiten zien in zowel de grote
steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, als kleine steden en dorpen. Er is sprake van grote diversiteit aan
activiteiten. Zo is Mijnbuurtje een sociaal initiatief met een open community die dienst doet als ontmoetings- en
markplaats waar bewoners informatie over hun buurt kunnen vinden, hulpvragen kunnen stellen, van gedachten
kunnen wisselen en spullen kunnen ruilen, verkopen of uitlenen. Kruiskamp onderneemt is een maatschappelijk
initiatief waarbij een bewonersbedrijf wordt opgezet in een leegstaand pand. Moedige moeders is een zorginitiatief
gericht op ondersteuning van ouders van verslaafde kinderen en beïnvloeding van beleid. Bataviawerf ten slotte is
een cultureel-maatschappelijk initiatief dat de reconstructie beoogt van historische VOC-schepen in combinatie
met sociale werkvoorziening en re-integratie.107
Vergrijzing biedt mogelijkheden voor participatiesamenleving
Het Planbureau voor de Leefomgeving wijst erop dat de toename van vitale en hoogopgeleide ouderen de
komende periode mogelijkheden schept om diverse overheidsambities ten aan zien van de participatiesamenleving
dichterbij te brengen. Deze groep vormt een omvangrijk reservoir aan tijd, kennis en vaardigheden dat voor
verschillende soorten vrijwilligerswerk kan worden ingezet. Paradoxaal genoeg biedt de vergrijzing zo tevens
mogelijke oplossingen voor enkele problemen die de vergrijzing zelf met zich meebrengt. De vitale en hoogopgeleide
ouderen zijn namelijk tevens inzetbaar voor mantelzorg en voor vormen van zelforganisatie en nieuwe lokale
initiatieven met betrekking tot de organisatie van zorg (zorgcoöperaties), onderlinge hulp en het aanbod van
voorzieningen en diensten.108 In dit verband zijn er verschillende pilots geweest van ouderenfondsen onder de
noemer ‘Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid’.109
Als voorwaarden voor de succesvolle inzet van deze vitale ouderen voor het realiseren van bepaalde doelstellingen
van de participatiesamenleving noemt het Planbureau voor de Leefomgeving dat lokale overheden deze
initiatieven ondersteunen en dat in bepaalde gevallen wet- en regelgeving wordt aangepast. Vanaf 2020-2025
verruilt deze omvangrijke generatie vitale ouderen het ‘actief ouderdom' geleidelijk in voor ‘kwetsbaar ouderdom’,
met een bijbehorende zorgvraag, in het bijzonder de vraag naar ‘zorg aan huis’.110

SCP, Burgermacht op eigen kracht (Den Haag 2014), p. 11-16.
SCP, Dorpenmonitor 2013 (Den Haag 2013), p. 19, 30, 178, 203 en 262.
107 Zie bijlage 1 en 2 in Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Jaarbericht 2013, p. 21. De maatschappelijke initiatieven
zijn ingedeeld in zes domeinen (handel en economie; openbare ruimte; onderwijs en cultuur; natuur en milieu; sociale contacten;
gezondheid en zorg). Zie ook de publicatie van VNG en RMO Kantelkracht (Den Haag 2013) waarin ook verschillende initiatieven
staan.
108 PBL, Vergrijzing en ruimte, , p. 10-11, 32, 169 en 187-188.
109 Mededeling mevr. drs. L. Jongmans (senior beleidsmedewerker cultuur van de VNG). Zie ook:
http://www.vitok.nl/site/home.html
110 PBL, Vergrijzing en ruimte, , p. 10-11, 32, 169 en 187-188.
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4.2.

Domein ruimte
-> Verstedelijking zet door
-> Mensen verhuizen naar plaatsen met hoge kwaliteit van woonomgeving
-> Economische dynamiek beïnvloedt de woningmarkt
-> Vergrijzing beïnvloedt de woningmarkt
-> Toenemen ruimtelijke verschillen en krimp
-> Infrastructuur verandert langzaam
-> Toename mobiliteit bevolking, met name ouderen
> Veel boerderijen en stallen verliezen agrarische functie en komen leeg te staan
> Milieu, natuur en landschap onder druk door schaalvergroting in landbouw

Verstedelijking zet door
De voortgaande verstedelijking heeft verschillende belangrijke gevolgen. Zo maakt deze trend de opkomst van
megaregio’s mogelijk. De wijze waarop de trend verstedelijking zich ontwikkelt is nog onduidelijk, aldus het
Strategieberaad Rijksbreed. De verstedelijking kan zich tot 2025 volgens twee scenario’s voltrekken. In het eerste
scenario fungeren steden als onderscheiden centra, die het economisch en cultureel zwaartepunt binnen een gebied
vormen. In het tweede scenario is er daarentegen sprake van een verknoping van de diverse stedelijke centra met
ieder hun eigen accenten, karakteristieken en functies.111
Door de economische ontwikkelingen zullen sommige winkels en branches uit het centrum van steden verdwijnen
(zie ook par. 4.3). De openbare ruimte in de stad segmenteert en wordt voor sommige groepen minder
toegankelijk, zo luidt de prognose van het Planbureau voor de Leefomgeving en het CBS. 112
Mensen verhuizen naar plaatsen met hoge kwaliteit van woonomgeving
De commissie Derksen constateert dat een belangrijke trend is dat mensen in toenemende mate gaan wonen waar
de kwaliteit van de woonomgeving hoog is.113 De individuele beleving hiervan is verschillend. Voor stedelijke
regio’s geldt, aldus het SCP, dat nieuwe bewoners in de eerste plaats worden aangetrokken door het aanbod aan
banen, onderwijsmogelijkheden, woningen en culturele voorzieningen. Voor meer landelijke regio’s bestaat de
aantrekkingskracht vooral uit de kwaliteit van de woning, een prettig woonklimaat in combinatie met een goede
bereikbaarheid van werkgelegenheid en voorzieningen. Nog onduidelijk is de precieze aantrekkingskracht van een
fraai landschap. Regio’s zonder de voornoemde ‘pullfactoren’ of andere kwaliteiten lopen grote kans bewoners
te verliezen.114 Het zijn vooral plattelandsbewoners die willen verhuizen vanwege het schrale voorzieningenaanbod. Dit geldt zowel voor verhuizingen naar de stad (9 procent ) als binnen het platteland (6 proce nt). Stedelingen
noemen zelden deze reden (1 procent).115

Strategieberaad Rijksbreed/Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksbrede Trendverkenning.
Strategieberaad Rijksbreed (2013), p. 17-18.
112 Planbureau voor de Leefomgeving i.s.m. CPB, Welvaart en leefomgeving. Horizonscan (Den Haag 2013), p. 41.
113 Commissie Derksen/VNG, Perspectief voor de steden (2014), p. 17.
114 SCP, Dorpenmonitor 2013 (Den Haag 2013) p. 49. Zie ook Commissie Derksen (Commissie Derksen)/VNG, Perspectief voor de
steden (2014), p. 6.
115 SCP, Dorpenmonitor 2013 (Den Haag 2013), p. 170.
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Economische dynamiek beïnvloedt de woningmarkt
Van de 7,5 miljoen Nederlandse huishoudens (die niet in verpleeg- en verzorgingshuizen verblijven) woonden vorig
jaar 96 procent in een zelfstandige woning. De overige huishoudens woonden in wooneenheden met gedeelde
voorzieningen, zoals woonboten en -wagens en pensions.116 Het eigenwoningbezit is de afgelopen decennia steeds
(fiscaal) gestimuleerd en bedroeg volgens het SCP in 2013 bijna 60 procent van d e woningvoorraad. Voor het eerst
sinds decennia is na 2009 het aandeel eigenaar-bewoners niet meer toegenomen en bleef dit steken op bijna 60
procent.117 In vergelijking met 2008, toen de huizenprijzen een piek bereikten, waren de prijzen van bestaande
koopwoningen in 2013 bijna 20 procent lager.118 Uit een onderzoek van het SCP bleek dat vorig jaar het
vertrouwen in de huizenmarkt nog altijd niet groot was.119 Dit voorjaar meldde de media dat het vertrouwen zich
langzaam lijkt te herstellen.120 In de raming voor 2014-2016 trekt de huizenmarkt voorzichtig aan, zo
voorspelde De Nederlandsche Bank in juni 2014.121
Door de economische crisis en stagnatie op de woningmarkt de afgelopen jaren nam het aantal verhuizingen af,
met name in de koopsector.122 Sinds 2009 verhuizen er zo’n 1,5 miljoen personen per jaar. Dat zijn er aanzienlijk
minder dan voor de crisis, zo concludeert het CBS. De daling van het aantal verhuizingen is het grootst onder
eigenaar-bewoners.123 Ruim 2,1 miljoen huishoudens wilden in 2013 binnen twee jaar verhuizen naar een andere
woning. Velen hiervan konden hun verhuisplannen niet realiseren en denken dat dit binnen twee jaar niet gaat
lukken.124 Het aantal koophuizen nam in 2013 nog wel iets toe, maar veel minder dan de afgelopen jaren het geval
was. Er werden minder koophuizen gebouwd en (sinds 2008) ook minder huurwoningen verkocht. De vraag
naar huurwoningen op de woningmarkt is sterker gegroeid dan de vraag naar koopwoningen.125 Ook op de
woningmarkt is de trend ‘europeanisering bestuur’ (zie par. 3.6) merkbaar.126 Mede door de Europese regelgeving
voor de toewijzing van sociale huurwoningen komen de lagere middeninkomens moeilijker aan een woning.
Duurdere huurwoningen zijn relatief schaars en koopwoningen liggen vaak buiten het financieel bereik.127
Gemeenten hebben de afgelopen jaren te maken gehad met de negatieve financiële effecten van de sterk
verminderde vraag naar bouwgrond. Het totaal aan verliezen en winstverdamping bedroeg in 2010-2012 € 3,3
miljard. Uit een scenario-analyse van Deloitte blijkt dat gemeenten nog met extra verliezen € 0,7 tot € 2,7 miljard te
maken kunnen krijgen. De omvang van het verlies zal met name afhangen van het tempo van het economisch
herstel.128
Vergrijzing beïnvloedt de woningmarkt
Naast de economische crisis draagt de vergrijzing bij aan de geringere doorstroming op de woningmarkt. Ouderen
verhuizen op hoge leeftijd niet of nauwelijks en er zijn geen aanwijzingen dat de verhuismobiliteit onder deze
groep gaat toenemen.129 Het sterkste effect van de vergrijzing op de woningmarkt lijkt inmiddels achter de rug, aldus

SCP, Sociale staat van Nederland 2013, p. 259.
SCP, Sociale staat van Nederland 2013, p. 256.
118 SCP, Nederland in 2013 (Den Haag 2013), p. 21.
119 CSB, Het vertrouwen in de woningmarkt (Den Haag 2013), p. 9.
120 http://nos.nl/artikel/493753-vertrouwen-in-woningmarkt-stijgt.html.
121 De Nederlandsche Bank, Economische ontwikkelingen en vooruitzichten, juni 2014, nr. 7, p. 21.
122 SCP, Sociale staat van Nederland 2013, p. 256.
123 CBS, Statistisch jaarboek (Den Haag 2013 ), p. 17.
124 CBS, Statistisch jaarboek (Den Haag 2013 ), p. 20.
125 CBS, Statistisch jaarboek (Den Haag 2013 ), p. 20-21 en SCP, Sociale staat van Nederland 2013, p. 256-257-260.
126 Met europeanisering van bestuur wordt de directe of indirecte doorwerking van de door de organen van de EU ontwikkelde en
uitgevaardigde regelingen en richtlijnen op de instituties en overheden van de individuele lidstaten bedoeld. Zie Nationaal
Archief, Deelrapport Domein Politiek en Bestuur, mei 2011, p. 50-55: trend 13.
127 SCP, Sociale staat van Nederland 2013, p. 256.
128 Deloitte Real Estate, Financiële Situatie Gemeentelijke Grondbedrijven, december 2013
129 Planbureau voor de Leefomgeving, Vergrijzing en ruimte, p. 8-9 en 114.
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het Planbureau voor de Leefomgeving. Niettemin duurt het ‘dempende effect’ hiervan op de doorstroming nog tien
jaar.130
De toename van het aantal huishoudens maakt in de steden een uitbreiding van de woningvoorraad nodig (zie ook
4.3).131 Het uitbreiden van de woningvoorraad is door de vergrijzing echter niet zonder risico’s. In regio’s waar de
druk op de woningmarkt niet zo groot is, kan dit betekenen dat wordt gebouwd voor toekomstige leegstand. Over
vijftien à twintig jaar, wanneer de babyboomgeneratie geleidelijk komt te overlijden, komt een groot aantal
woningen beschikbaar op de woningmarkt. Het aantal vrijkomende woningen stijgt van circa 75.000 woningen in
2008 tot ruim 90.000 woningen per jaar in 2038. Niet minder belangrijk is de verschuiving in de samenstelling van
het aanbod van vrijgekomen huizen. Doordat ouderen steeds vaker huiseigenaren zijn, zal het aantal
koopwoningen hieronder stijgen. In 2038 is dit 57 procent van het totaal aanbod van vrijgekomen woningen.132
Het groeiende aanbod woningen leidt in de toekomst niet overal tot meer dynamiek en doorstroming op de
woningmarkt. In regio’s waar stabilisatie of zelfs krimp optreedt, zal het moeilijk zijn om de vrijgekomen woningen
te verkopen of te verhuren. Vooral in die regio’s is een verdere neerwaartse druk op de woningprijzen te
verwachten, evenals toenemende verhuurbaarheidsproblemen en een toenemende leegstand.133
In hun uitbreidings- en herstructureringsprogramma’s moet gemeenten rekening houden met de bovenstaande
trends.134 Het CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving benadrukken echter de grote onzekerheid rond
woningmarktprognoses. Voor veel regio’s betekent dit dat de vraag naar woningen in de toekomst zowel kan
groeien of kan afnemen.135
Toenemen ruimtelijke verschillen en krimp
Naar verwachting zullen de ruimtelijke verschillen in Nederland toenemen. In het ruimtelijk beleid is steeds
uitgegaan van een perspectief van groei. Vanaf nu moet voor verschillende regio’s worden uitgegaan van een
perspectief van krimp. Een aanzienlijk deel van Nederland krijgt hiermee te maken. In de kleinere gemeenten in de
dunbevolkte gebieden treedt deze krimp eerder op en zal deze sterker zijn. Volgens het SCP speelt krimp het sterkst
in afgelegen dorpen.136 Het CBS verwacht dat in 60 procent van de kleinere gemeenten het inwonertal in 2025 lager
zal liggen dan nu. In de periode tot 2040 zal in 25 procent van de gemeenten het aantal inwoners met meer dan 2,5
procent afnemen en in 10 procent van de gemeenten zal ook het aantal huishoudens dalen.137
Tot 2040 zal de bevolkingsgroei aanzienlijke regionale verschillen vertonen. Vooral in perifere regio’s langs de
randen van Nederland treedt bevolkingskrimp op of wordt dit verwacht. Terwijl in het Zuidwesten van Nederland
vooral groei plaatsvindt, wordt in Zeeuws- Vlaanderen, Oost-Groningen, Delfzijl en omgeving, Noord- en ZuidLimburg, de Achterhoek en Zuidoost-Drenthe tot 2025 een bevolkingsafname verwacht. Wel groeien diverse steden
binnen deze krimpgebieden. Zo zullen naar verwachting Groningen en Enschede nog verder groeien, maar hun
ommeland niet.138

Planbureau voor de Leefomgeving, Vergrijzing en ruimte, p. 26, 76-77 en 111.
Planbureau voor de Leefomgeving i.s.m. CPB, Welvaart en leefomgeving. Horizonscan (Den Haag 2013), p. 41 en 43.
132 Planbureau voor de Leefomgeving, Vergrijzing en ruimte, p. 26, 76-77 en 111.
133 Planbureau voor de Leefomgeving, Vergrijzing en ruimte, p. 26, 76-77 en 111.
134 Planbureau voor de Leefomgeving, Vergrijzing en ruimte, p. 8-9 en 28-29.
135 Planbureau voor de Leefomgeving i.s.m. CPB, Welvaart en leefomgeving. Horizonscan (Den Haag 2013), p. 43.
136 SCP, Dorpenmonitor 2013, p. 47.
137 SCP, Dorpenmonitor 2013, p. 61.
138 Commissie Derksen/VNG, Perspectief voor de steden, p. 22.
130
131

24

Infrastructuur verandert langzaam
Fysieke netwerken, zoals de infrastructuur voor weg-, spoor- en waterverkeer, veranderen langzaam. In 2050
bestaan deze netwerken volgens het Planbureau voor de Leefomgeving nog altijd. Wel kunnen technologische
vernieuwingen van de voertuigen het gebruik ervan veranderen. Er zijn geen wetenschappelijke bronnen die geheel
nieuwe vormen van vervoer voorzien. Evenmin zijn nieuwe manieren van vervoer volledig uit te sluiten.139
Toename mobiliteit bevolking, met name ouderen
In de Mobiliteitsbalans 2013 constateert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid dat het aantal kilometers dat
inwoners van Nederland van 12 jaar en ouder afleggen, de laatste 25 jaar met circa 40 procent toenam. De groei deed
zich vooral voor in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Tussen 2000 en 2012 nam het aantal kilometers
veel minder hard toe dan voor die tijd, namelijk met 5 procent. Sinds 2005 treedt een verdere afvlakking van de groei
van de mobiliteit op, met name van het autogebruik. Vooral de economische crisis is hier debet aan.140
Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid stelt dat de ontwikkelingen wijzen op een toename van de autoafhankelijkheid en autogebruik, waarbij veranderingen in de leefpatronen en leefomstandigheden bepalend zijn.
Het instituut voorspelt dat het autogebruik tussen 2020 en 2040 in een hoog economisch groeiscenario met 68
procent zal toenemen en met 14 procent wanneer de economie minder hard groeit.141 Een belangrijke trend is dat
ouderen meer reizen en dat vaker zelfstandig doen.142 Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid verwacht voor
wat betreft de mobiliteit een toename van 65-plussers van 15 procent in 2010 naar bijna 25 procent in 2030.143 Ook
de individualisering stimuleert de auto-afhankelijkheid. De bevolkingskrimp in bepaalde regio’s leidt niet tot minder
verkeersdrukte, maar hooguit tot een rem op de groei.144
Sinds 2004 groeide het treingebruik aanhoudend (de groei tussen 2005 en 2012 bedroeg 19 procent), terwijl het
gebruik van het stads- en streekvervoer min of meer stabiel bleef. Voor de toekomst verwacht het Kennisinstituut
voor Mobiliteitsbeleid, zowel bij een hoog als laag economisch groeiscenario, een verdere groei van het
treingebruik en een stabilisering of daling van het gebruik van bus, tram en metro. Hierbij doet zich een
scheiding voor tussen plattelandsgebieden enerzijds (daling) en stedelijke gebieden anderzijds (stijging). De afname
van het aandeel en het gebruik van het openbaar vervoer op het platteland heeft met name te maken met het
toenemende auto- en rijbewijsbezit en het hierdoor toenemende autogebruik. Volgens het Kennisinstituut voor
Mobiliteitsbeleid is dit terug te voeren op de gestegen welvaart en veranderende leefstijlen. De bevolkingskrimp in
bepaalde regio’s versterkt de verdunning van de openbaar vervoersvraag.145

Planbureau voor de Leefomgeving i.s.m. CPB, Welvaart en leefomgeving. Horizonscan (Den Haag 2013), p. 47-48.
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid/Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Mobiliteitsbalans 2013 (Den Haag 2013), p. 5, 23
en 25. De verwachtingen van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid verschillen aanzienlijk met de prognoses zoals door het
Planbureau voor de Leefomgeving zijn gedaan in zijn rapport Vergrijzing en ruimte. Gevolgen voor de woningmarkt,
vrijetijdsbesteding, mobiliteit en regionale economie (Den Haag 2013). Op aanwijzing van medewerkers van de Vereniging van
Openbaar Vervoer Centrumgemeenten is hier gebruikt gemaakt van verschillende rapporten van het Kennisinstituut voor
Mobiliteitsbeleid.
141 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid/Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Blik op personenmobiliteit (Den Haag 2011), p. 31.
142 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid/Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Blik op personenmobiliteit (Den Haag 2011),
p. 32-33 en Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid/Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Krimp en mobiliteit. Gevolgen van
demografische veranderingen voor mobiliteit (Den Haag 2010) p. 19.
143 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid/Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Krimp en mobiliteit, p. 19.
144 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid/Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Blik op personenmobiliteit, p. 32-33 en
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid/Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Krimp en mobiliteit, p. 19.
145 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid/Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Blik op personenmobiliteit, p. 36-37,
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid/Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Krimp en mobiliteit, p. 19, 30-31 en 33 en
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid/Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Mobiliteitsbalans 2013, p. 12 en 23.
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Het goederenvervoer heeft zwaar geleden onder de economische crisis . Na een toename van het
goederenvervoer in 2011 volgde in 2012 onder invloed van de economische recessie (afname van de binnenlandse
bestedingen van burgers, bedrijven en overheid) een daling van het binnenlands goederenvervoer met 3 procent. In
2014 schept een aantrekkende wereldhandel weer ruimte voor een hogere groei van het goederenvervoer . De
luchtvracht zal daar in 2014 het meest van profiteren gevolgd door de zeevaart. De groei van het goederenvervoer
over de weg, per spoor en per binnenschip komt wat moeizamer op gang en blijft volgens het Kennisinstituut voor
Mobiliteitsbeleid in 2014 beperkt tot 1 procent.146
De mobiliteit van de bevolking neem de komende decennia toe ook in regio’s waar de bevolkingsomvang
terugloopt. De terugloop van de bevolking leidt niet tot minder verkeersdrukte in de krimpregio’s. Het regionale
openbaar vervoer komt steeds verder onder druk te staan.147Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid stelt dat
bevolkingskrimp geen aanleiding is om de behoefteramingen aan infrastructuur te herzien. Ondanks de
bevolkingsdaling blijft de mobiliteit ook in perifere en landelijke gebieden toenemen. 148
In de Mobiliteitsbalans 2013 constateert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid dat bepaalde trends die in het
internationaal onderzoek worden waargenomen in ons land (nog) niet zichtbaar zijn. Het gaat bijvoorbeeld om de
afnemende status van een eigen auto bij jongeren en de opkomst van de internetsamenleving die soms de fysieke
mobiliteit vervangt, maar tegelijkertijd ook vaak nieuwe mobiliteit oproept.149
Veel boerderijen en stallen verliezen agrarische functie en komen leeg te staan
In een groot deel van de landbouw zet de schaalvergroting door om internationaal concurrerend te blijven.150
Veel boerderijen en stallen in Nederland hebben hun agrarische functie verloren. Dit proces zal de komende
decennia zal doorgaan, zo voorspelt het InovatieNetwerk. De verwachting is dat tussen nu en 2030 tussen de 16.000
en 24.000 agrarische bedrijven zullen stoppen. In regio’s in Gelderland, Overijssel, Oost-Brabant/Noord-Limburg,
Noord-Oostpolder en Zuidwest-Friesland komt in absolute getallen veel agrarische bebouwing beschikbaar. In de
Randstad is dit in geringere mate het geval.151 In totaal zullen gebouwen met een oppervlakte van ten minste 32
miljoen m² hun agrarische functie verliezen. Daarvan zal ongeveer de helft een andere invulling kunnen vinden. De
resterende circa 15 miljoen m² zal leegstaan. Deze leegstand van gebouwen die voorheen een agrarische functie
hadden is groter dan de verwachte leegstand in 2030 van kantoorruimte of winkelruimte in Nederland (zie ook par.
4.3).152

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid/Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Mobiliteitsbalans 2013 (Den Haag 2013), p. 14 en
91-106.
147 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid/Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Krimp en mobiliteit. Gevolgen van demografische
veranderingen voor mobiliteit (Den Haag 2010) p. 7.
148 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid/Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Krimp en mobiliteit. Gevolgen van demografische
veranderingen voor mobiliteit (Den Haag 2010) p. 33.
149 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid/Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Mobiliteitsbalans 2013 (Den Haag 2013), p. 5, 5859 en 69-70.
150 Planbureau voor de Leefomgeving i.s.m. CPB, Welvaart en leefomgeving. Horizonscan (Den Haag 2013), p. 56.
151 InnovatieNetwerk, Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijke gebied (Utrecht 2014), p. 12 en 31.
152 InnovatieNetwerk, Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijke gebied (Utrecht 2014), p. 5.
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Milieu, natuur en landschap onder druk door schaalvergroting in landbouw
Door de schaalvergroting in de landbouw en de klimaatverandering nemen de productiviteit en de gewasopbrengsten
toe. Milieu, natuur en landschap komen hierdoor sterker onder druk te staan. De biodiversiteit neemt verder af.
Behoud van het veenweidegebied in West-Nederland kan door de verdroging kostbaar worden.153

153

Planbureau voor de Leefomgeving i.s.m. CPB, Welvaart en leefomgeving. Horizonscan (Den Haag 2013), p. 56.
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4.3.

Lokale economie, onderwijs en werkgelegenheid
-> Economische daadkracht steden neemt toe
-> ‘War of talent’ continueert
-> Werkgelegenheid in regio’s onder druk
-> Ruimtelijke verschillen op economisch gebied groter
-> Vergrijzing vitaliseert de lokale en regionale economie
-> Economische mogelijkheden vrijgekomen boerenerven
-> Bestrijden van de jeugdwerkloosheid en versterken band onderwijs en ondernemen
-> De arbeidsmarkt wordt flexibeler en toename ZZP’ers

Economische daadkracht steden neemt toe
Steden zijn de motor van economie en innovatie, zo stelt de commissie Derksen. Bedrijven profiteren van elkaars
nabijheid en clusteren in steden. De kenniseconomie is de post-industriële economie aan het verdrijven en gedijt goed
in steden.154 Tegelijkertijd constateert het Planbureau voor de Leefomgeving en het CBS dat er op de op de markten
voor bedrijfsvastgoed, kantoren en winkels langdurige overschotten ontstaan. Doordat de handel via het
internet snel toeneemt krijgen winkels een andere functie. Bepaalde winkels en branches zullen uit het centrum
van steden verdwijnen.155
De meeste steden zullen groeien, maar de verwachting is dat verschillende perifere steden de komende jaren krimpen
(zie ook par. 3.1). Groei kan gemakkelijk leiden tot wat genoemd wordt “ruimtelijke uitsortering”, de ontwikkeling
waarbij de werklozen en de lage inkomens verhuizen naar de randen van de steden en naar de oude groeikernen.156
Stedelijke groei vraagt om nieuwe huizen, terwijl de bouw nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het is bovendien de
vraag wie er gaat bouwen. Veel gemeentebesturen hebben het financieel moeilijk, onder andere door de
grondbedrijven.157 Woonbouwcorporaties hebben veel minder financiële armslag en zullen dus minder nieuwe
woningen bouwen.158
De toenemende economische daadkracht van de steden gaat mogelijk ten koste van de landelijke gebieden. Op
bepaalde indicatoren treedt een verschil op tussen middellange en lange termijn. Tot 2020 neemt bijvoorbeeld het
aantal arbeidsplaatsen in stedelijke gebieden toe. Hetzelfde geldt voor de omvang van de werkzame
beroepsbevolking. Op de langere termijn kunnen deze indicatoren weer met elkaar concurreren.159In wat voor
type steden de economische groei zich in de komende decennia verder gaat manifesteren, is volgens het CPB vooral
afhankelijk van technologische ontwikkelingen. Naarmate de ontwikkeling en aanvaarding van nieuwe ICT
‘afvlakken’, spreiden economische activiteiten zich meer over kleinere steden en zal de groei daar ook
plaatsvinden. Een nieuwe ‘doorbraaktechnologie’ kan echter opnieuw voor concentratie in enkele grote steden
zorgen. Het CPB houdt in zijn scenario’s voor 2040 met beide mogelijkheden rekening.160

Commissie Derksen/VNG, Perspectief voor de steden, p. 4.
Planbureau voor de Leefomgeving i.s.m. CPB, Welvaart en leefomgeving. Horizonscan (Den Haag 2013), p. 39 en 41.
156 Commissie Derksen/VNG, Perspectief voor de steden, p. 6.
157 http://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikel/956-grondbedrijven-in-zwaar-weer.
158 Commissie Derksen/VNG, Perspectief voor de steden (2014), p. 6.
159 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksbrede Trendverkenning. Strategieberaad Rijksbreed (2013), p. 17.
Zie ook SCP, Dorpenmonitor 2013 (Den Haag 2013) p. 68.
160 Planbureau voor de Leefomgeving i.s.m. CPB, Welvaart en leefomgeving. Horizonscan (Den Haag 2013), p. 39 en 41.
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Overigens constateert de commissie Derksen dat Nederlandse stedelijke regio’s ‘agglomeratiekracht’ missen. Ze
zijn ten opzichte van hun belangrijkste buitenlandse concurrenten relatief klein en hebben minder dichtheid. De
commissie Derksen pleit voor een investeringsagenda die gericht is op stedelijke verdichting en aansluit op de
bedrijvendynamiek en de interactiemilieus die de drager zijn van agglomeratievoordelen. Omdat een dergelijke
stedelijke investeringsagenda niet op korte termijn zal leiden tot meer massa en dichtheid, is het een legitieme vraag
of deze voordelen niet ook kunnen worden gegenereerd door over de grenzen van de eigen regio te kijken. Er zal dus
meer dan voorheen moeten worden gekeken naar de mogelijkheden van samenwerkingen tussen stedelijke regio’s.161
‘War of talent’ continueert
Voor elke stad zijn creatieve kenniswerkers interessant geworden. In de ‘war of talent’ is het voor steden van
essentieel belang om aantrekkelijk te zijn voor de (inter)nationale kenniswerkers, aldus de commissie Derksen.162
Opmerkelijk is dat buitenlandse kenniswerkers zeer ongelijk over Nederland zijn verdeeld. Ze concentreren zich
vooral in de krachtige agglomeraties (Groot-Amsterdam, Rotterdam-Den Haag) en technologische hotspots (Brainport
Eindhoven).163
Vooral steden met een groot en divers aanbod van cultuur oefenen aanzienlijke aantrekkingskracht uit op hoger
opgeleiden en mensen uit de hogere inkomensgroepen. Opmerkelijk is dat juist deze steden het economisch beter
doen.164 Dit succes heeft ook een positieve invloed op het (type) banen en de lonen van laagopgeleiden.165
Hoewel de tendens is dat pas afgestudeerde hoger opgeleiden naar het economische centrum van het land trekken,
zijn er daarnaast substantiële verhuisstromen tussen perifere regio’s . Vooral hoogopgeleiden uit technische en
economische disciplines vinden ook werkgelegenheid in perifere regio’s . Het platteland verliest dus niet alle
hoogopgeleiden aan de stad.166
Werkgelegenheid in regio’s onder druk
De economische recessie treft de economie in de meeste landelijke regio’s zwaar, zo rapporteert het SCP.
Vooral de werkgelegenheid in deze regio’s, die dikwijls al onder het gemiddelde presteren, lijdt hieronder. De
zuidelijke provincies met hun specifieke sectorstructuur lijken het hardst te worden getroffen. De afgelegen dorpen
hebben het al langere tijd zwaar. Hier bestaat het risico dat sociaal-economische achterstanden, zoals de groei van de
groep kwetsbare ouderen, de voorzieningenschaarste en de stagnerende regionale economie, verder
toenemen.167
De vergrijzing heeft op het platteland andere gevolgen dan in de steden. Vooral in plattelandsregio’s die relatief
snel en sterk vergrijzen, krimpt de potentiële beroepsbevolking die in de consumptiebehoeften van ouderen kan
voorzien. Een verhoging van de arbeidsparticipatie onder ouderen compenseert de te verwachten vraag onvoldoende.
Bovendien stijgt de vraag naar (zware) arbeidsintensieve diensten, zoals de zorg, waarvoor jongere
arbeidskrachten nodig zijn. Vooral op het platteland is er daarom economisch veel te winnen met investeringen in
technologische en organisatorische oplossingen. Hierbij kan worden gedacht aan e-health en domotica en aan
oplossingen in de sfeer van de participatiesamenleving, zoals de oprichting van zorgcoöperaties. Het is nog
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Commissie Derksen/VNG, Perspectief voor de steden (2014), p. 5.
Commissie Derksen/VNG, Perspectief voor de steden, p. 6-7.
163 Commissie Derksen/VNG, Perspectief voor de steden, p. 28.
164 Commissie Derksen/VNG, Perspectief voor de steden, p. 6 en 17.
165 Commissie Derksen/VNG, Perspectief voor de steden, p. 26.
166 SCP, Dorpenmonitor 2013, p. 50.
167 SCP, Dorpenmonitor 2013 , p. 83.
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onduidelijk in welke mate nieuwe technieken en organisatievormen zich zullen ontwikkelen. De vraag blijft hoe groot
het (regionale) gat wordt tussen het toenemend aandeel ouderen en de krimpende potentiële
beroepsbevolking. De opgave om het voorzieningenniveau aan te passen op de vergrijzende
bevolkingssamenstelling verschilt daarmee regionaal.168
Ruimtelijke verschillen op economisch gebied groter
De verwachting is dat de ruimtelijke verschillen op economisch gebied groter worden. De verschillen tussen
enerzijds ‘succesvolle’ regio’s als de regio Groot-Amsterdam en de Brainport Eindhoven en anderzijds krimpregio’s
als Oost-Groningen en Parkstad Limburg nemen toe. Bovendien bestaat de kans dat de verschillen binnen regio’s
groter worden. Zo is bijvoorbeeld het aantal mensen onder de armoedegrens in Amsterdam fors toegenomen.169
Het wegtrekken of het inkrimpen van vestigingen van grote bedrijven, zoals van Philip Morris uit Bergen op
Zoom dit jaar, en de gevolgen daarvan voor lokale bedrijven, kan van ingrijpende invloed zijn op de economische
veerkracht en de werkgelegenheid van een bepaalde plaats of regio.
Vergrijzing vitaliseert de lokale en regionale economie
Het ‘actief ouder worden’ van de babyboomgeneratie biedt ook kansen voor de vitalisering van de lokale en
regionale economie. Zowel ondernemers als lokale en regionale beleidsmakers zien in het active ageing
economische kansen. Het gaat immers om een groeiende groep consumenten. Bovendien is he t aanbod van specifiek
op ouderen gerichte producten, diensten en voorzieningen op dit moment relatief beperkt. Het regionale
bedrijfsleven, de toeristisch-recreatieve sector en de regionale en lokale overheden staan voor de opgave hierin te
voorzien. Wanneer de meeste ouderen over ongeveer 20 jaar minder actief en vitaal worden heeft de vergrijzing een
licht dempend effect op de vrijetijdsbestedingen.170
Economische mogelijkheden vrijgekomen boerenerven
Het InnovatieNetwerk verwacht dat tussen nu en 2030 tussen de 16.000 en 24.000 agrarische bedrijven zullen
stoppen.171 Een groot deel van de gebouwen met een agrarische functie zal geen nieuwe functie vinden. Daarnaast
zullen er de komende anderhalve decennia veel transformaties plaatsvinden van agrarische erven
naar woon-, werk- of zorgerven. Vrijkomende boerenerven bieden ruimte aan nieuwe activiteiten in het
landelijk gebied. Terwijl deze nieuwe activiteiten decennialang door overheden op diverse niveaus zijn beperkt, is er
sinds een aantal jaar een kentering gaande. Provincies en gemeenten zien vrijkomende locaties in toenemende mate
als een kans voor (economische) revitalisering van het landelijk gebied. Gezien de omvang van de transformaties en
de verwachte leegstand zullen deze kansen in de toekomst alleen maar groter en belangrijker worden.172
Bestrijden van de jeugdwerkloosheid en versterken band onderwijs en ondernemen
Niet alleen nieuwe technologische ontwikkelingen zullen de komende jaren een belangrijk rol spelen in het
onderwijs.173 Voor het bestrijden van de jeugdwerkloosheid werkt de regering samen met gemeenten, sociale
partners en onderwijsinstellingen om jongeren aan de slag te krijgen en hun kansen op de arbeidsmarkt te
vergroten. Het Techniekpact werkt aan een betere aansluiting tussen onderwijs en de regionale en lokale

Planbureau voor de leefomgeving, Vergrijzing en ruimte, p. 11, 169 en 185-188.
Commissie Derksen/VNG, Perspectief voor de steden (2014), p. 26.
170 Planbureau voor de leefomgeving, Vergrijzing en ruimte, p. 10, 25, 30, 120-121.
171 InnovatieNetwerk, Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijke gebied (Utrecht 2014), p. 12 en 31.
172 InnovatieNetwerk, Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijke gebied (Utrecht 2014), p. 5.
173 Zie hiervoor bijvoorbeeld M. van Wetering en C. Dasain, Trendrapport 2014-2015; Technologiekompas voor het onderwijs
(Zoetermeer 2014).
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arbeidsmarkt en bestrijdt het tekort aan technisch geschoolde vakmensen.174 Evenals in de samenleving is in het
onderwijs de toenemende maatschappelijke waardering voor het belang van ondernemers zichtbaar. Hier
worden steeds meer de drie O’s verbonden: ondernemen, onderwijs en overheid. In de afgelopen jaren heeft de
overheid door het verstrekken van subsidies fors geïnvesteerd in het stimuleren van ondernemerschap in het
onderwijs.175 Nu de basis hiervoor aanwezig is, heeft de regering aangegeven dat het accent moet versch uiven van het
verstrekken van subsidies naar het bieden van de juist randvoorwaarden. Het kabinet heeft verschillende
maatregelen voorgesteld om het ondernemerschap in het onderwijs te verankeren.176 Een groot aantal gemeenten
levert hieraan op verschillende manieren een bijdrage. Een voorbeeld hiervan is het traject ‘Ondernemen doe je zo!'
van de gemeente Amsterdam en enkele private partners.177
De arbeidsmarkt wordt flexibeler en toename ZZP’ers
Steeds meer bedrijven maken gebruik van flexwerkers. Dit kunnen zelfstandigen, tijdelijke werknemers, oproepof uitzendkrachten zijn.178 In 1995 had minder dan een derde van de organisaties flexwerkers in dienst. In 2011 was
dit toegenomen tot 64 procent van alle bedrijven. Twee decennia geleden waren het vooral de grote bedrijven die
voor flexibel personeel kozen, nu maken ook kleine bedrijven er vaak gebruik van. Werkgevers gebruiken een
flexibele schil om de bedrijfsomvang snel aan te kunnen passen aan de veranderende vraag en als instrument voor
werving en selectie. Snel groeiende bedrijven hebben een relatief groot aandeel flexwerkers, terwijl krimpende
bedrijven de flexwerkers er als eerste uitzetten. De grootste klappen van de economische crisis zijn dan ook gevallen
bij tijdelijke werknemers.179 Het einde van de groei van de flexibele schil is echter nog niet bereikt. In 2007 omvatte
de flexibele schil van de bedrijven 20 procent en in 2013 25 procent. Naar verwachting zal dit in 2020 oplopen tot 30
procent. Er bestaan echter grote verschillen tussen de diverse sectoren. Zo vormen de industrie en de horeca de twee
uitersten: de industrie heeft een relatief kleine flexibele schil (17 procent) en relatief veel bedrijven met helemaal
geen flexkrachten, terwijl de horeca de grootste flexibele schil heeft (57 procent), waar bij een groot aantal bedrijven
meer dan de helft van het personeel flexkracht is.180
Het aandeel zelfstandigen steeg tussen 2002 en 2012 van 12 procent tot 15 procent. Deze stijging is volledig toe te
schrijven aan de stijging van het aandeel ZZP’ers. In 2012 was een op de tien werkzame personen in Nederland
ZZP’er. In totaal betrof dit circa 750.000 personen.181

Zie: http://nos.nl/artikel/552167-de-volledige-troonrede.html
http://wetten.overheid.nl/BWBR0025709/geldigheidsdatum_06-06-2014
176 http://nicis.platform31.nl/Wat_doen_wij/Verspreiding/Docbank/Onderwijs_Arbeidsmarkt/Onderwijs/
Onderwijs_en_ondernemen/Kabinet_wil_ondernemerschap_stimuleren_via_onderwijs.
177 Zie http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatiediensten/economischezaken/amsterdams/succesvolle/ondernemerschap/
178 SCP, De sociale staat van Nederland 2013, p. 141 en 312.
179 Sociaal Cultureel Planbureau Vraag naar arbeid 2013 (Den Haag, 2014), p. 11
180 S.E. Verbiest, A. Goudswaard, E.B. van Wijk De toekomst van flex. Een onderzoek van TNO naar flexstrategieën van Nederlandse
bedrijven (TNO innovation for life, mei 2014), Voor de omvang van de flexibele schil zie ook: http://www.flexbarometer.nl
181 SCP, De sociale staat van Nederland 2013, p. 140.
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4.4.

Cultuur, sport en recreatie
-> Groeiend besef economisch belang van cultuur
-> Afnemende en nieuwe mogelijkheden voor actieve cultuur participatie
-> Digitale kunstbeleving
-> De ‘versporting’ van de samenleving
-> Geen grote verschuivingen in vrijetijdsbesteding, wel in uitgavenpatroon
-> Invloed vergrijzing op recreatie

Groeiend besef economisch belang van cultuur
Er is sprake van een groeiend besef van het economisch belang van cultuur voor (grote) steden. Een goed
cultuurbeleid is van belang voor een welvarende stad, aldus de commissie Derksen.182 Niet alleen toeristen, maar ook
bedrijven en werknemers worden aangetrokken door een florerende cultuur in een stad, zo
vermeldt het rapport Cultuur in beeld 2013 van het ministerie van OCW.183 Daarnaast wordt cultuur beschouwd als
‘waardenmaker’. Dit blijkt onder meer uit de positieve invloed van monumenten op de vastgoedprijs in de directe
omgeving.184 Er zijn bovendien steeds meer aanwijzingen dat de nabijheid van podia en musea een gunstige invloed
heeft op de grond- en woningprijzen.185
In trajecten van stadsvernieuwing en gebiedsontwikkeling speelt cultuur een steeds belangrijker rol. Culturele
manifestaties en huisvesting van kunstenaars zijn voorbeelden hiervan. Vaak is er sprake van bottom-up
initiatieven vanuit de samenleving. Gemeenten en vastgoedeigenaren moedigen dergelijke maatschappelijke
initiatieven vaak aan, bijvoorbeeld door ‘broedplaatsenbeleid’ of het tijdelijk herbestemmen van kantoren, kerken of
industrieel erfgoed. Burgers beschouwen cultuur steeds meer als van waarde voor hun leefomgeving. Naast de
aandacht voor ‘schoon, heel en veilig’ en de wijkeconomie maakt verbetering van het culturele klimaat in veel
gemeenten dan ook deel uit van het beleid voor leefbare wijken.186
Op alle vier de klassieke terreinen van erfgoed is een vergroting zichtbaar van de zeggenschap die gebruikers
krijgen, stelt de lector Cultureel Erfgoed Riemer Knoop. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in het onroerend erfgoed
wanneer lokale groeperingen betrokken raken bij monumenten of archeologische vindplaatsen. ‘Een gemeente moet
soms flink betalen voor het bewaren van een IJzertijdvindplaats’, zo schrijft Knoop; ‘dan helpt het wanneer een dorp
waar het ding ligt er wat mee heeft, er zelfs wat mee kan.’ 187
Afnemende en nieuwe mogelijkheden voor actieve cultuurparticipatie
De financiering door het Rijk van de Culturele Basisinfrastructuur en de publieke fondsen is teruggebracht van 530
miljoen euro in de periode 2009-2012 tot 458 miljoen euro in de periode 2013-2016. De netto bijdrage aan cultuur
van de gemeenten en de provincies is in de periode 2011-2013 afgenomen van 1,3 miljard euro in 2011 naar 1,2
miljard euro in 2013.188 De bezuinigingen hebben grote invloed op de actieve cultuurparticipatie. Rijk, provincies en
gemeenten hebben de afgelopen paar jaar gezamenlijk tussen de 50 en 60 miljoen euro bezuinigd op voorzieningen

Commissie Derksen/VNG, Perspectief voor de steden (2014), p. 9.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Cultuur in beeld 2013 (Den Haag 2013) p. 21 en 58-60 en SEO Economisch
Onderzoek/Atlas voor gemeenten (Amsterdam 2014), p. 6. Het onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW.
184 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Cultuur in beeld 2013 (Den Haag 2013) p. 21.
185 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Cultuur in beeld 2013 (Den Haag 2013) p. 58-59.
186 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Cultuur in beeld 2013 (Den Haag 2013) p. 20-21 en 58-60.
187 R. Knoop, ‘Blade Runner. Het neerdalend stof van een catastrofe’, in: G.J van Bussel red. De Informatiemaatschappij van 2023, p. 15
188 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Cultuur in beeld 2013 (Den Haag 2013) p. 9.
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voor actieve cultuurparticipatie.189 Hieronder verstaat de Raad voor Cultuur: ‘alle kunstzinnige of erfgoedactiviteiten
die door een amateur of vrijwilliger in de vrije tijd worden uitgevoerd, van schrijven tot amateurarcheologie en van
muziekles tot community arts.’ 190 De helft van de Nederlanders besteedt een deel van zijn vrije tijd aan actieve
cultuurparticipatie.191 De Raad voor Cultuur constateert dat door de bezuinigingen de actieve cultuurparticipatie een
sector in transitie is.192
In gemeenten verminderen en veranderen in snel tempo de educatieve mogelijkheden voor actieve
cultuurparticipatie.193 Lokale, regionale en provinciale voorzieningen voor actieve kunstbeoefening en de
beoefening van erfgoed vormden lange tijd de spil voor actieve cultuurparticipatie. Door het verdwijnen ervan staan
kwaliteit en continuïteit momenteel onder druk. Veel mensen zijn aangewezen op aanbieders in een markt die nog
niet goed is gevormd. De inzet van vast personeel vermindert, terwijl de inzet van ZZP’ers enorm toeneemt.
Zelfstandigen organiseren zich weliswaar, maar kunnen de kwaliteit van hun programma ’s vaak nog niet
garanderen.194
Door de transitie krijgen particuliere en private initiatieven meer ruimte. Lokale, gesubsidieerde voorzieningen,
zoals centra voor de kunsten, ontwikkelen zich van overwegend aanbodgerichte instellingen naar
maatschappelijke ondernemingen die ook proberen eigen inkomsten te verwerven. Zij gaan nieuwe relaties aan
met commerciële partijen en individuele aanbieders, zoals ZZP’ers. Er ontstaan meer netwerken van burgers,
verenigingen, culturele instellingen en private partijen waar de overheid soms nog wel deel van uitmaakt, maar
niet meer de aansturende partij is. Media mobiliseren nieuwe groepen voor actieve cultuurparticipatie.195
De hervormingen van de sector actieve cultuurparticipatie kunnen worden beschouwd als deel van de
totstandkoming van de participatiesamenleving.196
Digitale kunst en cultuurbeleving
Veel kunst en cultuur wordt tegenwoordig digitaal gemaakt of digitaal ontsloten. Vooral voor jongeren zijn digitale
kunst en digitaal ontsloten cultuuruitingen belangrijke toegangspoorten tot de culturele sector , zo stelt de Raad
voor Cultuur in zijn rapport Slagen in cultuur. Culturele basisinfrastructuur 2013-2016.197 De raad betreurt het dat de
zogenoemde ‘e-cultuurinstellingen’ uit de basisinfrastructuur zijn verdwenen.198 De digitale productie van kunst en
cultuur verdient volgens hem een volwaardige plek in het bestel. 199
Het lezen en werken met papier maakt plaats voor het gebruik van het beeldscherm als het primaire lees- en
schrijfmedium. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van het internet om informatie te zoeken en boeken en films
te kopen. Steeds meer gebruikers beschikken over apparaten om van digitale content gebruik te maken en die toegang

Raad voor Cultuur, Meedoen is de kunst. Advies over actieve cultuurparticipatie (Den Haag 2014), p. 14 en 35 en 38. De minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft samen met de VNG de Raad voor Cultuur gevraagd te adviseren over de wijze waarop
het stelsel van voorzieningen voor actieve cultuurparticipatie in de toekomst vorm kan krijgen.
190 Raad voor Cultuur, Meedoen is de kunst, p. 13.
191 Raad voor Cultuur, Meedoen is de kunst , p. 13 en 45.
192 Raad voor Cultuur, Meedoen is de kunst , p. 6-45.
193 Raad voor Cultuur, Meedoen is de kunst , p. 13 en 45.
194 Raad voor Cultuur, Meedoen is de kunst , p. 5, 40-41 en 45.
195 Raad voor Cultuur, Meedoen is de kunst , p. 6, 40-41 en 45.
196 Zie: http://www.vng.nl/files/vng/brieven/2014/20140520_brief-kabinet_vng-reactie-advies-actieve-cultuurparticipatie.pdf
197 Raad voor Cultuur, Slagen in cultuur. Culturele basisinfrastructuur 2013-2016 (z.j. Den Haag), p. 8.
198 Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verstrekt subsidie aan instellingen in het kader van de zogenaamde
basisinfrastructuur. Het gaat daarbij om vierjarige subsidies voor het uitvoeren van specifiek omschreven activiteiten. De activiteiten
waarvoor subsidie aangevraagd kon worden zijn opgenomen in de ministeriële regeling
199 Raad voor Cultuur, Slagen in cultuur. Culturele basisinfrastructuur 2013-2016 (z.j. Den Haag), p. 8.
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tot internet hebben (e-readers, tablets) om te downloaden. Er is een stijgend aanbod aan digitale boeken, dagbladen,
tijdschriften, muziek etc. Er is een landelijke digitale bibliotheek in opbouw, die per 2015 onderdeel zal vormen
van de Koninklijke Bibliotheek. De digitale ontwikkeling heeft gevolgen voor de uitleen van papieren boeken,
die ook door de trend van ‘ontlezing’ onder druk staat. Lokale bibliotheken zullen zich moeten heroriënteren op de
ondersteuning van (persoonlijke) ontwikkeling en zich profileren als lokaal kenniscentrum voor leesbevordering,
bestrijding van laaggeletterdheid en mediawijsheid.200
De ‘versporting van samenleving’
Tegenwoordig worden steeds meer activiteiten onder sport verstaan. In dit opzicht wordt wel gesproken van de
‘versporting van de samenleving’. Opvallend is de stijgende populariteit van commerciële sporten, zoals fitness,
en de opkomst van leeftijdsgerelateerde sporten, zoals kitesurfen, raften, snowboarden, klimmen of duiken.201De
overheidsuitgave aan sport bestaat grotendeels uit uitgaven aan zwem- en sportaccommodaties, sportonderwijs
(gymles) en sportopleidingen. Een groot deel van de sportuitgaven zijn dus uitgaven op lokaal niveau. Van de
gemeenten heeft 93 procent al bezuinigd op sport of heeft het voornemen om dit te gaan doen. Burgers zien liever
bezuinigingen op sportvoorzieningen dan lastenverzwaring om deze voorzieningen in stand te houden.202
Zowel de overheid als de NOC*NSF en sportbonden streven naar een grote sportdeelname van de bevolking. Het SCP
constateert daarentegen dat de deelname aan sporten door de bevolking als geheel juist niet toeneemt.203 Wel
constateert het SCP verschillen tussen de sportdeelname van diverse groepen, zoals kinderen, 204 volwassenen (20-49
jaar) 205, ouderen (50-79 jaar) 206 en niet-westerse migranten.207 Het SCP signaleert twee trends onder deze groepen.
De afgelopen jaren is de sportdeelname van ouderen duidelijk toegenomen en onder niet-westerse migranten
neemt de sportdeelname van kinderen toe.208
Geen grote verschuivingen in vrijetijdsbesteding, wel in uitgavenpatroon
Ondanks de economische crisis zijn geen grote verschuivingen te zien in de vrijetijdsbesteding van mensen. Wel
wordt meer gekozen voor goedkopere mogelijkheden. Zo gaan mensen vaker bij elkaar thuis eten in plaats van in
een restaurant. In het uitgavenpatroon met betrekking tot vrijetijdsactiviteiten buitenshuis is de economische crisis
dus wel zichtbaar. Tussen mei 2010 en mei 2011 is door de Nederlandse bevolking in totaal hieraa n 44 miljard euro
uitgegeven. Twee jaar daarvoor werd nog 47 miljard uitgegeven aan uithuizige vrijetijdsbesteding. Er is kortom
sprake van een daling van bijna 7 procent. Als verklaring hiervoor wordt niet alleen de economische onzekerheid
gegeven, maar ook de krimp van het aanbod.209 De politiek bekijkt recreatie vooral vanuit economisch perspectief.
Het Rijk verschuift daarbij verantwoordelijkheden op het gebied van recreatie door naar de provincies en
gemeenten.210
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202 SCP, De sociale staat van Nederland, p. 218.
203 SCP, Uitstappers en doorzetters, p. 9, 11 en 216.
204 SCP, Uitstappers en doorzetters, p. 9-10 en 32-36 en SCP, Wie doen er aan sport en cultuur? Eerste presentatie van gegevens uit de
Vrijetijdsomnibus 2012 (Utrecht 2013), p. 2.
205 SCP, Uitstappers en doorzetters, p. 10, 37-41 en 48-54 en SCP, Wie doen er aan sport en cultuur?, p. 2.
206 SCP, Uitstappers en doorzetters, p. 10-11 en 42-45 en 56-65 en SCP, Wie doen er aan sport en cultuur?, p. 2.
207 SCP, Uitstappers en doorzetters, p. 11 en 67-85.
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210 SCP, De sociale staat van Nederland, p. 212.
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Invloed vergrijzing op recreatie
Vooral de vergrijzing is van grote invloed op recente en toekomstige trends in recreatie. De babyboomgeneratie is
volwassen geworden in een tijd van toenemende welvaart en keuzevrijheid. Zij ondernemen daardoor meer dan de
ouderen van vroeger.211 Bovendien zijn zij welvarender, mobieler en hoger opgeleid dan de ouderen van de generatie
daarvoor.212
De ouderen van nu zijn zelfs zeer actief in hun vrije tijd en zoeken het vaker buitenshuis .213 Zij bezoeken musea
en theaters en ontplooien tal van andere recreatieve activiteiten.214 Door de vergrijzing neemt op korte termijn het
aantal meerdaagse vakanties toe. De vergrijzing leidt echter niet tot een toename in dagtochten. Wel treedt er een
verschuiving op in het type en de bestemming van deze dagtochten. Vrijetijdsactiviteiten als wandelen en fietsen
winnen aan populariteit. Innovaties als de elektrische fiets en toenemende beschikbaarheid van informatie,
rustpunten, service en navigatiemiddelen stimuleren deze ontwikkeling. Daarnaast lijkt golfen een groeimarkt
onder ouderen te blijven.215
Door de vergrijzing ontstaan er ook een toenemende vraag naar nieuwe producten en diensten rondom zorg,
wellness en wellbeing. Deze ontwikkeling vraagt om een kwaliteitsverbetering in de verblijfsrecreatie. Daarnaast
ontstaat er meer behoefte aan een aantrekkelijk aanbod van groenvoorzieningen, ontmoetingsmogelijkheden en
overige vrijetijdsvoorzieningen in de buurt. Hier zit een nauwe relatie met de gemeentelijke taakuitoefening. 216 Over
ongeveer 20 jaar, wanneer de meeste ouderen van nu minder actief en vitaal worden, zal de vergrijzing een licht
afzwakkend effect hebben op de vrijetijdsbestedingen.217

4.5.

Openbare orde en (sociale) veiligheid
-> Grotere rol particuliere veiligheidszorg
-> Ongeveer evenveel criminaliteit en lichte daling gevoelens onveiligheid
-> Opkomst nieuwe vormen van georganiseerde criminaliteit
-> Nieuwe vormen van grootschalige ordeverstoringen
-> Opkomst cybercrime en cyberpesten
-> Waakzamere houding burgers tegenover internetcriminaliteit en schending privacy

Grotere rol particuliere veiligheidszorg
Zelfs in het domein openbare orde en sociale veiligheid is de invloed van de participatiesamenleving merkbaar.
Ook hier beginnen oude grenzen te vervagen. De overheid is niet langer de belangrijkste initiator voor
veiligheidsinitiatieven. Steeds vaker is er sprake van private of burgerinitiatieven. Burgers en bedrijven zijn
in toenemende mate bereid om een beroep te doen op private partijen bij het vormgeven van de veiligheidszorg. Bijna
de helft van de burgers is bereid om via sociale media te helpen de buurt of het land veiliger te maken.218 Dit
gebeurt in de praktijk bijvoorbeeld in het samenwerkingsverband ‘Burgernet’.219 Burgers, gemeenten en politiek
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214 Planbureau voor de leefomgeving, Vergrijzing en ruimte, p. 30.
215 Planbureau voor de leefomgeving, Vergrijzing en ruimte, p. 120. Voor de groeiende populariteit van de elektrische fiets zie:
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werken hierbij samen om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te vergroten. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven. 220 De particuliere veiligheidszorg speelt
een grotere rol binnen het veiligheidsbeleid en vindt hiervoor gehoor bij de politiek. Naast personeel biedt deze
sector steeds meer diensten en arrangementen aan.221
Ongeveer evenveel criminaliteit en lichte daling gevoelens onveiligheid
Het SCP meldt dat burgers en politie in 2011 ongeveer evenveel criminaliteit hebben ervaren als een jaar eerder. In
2012 werd 20 procent van de Nederlanders slachtoffer van een misdrijf. Er is sprake van een aanhoudende daling
sinds 2009. In 2011 werden er voor het eerst meer taakstraffen (27 procent) en meer gevangenisstraffen (26
procent) opgelegd dan geldboetes (25 procent). Van de Nederlanders verklaarde 37 procent zich in 2012 wel eens
onveilig te voelen. Hier is sprake van een lichte daling ten opzichte sinds 2010 toen dit 39 procent bedroeg.222 Het
CBS stelt overigens dat bijna één op vijf inwoners (19 procent) zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt. Dit
aandeel is licht gestegen ten opzichte van 2012. Van alle Nederlanders voelt 37 procent zich wel eens onveilig in het
algemeen.223 Uit onderzoek van Capgemini – uitgevoerd door TNS NIPO – blijkt bovendien dat burgers steeds meer
verdeeld zijn over gevoelens van veiligheid. Ten opzichte van 2012 is er een significante toename te zien in zowel
de groep burgers die vaak onveilig voelt als de groep die zich zelden of nooit onveilig voelt. 224
Dorpsbewoners ervaren minder last van criminaliteit en verloedering dan stedelingen. Geur- en geluidsoverlast
nam overal af, terwijl verloedering steeg, vooral in de stad.225 De leefbaarheid van de buurt krijgt het rapportcijfer
7,4. Deze beoordeling is hetzelfde als in 2012.226 Een kwart Nederlanders ervaart veel overlast van fysieke
verloedering in de buurt. Eén op de tien heeft veel sociale overlast in de b uurt.227 In overeenstemming met de
verwachtingen is onveiligheid als gevolg van criminaliteit voor vrij veel stedelingen een reden om te willen
verhuizen, zowel naar de stad (9 procent van de keer dat woonomgeving genoemd werd) als naar het platteland (6
procent). Voor plattelandsbewoners is dit vrijwel nooit een reden.228 De commissie Derksen constateert dat veiligheid
ook een rol speelt in de keuze van mensen voor een woonplaats.229
Opkomst nieuwe vormen van georganiseerde criminaliteit
Er is de afgelopen jaren sprake van de opkomst van nieuwe vormen van georganiseerde criminaliteit. Hieronder
valt zowel de opkomst van de criminele motorclubs als georganiseerde voetbalhooligans, die zich met
drugshandel, afpersing en intimidatie bezig houden.230 In 2012 is door 20 gemeenten een landelijke werkgroep
opgericht om de opmars van criminele motorbendes, zoals Hells Angels, Banditos, Satudarah MC en No Surrende MC,
te stuiten.231 In de werkgroep werken burgmeesters, politie, justitie en ambtenaren van het ministerie van Veiligheid
en Justitie samen.
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224 Capgemini, Trends in Veiligheid 2014. Digitale ketensamenwerking (Utrecht 2014), p. 12 en 33.
225 SCP, Dorpenmonitor 2013 (Den Haag 2013) p. 14, 147 en 161.
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227 CBS, Veiligheidsmonitor 2013 (Den Haag 2013) p. 13, 27-29, 32-33 117-119.
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229 Commissie Derksen/VNG, Perspectief voor de steden (2014), p. 17.
230 Zie NRC Handelsblad, 25 en 26 april 2014.
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Handelsblad, 10 en 11 mei 2014.
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Nieuwe vormen van grootschalige ordeverstoringen
Behalve van nieuwe vormen van georganiseerde misdaad, is sinds enige jaren eveneens sprake van nieuwe vormen
van grootschalige, geplande ordeverstoringen. Hierbij spelen sociale media en moderne
communicatiemiddelen dikwijls een belangrijke rol. Tijdens het dancefestival Sunset Grooves bij Hoek van
Holland op 22 augustus 2009 ontstonden rellen mede veroorzaakt door Feyenoord hooligans. Een deel van
relschoppers was onder invloed van alcohol en/of drugs. De aanwezige politieagenten werden in het nauw gedreven
door een menigte en één van de omstanders overleed uiteindelijk door een politieschot. Het gebruik van
dienstwapens had nagenoeg geen effect op de relschoppers. Al langer was bekend dat geweld waarbij hooligans zijn
betrokken, zich verplaatst van de voetbalstadions naar andere plaatsen in of buiten de stad, al dan niet bij
vooraf georganiseerde confrontaties tussen rivaliserende groepen hooligans.232 Naar aanleiding van de
gebeurtenissen kondigde burgemeester Aboutaleb van Rotterdam aan het vergunningenbeleid en risicoanalyses van
evenementen in zijn gemeente te verscherpen.233 Naar aanleiding van de rellen heeft het COT Instituut voor
Veiligheids- en Crisismanagement uitvoerig onderzoek gedaan.234
Een ander bekend voorbeeld van een nieuwe vorm van grootschalige ordeverstoring was ‘ Project X Haren’ op 21
september 2012. Na een per ongeluk publiekelijk verspreide uitnodiging voor een verjaardagsfeestje via
Facebook werd door anderen via social media opgeroepen op de bewuste avond naar Haren te komen. Onder de
honderden nieuwsgierigen bleken gewelddadige relschoppers uit het hele land aanwezig te zijn die goed voorbereid
waren en bewust de confrontatie met de politie zochten.235
Opkomst cybercrime en cyberpesten
Ook door criminelen wordt gebruik gemaakt van nieuwe technologische ontwikkelingen en kennis . Er is
al enige jaren sprake van cybercrime, dat wil zeggen criminaliteit die te maken heeft met internet of andere digitale
informatiedragers. Onder deze relatief nieuwe vormen van technologische criminaliteit vallen hacken (inbraak in
informatienetwerken of inloggen op iemands computer, e-mailaccount, website of profielsite), phishing of pharming
(het kopiëren van betalingsinformatie via het internet), skimming (het onrechtmatig bemachtigen en kopiëren van
pinpas- en creditcardgegevens) en ook cybervandalisme.236 Cloud computing stelt de opsporing en vervolging van
misdaad voor uitdagingen. In cloud computing worden gegevensopslag en dataverwerking uitbesteed, vaak aan
buitenlandse partijen. Het is daarbij vaak moeilijk te bepalen waar gegevens zijn opgeslagen. Het ‘verlies van locatie’
vormt een fundamentele uitdaging voor de territoriaal georiënteerde strafvordering.237 In 2013 was 1,3 procent van
de Nederlanders slachtoffer van een of meer vormen van identiteitsfraude. Dit is significant lager dan in 2012 toen
dit aandeel 1,5 procent bedroeg.238
Een vrij recent verschijnsel in het domein Openbare orde en (sociale veiligheid) is cyberpesten.239

COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, Ordeverstoringen en groepsgeweld bij evenementen en grootschalige
gebeurtenissen. Scherpte en alertheid (Den Haag 2010), p. 9.
233 http://nl.wikipedia.org/wiki/Strandrellen_in_Hoek_van_Holland
234 COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, Ordeverstoringen en groepsgeweld bij evenementen en grootschalige
gebeurtenissen. Scherpte en alertheid (Den Haag 2010), p. 9-10.
235 Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Project_X_Haren
236 CBS, Veiligheidsmonitor 2013 (Den Haag 2013) p. 74-85 en Nationaal Archief, Deelrapport Domein Veiligheid, p. 23-25.
237 B. Glashouwer, ‘Welvaart of welzijn’, in: G.J. van Bussel (red.), De informatiemaatschappij van 2023 (Amsterdam, 2013).
238 CBS, Veiligheidsmonitor 2013 (Den Haag 2013), p. 74-85 en Nationaal Archief, Deelrapport Domein Veiligheid, p. 23-25.
239 CBS, Veiligheidsmonitor 2013 (Den Haag 2013), p 74-85 en Nationaal Archief, Deelrapport Domein Veiligheid, p. 23-25.
232

37

Waakzamere houding burgers tegenover internetcriminaliteit en schending privacy
Van de Nederlandse bevolking is op dit moment 67 procent zich bewust van internetcriminaliteit. Dit is een stijging
van 17 procent ten opzichte van 2011. Burgers zijn ook steeds vaker van mening dat de overheid internetcriminaliteit
actiever moet bestrijden. Tegelijkertijd maakt 51 procent van de burgers zich in toenemende mate zorgen over
privacy schendende maatregelen.240
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4.6.

Bestuur, organisatie en gemeentelijke dienstverlening

Het bestuur, de organisatie en de gemeentelijke dienstverlening vormen strikt genomen geen lokaal domein. Binnen
de samenleving en haar verschillende domeinen treedt de lokale overheid zelf als actor op. Vanwege de transitie die
momenteel plaatsvindt in de verhouding tussen gemeente en samenleving en de vergaande gevolgen hiervan, is
gekozen voor een aparte paragraaf bestuur, organisatie en gemeentelijke dienstverlening. In deze paragraaf staan ook
diverse bestuurlijke trends beschreven, die niet zijn opgenomen in de systeemanalyse.
-> Veranderende verhouding tussen gemeente en samenleving
-> Improviseren als kernkwaliteit van de gemeente
-> Gemeenten gaan meer samenwerken
-> Gemeente in een Europese context
Veranderende verhouding tussen gemeente en samenleving
De essentie van de veranderende verhouding tussen de gemeente en samenleving is volgens de VNG Denktank dat
‘wij als overheid al lang niet meer altijd aan zet zijn’. De publieke taak wordt steeds meer een publieke zaak. Het
is een zaak van burgers, ondernemers, zorginstellingen, kennisinstellingen en woningcorporaties. Voortdurend
ontstaan nieuwe maatschappelijke initiatieven en samenwerkingsverbanden .241 De VNG Denktank benadrukt dat het
niet gaat om ‘een ontwikkeling die eraan zit te komen, maar om een realiteit die we overal om ons heen aantreffen’.242
Binnen alle gemeenten ontstaan maatschappelijke initiatieven waarbij het om de meest uiteenlopende projecten
gaat. De relevantie hiervan voor de overheid in het algemeen en voor de gemeenten in het bijzonder werd recentelijk
benadrukt door prominente adviesraden, zoals de Raad voor Openbaar Bestuur, de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkelingen. 243
Het gevolg van deze maatschappelijke initiatieven is dat de samenleving in alle gemeenten ingrijpende
veranderingen ondergaat. De overheid, het bedrijfsleven en het middenveld zijn niet langer de enigen die het
samenleven vormgeven. In toenemende mate nemen actieve, zelfbewuste en dikwijls hoogopgeleide burgers zelf het
initiatief om een door hen ervaren probleem aan te pakken. Zij wachten daarbij niet op instemming of medewerking
van de overheid. Een voorbeeld is de Stichting Landelijk SOS Alarm Hulpdienst. Onlangs heeft de stichting een website
en software voor een nieuw alarmeringssysteem laten bouwen. Dit systeem waarschuwt en informeert professionele
en vrijwillige hulpverleners die zonder dat zij dit weten in de buurt zijn van een calamiteit. De Stichting Landelijk SOS
Alarm Hulpdienst wilde haar systeem graag koppelen aan de centrale 112-meldkamers en zo haar informatie met de
overheid delen. Overheidsorganisaties waren enthousiast maar gaven tegelijkertijd aan hiervoor tijd nodig te hebben.
De stichting wacht daar niet op en haar systeem gaat in juli 2014 live. Over de aansluiting op het 112-stysteem blijft
zij met de overheid in overleg.244
De opkomst van de maatschappelijke initiatieven heeft volgens de VNG Denktank een omkeer in het denken
over het publiek belang veroorzaakt. De vanzelfsprekendheid waarmee altijd werd aangenomen dat de gemeente
de publieke zaak vertegenwoordigt verliest voortdurend terrein.245 De komende jaren zullen de maatschappelijke
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initiatieven in aantal en variatie alleen maar toenemen. De VNG Denktank is er van overtuigd dat het gaat om een
ontwikkeling die op langere termijn het karakter van de samenleving gaat veranderen .246
Improviseren als kernkwaliteit van de gemeente
Alles wijst erop dat de samenleving zichzelf opnieuw organiseert en vorm geeft. De gemeente, zo betoogt de VNG
Denktank, kan daar niet als aparte entiteit naast en boven blijven staan.247 Zij gaat daarom in haar rapportage in op de
vraag hoe moet worden omgegaan met ‘maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen’ . De VNG
Denktank benadrukt dat het vinden van een nieuwe verhouding tot deze maatschappelijke initiatieven om een
andere rol en taakopvatting van de gemeenten vraagt. Veel van deze initiatieven zijn voor de samenleving van
essentieel belang, maar voegen zich nauwelijks naar gemeentelijke procedures en structuren. Hieraan blijven
vasthouden ondergraaft de geloofwaardigheid van de plaatselijke overheid. De VNG Denktank pleit er derhalve voor
dat gemeenten maatschappelijke initiatieven zoveel mogelijk positief benaderen in plaats van voortdurend vragen
naar garanties of het laten prevaleren van beleidsprioriteiten. Gemeenten moeten tot een nieuwe opstelling komen,
maatschappelijke initiatieven erkennen en waarderen, een ruimere definitie van publieke zaak ontwikkelen
en durven te experimenteren met nieuwe werkwijzen. De denktank voorziet een nieuwe taak en rolopvatting van
de gemeenten. De komende jaren staan de gemeenten voor de opgave om improvisatie tot een kernkwaliteit van hun
handelen te maken.248
Dit vereist een andere zienswijze van wat de gemeente is. De VNG Denktank schrijft hierover: ‘Als plaatselijke
overheid zal de gemeente zich niet langer kunnen opstellen als een extern orgaan dat boven de samenleving staat. Zij
moet zich veeleer ontwikkelen tot een vehikel van de samenleving met behulp waarvan de samenleving in zichzelf
investeert.’ 249 Een nieuwe opstelling sluit nauw aan bij een ambitie die gemeenten zelf koesteren, namelijk hun
kennis van de maatschappelijke realiteit nadrukkelijker aanwenden in hun contact met de Rijksoverheid.
Volgens de ‘zelfopvatting’ van ‘eerste overheid’ staan gemeenten dichter bij de burger dan de Rijksoverheid, zijn zij
daarnaast minder afhankelijk van partijbelangen dan de landspolitiek en hebben zij beter zicht op wat er in de
veranderende samenleving plaatsvindt. Zo bezien kunnen gemeenten voor de invulling van hun rol als ‘eerste
overheid’ gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden die de huidige golf aan maatschappelijke initiatieven biedt.250
Gemeenten gaan meer samenwerken
Bij de meeste gemeenten staat samenwerking momenteel hoog op de agenda. De drie grote decentralisaties van
rijkstaken naar gemeenten spelen daarbij natuurlijk een voorname rol. Gemeenten kijken hoe zij gezamenlijk deze
problematiek kunnen aanpakken. Ook op andere gebieden dan de decentralisaties is echter een groei te zien van het
aantal gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Bovendien wordt er ook samengewerkt met partners van
buiten de gemeentelijke wereld, zoals bedrijven. De Stichting Interuniversitair Centrum voor Organisatie- en
Veranderkunde (Sioo) stelt dat deze trend voorlopig nog niet voorbij is. Ook de meerderheid van de Nederlandse
gemeenten voorziet een sterke groei in het aantal samenwerkingsverbanden . 251

Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Jaarbericht 2013, p. 10, 22 en 65
Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Jaarbericht 201, p. 60.
248 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Jaarbericht 201, p. 9, 22, 61, 65 en 68-69.
249 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Jaarbericht 201, p. 9.
250 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Jaarbericht 2013, p. 25 en 61.
251 Sioo, Kunnen gemeenten samenwerken? Een onderzoek naar de samenwerkingsvaardigheid van gemeenten (Utrecht 2014), p. 2-3, 8
en 14.
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Gemeenten in een Europese context
Gemeenten moeten niet alleen hun opstelling tegenover de samenleving, de Rijksoverheid en andere gemeenten
bepalen, maar evenzeer tegenover de Europese Unie Ondanks de wijdverbreide scepsis onder burgers tegenover
de Europese Unie,252 is deze overheid in verschillende opzichten van onmiddellijk belang voor gemeenten. 253 Ook op
lokaal niveau is de trend ‘europeanisering van bestuur’ in toenemende mate van invloed. De opgaven waarvoor
Nederlandse gemeenten staan zijn dikwijls verbonden met Europees beleid, zo stelt de VNG. Kennis van Europese
wet- en regelgeving (aanbesteden, privacy, veiligheidsvoorschriften) en subsidiemogelijkheden is nodig. Tenslotte
kan kennisdeling met andere Europese gemeenten leiden tot nieuwe inzichten en nieuwe werkwijzen.254

Planbureau voor de Leefomgeving i.s.m. CPB, Welvaart en leefomgeving. Horizonscan (Den Haag 2013), p. 28 en H. Wansink, Het
land van Beatrix. De eerste geschiedenis van hedendaags Nederland 1983-2013 (Amsterdam 2014), p. 226.
253 Zie: https://www.vng.nl/onderwerpenindex/europa/europese-subsidies/brieven/dienstverlening-directie-europa-vng
254 Zie: http://www.vng.nl/onderwerpenindex/europa/europese-subsidies/brieven/dienstverlening-directie-europa-vng.
252
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5.
5.1.

Reflecties met betrekking tot de prospectieve trendanalyse
Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een aantal reflectieve opmerkingen gemaakt over het nut van de prospectieve trendanalyse en
suggesties gedaan voor het vertalen van de prospectieve trendanalyse naar de nieuwe selectielijst die de VNG wil
opstellen voor (inter)gemeentelijke organen.
De domeinen in deze trendanalyse en de domeinen in Zaaktypencatalogus komen niet overeen.255 Om die reden is in
paragraaf 5.3 een concordans opgenomen met daarin de verwijzingen tussen de domeinen uit deze trendanalyse en
negen Iv3 functies, voorgeschreven door de commissie voor het Besluit begroting en verantwoording (BBV), die voor
de P&C cyclus worden gebruikt. 256 Voor de volledigheid is in bijlage A een concordans opgenomen tussen de
domeinen in deze trendanalyse en de taakvelden uit de ‘oude’ (huidige) gemeentelijke selectielijst.

5.2.

Reflectie

Ondersteuning van keuzes in waardering, selectie, vernietiging
Deze prospectieve trendanalyse maakt inzichtelijk op welke maatschappelijke trends lokale overheden nu en de
komende jaren (vermoedelijk) willen of moeten anticiperen. Hierbij geldt de kanttekening dat het aantal beschreven
trends niet uitputtend is. Op basis van de prospectieve trendanalyse kunnen gefundeerde keuzes worden gemaakt
tijdens de processen van archiefvorming en -selectie. Het zijn keuzes over bewaren, vernietigen en
vernietigingstermijnen van archiefbescheiden. Behalve voor het opstellen van de nieuwe selectielijst kan de
prospectieve trendanalyse worden gebruikt in de praktijk van het archiefbeheer. Zo kan op basis hiervan (periodiek)
worden vastgesteld welke (digitale) archiefbescheiden op basis van art. 5, onder e van het Archiefbesluit 1995 alsnog
van vernietiging uitgezonderd dienen te worden.257 Vooral in een digitale informatiehuishouding, waarin vaak kortere
en ‘geautomatiseerde’ vernietigingstermijnen worden gehanteerd, is dit van essentieel belang.
Trends, taken en zaken
De relatie tussen de trendanalyse en de nieuwe selectielijst zit primair op het raakvlak van gemeentelijke taken en
ontwikkelingen in de samenleving. Er is sprake van een constante demografische, economische en technologische
dynamiek die, evenals veranderingen in de samenleving, steeds nieuwe trends ‘oproepen’ in het lokale domein.
Daar waar de taakuitvoering van de gemeenten (en dus de zaakvorming) geraakt wordt door maatschappelijke
trends, is de vraag welke invloed de betreffende trend heeft op de waardering en in het geval van vernietiging de
daaraan verbonden termijn. Deze raakvlakken kunnen verschillend zijn:


Een maatschappelijke ontwikkeling kan leiden tot nieuwe taken en dus nieuwe zaken. Als voorbeeld kan hier de
opkomst van criminele motorbendes gelden en de samenwerking van 20 gemeenten in een werkgroep om deze
opmars te stoppen.

Dit werd bij één van de laatste besprekingen van de Trendanalyse geconstateerd.
Overgenomen uit het wijzigingsvoorstel van juni 2014 Zie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/documentenen-publicaties/publicaties/2014/06/13/totaaloverzicht-met-aanpassingen-iv3-informatievraag-2015-gem-gr.html geraadpleegd
20140630 Voor de inhoud van de genoemde hoofdfuncties wordt verwezen naar dit document. Zie ook
http://www.commissiebbv.nl
257 Zie ook Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen. Opgemaakt of ontvangen vanaf 1
januari 1996. Actualisatie, p. 8-9.
255
256
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Een ingrijpende maatschappelijke ontwikkeling, zoals de opkomst van de participatiesamenleving, kan leiden tot
intensivering van taken of juist tot vermindering van taken. Als voorbeeld kunnen de drie decentralisaties
dienen.

Trends en het permanent bewaren van archief
Een veel voorkomende misvatting is dat ‘alle’ aanwezige informatie met betrekking tot bepaalde maatschappelijke
trends in de archieven van (inter-)gemeentelijk organen in de toekomst bewaard zou moeten worden. Dat is niet de
bedoeling. Het volgende voorbeeld kan dit verduidelijken. Een effect van de economische crisis is de stagnatie op de
woningmarkt en een afname van het aantal verhuizingen, met name in de koopsector.258 Een gevolg hiervan is dat
mensen vaker hun eigen huis opknappen of verbouwen. In sommige gevallen is voor een verbouwing een vergunning
nodig, bijvoorbeeld voor het plaatsen van een dakkapel. Een effect van de economische crisis kan dus zijn dat het
aantal aanvragen voor dergelijke vergunningen stijgt. Toch betekent een groter aantal aanvragen voor de betreffende
vergunning niet dat dit type zaakdossiers een langere bewaartermijn krijgt of permanent bewaard zal worden.
Het bewaren van ‘alle’ of zelfs ‘de meeste’ gegevens met betrekking tot maatschappelijke trends is beheersmatig
gezien niet wenselijk en is evenmin wenselijk in het belang van toekomstig (wetenschappelijk) onderzoek. Het doel
van de prospectieve trendanalyse is om een nadere inhoudelijke selectie van archiefbescheiden te ondersteunen. Het
gaat daarbij om de kwaliteit van de informatie die wordt bewaard en niet om de kwantiteit.
Trends en openbaarheid
Wanneer er veel publieke belangstelling bestaat voor bepaalde in de prospectieve trendanalyse gesignaleerde
ontwikkelingen kan tijdens de dossiervorming al worden nagedacht over de (mate van) openbaarheid van de
betreffende informatie. Hierdoor kunnen (inter-)gemeentelijke organen snel anticiperen op mogelijke vragen van
journalisten en burgers. Zij kunnen ook op eigen initiatief besluiten (delen van) de betreffende dossiers openbaar te
maken. De Wet openbaarheid van bestuur verplicht de overheid immers niet alleen om informatie op aanvraag
openbaar te maken. Zij behoort dit ook uit eigen beweging te doen wanneer dit in het belang van de democratie is. 259
Eén trend, meerdere motieven voor aanpassing bewaren of vernietigen
Het waarderen van archiefbescheiden op basis van deze prospectieve trendanalyse kan zowel vanuit het oogpunt van
het cultuur-historisch belang (aanmerken voor bewaring) als vanuit het risico-perspectief gebeuren (toekennen van
een langere vernietigingstermijn).260 In het laatste geval gaat het erom welke politieke, juridische, financiële en
maatschappelijke risico’s er bestaan wanneer bepaalde informatie m.b.t. een trend of hotspot niet (meer) beschikbaar
is. Hier ligt een relatie met het instrument risico-analyse.
Het volgende voorbeeld uit de praktijk van gemeenten kan dit verduidelijken. Archiefbescheiden over
maatschappelijke initiatieven van burgers, ondernemers, zorginstellingen, kennisinstellingen, woningcorporaties of
andere particuliere actoren maken duidelijk welke belangrijke ontwikkeling momenteel speelt in de samenleving: het
ontstaan van de participatiesamenleving. Deze dossiers tonen hoe de verhouding tussen de lokale overheid en de
samenleving verandert. Het betreft hier dus relevante bronnen om het recente verleden te reconstrueren. Bronnen
die - deels! - voor permanente bewaring kunnen worden bestemd. Naast dit cultuur-historisch bewaarbelang is er nog
een tweede belang. Het kan vanuit het bedrijfsvoeringsbelang of het risicoperspectief noodzakelijk zijn om aan

Zie: § 4.2 Domein ruimte, trend: Economische dynamiek beïnvloedt de woningmarkt
Zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0005252/geldigheidsdatum_27-05-2014.
260 Zie in dit verband ook Nationaal Archief, Plan van aanpak Pilot waardering digitaal archief met de trendmonitor bij het Ministerie
van OCW (Den Haag 2013) p. 6.
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bepaalde archiefbescheiden over maatschappelijke initiatieven een langere vernietigingstermijn toe te kennen. In de
huidige samenwerkingsverbanden tussen maatschappelijke initiatieven en gemeenten bestaa t op dit moment veel
onduidelijkheid over kwesties als verdienmodellen, rechtsvorm en formeel eigendom. Bovendien is hierover nog
maar weinig jurisprudentie voorhanden.261 Het is vanuit het risicoperspectief mogelijk van belang om aan de hieraan
gerelateerde informatie een langere vernietigingstermijn toe te kennen. Bijvoorbeeld vernietigen na 10 jaar in plaats
van na 5 jaar. In dit opzicht heeft de prospectieve trendanalyse duidelijk een raakvlak met de nog op te stellen
risicoanalyse.
Momentopname
Deze prospectieve trendanalyse is een momentopname. De trendanalyse beschrijft trends die nù zichtbaar zijn en
waarvan op moment van opstellen van de trendanalyse verwacht wordt dat zij ook in de komende jaren een rol zullen
spelen. Dat betekent dat een prospectieve trenanalyse periodiek herhaald moet worden om zo een functie te kunnen
blijven vervullen in de nieuwe systematiek van waardering en selectie. Dit is niet uniek voor dit type trendanalyse,
maar ook gebruikelijk bij andere overzichten van maatschappelijke ontwikkelingen en trends.262

5.3.

Concordans domeinen Trendanalyse – Zaaktypencatalogus

KING heeft in het rapport over de samenhang tussen de Selectielijst en de GEMMA Zaaktypecatalogus aan de VNG
geadviseerd om bij het opstellen van de nieuwe selectielijst voor (inter)gemeentelijke organen de processen van de
gemeenten als uitgangspunt te nemen, in relatie tot een domein waarbinnen de processen worden uitgevoerd :
“Qua structuur verdient het aanbeveling om deze zoveel als mogelijk aan te sluiten op de verschillende soorten
processen die de gemeente uitvoert en - alleen indien vanuit wetgeving voorgeschreven - daarbinnen eventuele
bijzondere situaties te beschrijven die horen bij een inhoudelijk domein (taakveld, zoals ruimtelijke ordening,
milieu, etc).”

263

Om bij het opstellen van de nieuwe selectielijst de relatie te kunnen leggen tussen tre nds in de samenleving en de
gemeentelijke processen is hierna een concordans opgenomen.
In onderstaande twee tabellen wordt de relatie gelegd tussen de domeinen en trends uit deze Trendanalyse en de
negen Iv3 (Informatie voor Derden) functies, voorgeschreven door het Besluit begroting en verantwoording (BBV),
die voor de P&C cyclus worden gebruikt. Hiermee valt een relatie te leggen tussen de trends in de lokale samenleving,
uitvoering van taken door gemeenten en de financiële planning (begroting) en verantwoording (jaarrekening) van de
gemeente.264 De 9 Iv3 functies zijn (inclusief een algemene hoofdfunctie) 265 :


Hoofdfunctie 0, Algemeen Bestuur



Hoofdfunctie 1, Openbare orde en veiligheid



Hoofdfunctie 2, Verkeer, vervoer en waterstaat



Hoofdfunctie 3, Economische zaken



Hoofdfunctie 4, Onderwijs



Hoofdfunctie 5, Cultuur en recreatie

VNG Denktank, Jaarbericht 2013, p. 51-53.
Zie de jaarlijkse TrendRede, de herziening van de Rijksbrede Trendverkenning, de tweejaarlijkse rapporten van CBS en SCP. Maar
bijvoorbeeld ook de recente aanpassing van het CBS in de CBS Kernprognose 2013-2060. Voor volledige titelbeschrijvingen zie het
overzicht van bronnen in hoofdstuk 7.
263 KING onderzoek Aanbrengen samenhang Selectielijst en Zaaktypecatalogus (Den Haag, 2014) p. 19
264 Advies van Mark van den Broek
265 Overgenomen uit het wijzigingsvoorstel van juni 2014 Zie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/documentenen-publicaties/publicaties/2014/06/13/totaaloverzicht-met-aanpassingen-iv3-informatievraag-2015-gem-gr.html geraadpleegd
20140630 Voor de inhoud van de genoemde hoofdfuncties wordt verwezen naar dit document.
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Hoofdfunctie 6, Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening



Hoofdfunctie 7, Volksgezondheid en milieu



Hoofdfunctie 8, Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting



Hoofdfunctie 9, Financiering en algemene dekkingsmiddelen

5.3.1.

algemene ontwikkelingen en Iv3 hoofdfuncties

In onderstaande tabel zijn de ontwikkelingen in demografie, economie, technologie en de veranderende samenleving

Veranderende samenleving
-> netwerk en informatie maatschappij
-> participatiesamenleving
-> opleidingsniveau als nieuwe
scheidslijn in de samenleving

6. Soc. voorzieningen en
maatschappelijke
dienstverlening

7. Volksgezondheid en
milieu

8. RO en volkshuisvesting
+

+/-

+/-

+/-

+

+/-

+/-

+/-

+

+/-

+

+/+/-

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+/+/-

+

+

+/-

+

9. financiering en
algemene dekkingmiddelen

5. Cultuur en recreatie

+

4. Onderwijs

+

+/-

Economie
-> economische dynamiek
-> verdere ontwikkeling kenniseconomie
Technologie
-> convergerende technologieën
-> steeds weer nieuwe ICT –
mogelijkheden
-> technologische trends en tegen-trends

+/-

3. Economische zaken

Demografie
-> bevolking verandert in opbouw en
samenstelling
-> bevolkingsgroei in steden en
bevolkingsafname in regio
-> groei van aantal huishoudens

2. Verkeer, vervoer en
waterstaat

1. Openbare orde en
veiligheid

Algemene ontwikkelingen
versus
Iv3 hoofdfuncties

0. Algemeen bestuur

uit hoofdstuk 3 van deze trendanalyse uitgezet tegen de genoemde Iv3 hoofdfuncties.

+

+

+
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5.3.2.

trends in lokale domeinen versus Iv3 hoofdfuncties

In onderstaande tabel zijn de trends in de lokale domeinen Sociaal; Ruimte; Lokale economie, onderwijs en
werkgelegenheid; Cultuur, sport en recreatie en de trends rondom bestuur, organisatie en uit hoofdstuk 4 van deze

Domein ruimte
-> verstedelijking en opkomst mega
regio’s
-> mensen verhuizen naar plaatsen met
hoge kwaliteit woonomgeving
-> economische dynamiek beïnvloedt
woningmarkt
-> vergrijzing beïnvloedt de woningmarkt
-> toenemen ruimtelijke verschillen en
krimp
-> infrastructuur verandert langzaam
-> toename mobiliteit bevolking, met
name ouderen
-> boerderijen verliezen agrarische
functie en komen leeg te staan
-> milieu, natuur en landschap onder
druk door schaalvergroting landbouw
Lokale economie, onderwijs en
werkgelegenheid
-> economische daadkracht steden neemt
toe
-> ‘War of talent’ continueert
-> werkgelegenheid in regio’s onder druk
-> ruimtelijke verschillen op economisch
gebied groter
-> vergrijzing vitaliseert de lokale en
regionale economie
-> economische mogelijkheden
vrijgekomen boerenerven
-> bestrijden jeugdwerkeloosheid en
versterken band onderwijs en
ondernemen
-> arbeidsmarkt wordt flexibeler
Cultuur, sport en recreatie
-> groeiend besef economisch belang
cultuur
-> afnemende en nieuwe mogelijkheden
voor actieve cultuur participatie
-> digitale kunstbeleving

X

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

X

X

X

+

+

+

9. financiering en
algemene
dekkingsmiddelen

X

8. RO en volkshuisvesting

7. Volksgezondheid en
milieu

5. Cultuur en recreatie

4. Onderwijs

+

6. Soc. voorzieningen en
maatschappelijke
dienstverlening

Sociaal domein
-> een gezonder Nederland met meer
chronisch zieken
-> zorg en sociale voorzieningen anders
organiseren
-> decentralisaties naar gemeente: jeugd,
zorg, werk
-> burgerkracht en burgermacht:
maatschappelijke initiatieven
-> vergrijzing biedt mogelijkheden
participatie samenleving

3. Economische zaken

2. Verkeer, vervoer en
waterstaat

1. Openbare orde en
veiligheid

Lokale domeinen
versus
Iv3 hoofdfuncties

0. Algemeen bestuur

trendanalyse uitgezet tegen de genoemde Iv3 hoofdfuncties.

+
+

+

+
+

+

+
+
+

+
+

X

X

+
+
+

+
+

+
+
+
+

+

+
X
+
+
+
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-> ‘versporting’ van de samenleving
-> vrijetijdsbesteding
-> invloed vergrijzing op recreatie

9. financiering en
algemene
dekkingsmiddelen

8. RO en volkshuisvesting

7. Volksgezondheid en
milieu

6. Soc. voorzieningen en
maatschappelijke
dienstverlening

5. Cultuur en recreatie

4. Onderwijs

3. Economische zaken

+
+
+

Openbare orde en (sociale) veiligheid
-> grotere rol particuliere veiligheidszorg
-> ongeveer evenveel criminaliteit en
lichte daling gevoelens onveiligheid
-> opkomst nieuwe vormen
georganiseerde criminaliteit
-> nieuwe vormen grootschalige
ordeverstoring
-> opkomst cybercrime en cyberpesten
-> waakzamere houding burgers
tegenover internetcriminaliteit en
schending privacy
Bestuur, organisatie, gemeentelijke
dienstverlening
-> veranderende verhouding tussen
gemeente en samenleving
-> improviseren als kern-kwaliteit van de
gemeente
-> gemeenten gaan meer samenwerken
-> gemeenten in een Europese context

2. Verkeer, vervoer en
waterstaat

1. Openbare orde en
veiligheid

0. Algemeen bestuur

Lokale domeinen
versus
Iv3 hoofdfuncties

X
+
+
+
+
+
+

X

X

+
+
+
+
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6. Verantwoording werkproces
Deskresearch
In het kader van deze deskresearch zijn een groot aantal op maatschappelijke trends en prognoses gerichte bronnen
van het CBS, het SCP, het PBL, het CPB, de VNG en andere organisaties geraadpleegd (zie voor een overzicht hoofdstuk
7). Veel van deze rapporten zijn gebaseerd op diepgaand onderzoek en geven zowel de huidige ontwikkelingen in
historisch perspectief als prognoses voor de toekomst.
Reflectiebijeenkomst
Tijdens een reflectiebijeenkomst op 5 juni jl. met diverse leden van de VNG Adviescommissie Archieven en een aantal
deskundigen van andere organisaties is de gekozen aanpak van de prospectieve trendanalyse toegelicht. Bij deze
bijeenkomst waren aanwezig:


dhr. J. Beens (gemeentearchivaris gemeente Nijmegen),



dhr. P.G.M. Diebels (provincie archivaris en interbestuurlijk toezichthouder Provincie Zuid-Holland),



mevr. D. Dielis (archiefinspecteur Regionaal Historische Centrum Eindhoven),



dhr. J. van Koutrik (coördinator archiefinspectie en plaatsvervangend gemeentearchivaris gemeente Utrecht) en



dhr. H. Romeijn (gemeentesecretaris van Leiderdorp).

Deskundigen
Hiernaast is een concept aan verschillende deskundige beleidsadviseurs binnen de VNG voorgelegd; alsmede aan
prof. dr. K.J.P.F.M. Jeurgens van het Nationaal Archief.
Het concepteindrapport is besproken op de vergadering van de VNG Adviescommissie Archieven op 26 juni 2014. De
commissie ging akkoord met de gemaakte keuzes en de opzet van het rapport. Het inhoudelijke commentaar van de
commissieleden en de geraadpleegde deskundigen is verwerkt in de eindversie van het rapport.
De eindredactie van het rapport is gedaan door de VNG.
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Bijlage A. Concordans algemene ontwikkelingen en trends in lokale domeinen
versus taakvelden gemeentelijke selectielijst
De 16 taakvelden in de huidige ‘Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen,
opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996’ zijn 266 :
1.

Financiën en belastingen

2.

Personeel

3.

Eigendommen en werken

4.

Benodigdheden en hulpmiddelen

5.

Bestuur en organisatie

6.

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

7.

Burgerzaken en bevolking

8.

Gezondheidszorg

9.

Milieu

10. Openbare orde en veiligheid
11. Verkeer en vervoer
12. Economie
13. Arbeid
14. Welzijn en sociale zorg
15. Onderwijs
16. Cultuur, recreatie en sport
In onderstaande tabel zijn de ontwikkelingen in demografie, economie, technologie en de veranderende samenleving

Economie
-> economische dynamiek
-> verdere ontwikkeling
kenniseconomie

+

+/+

+

+/-

+/-

+/-

+

+/-

+/-

+

+/-

+

+/-

+/-

14. Welzijn

10. Openbare orde
en veiligheid
+/-

+/-

16. Cultuur,
recreatie, sport

+

+/-

15. Onderwijs

+

13. Arbeid

+

12. Economie

+

9. Milieu

8. Gezondheidszorg

3. Eigendommen en
werken
4. Benodigdheden en
hulmiddelen
5. Bestuur en
organisatie
6. RO en
volkshuisvesting
7. Burgerzaken en
bevolking

+/-

11. Verkeer en
vervoer

Demografie
-> bevolking verandert in
opbouw en samenstelling
-> Bevolkingsgroei in steden
en bevolkingsafname in regio
-> groei van aantal
huishoudens

2. Personeel

Algemene trends
versus
taakvelden selectielijst

1. Financiën en
belastingen

uit hoofdstuk 3 van deze trendanalyse uitgezet tegen de 16 taakvelden in de huidige selectielijst.

+

+/-

+/+/-

+

+

+

+

+

Zie
http://www.vng.nl/files/vng/vng/Documenten/actueel/beleidsvelden/cultuur_sport/2012/20120629_selectielijst_archief_b.pdf
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12. Economie

13. Arbeid

14. Welzijn

15. Onderwijs

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+/-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+/-

+

+

+

+

+

+

+

+

+/-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+/-

+

16. Cultuur,
recreatie, sport

11. Verkeer en
vervoer

+

10. Openbare orde
en veiligheid

Veranderende samenleving
-> netwerk en informatie
maatschappij
-> participatiesamenleving
-> opleidingsniveau als nieuwe
scheidslijn in de samenleving

9. Milieu

+/-

8. Gezondheidszorg

Technologie
-> convergerende
technologieën
-> steeds weer nieuwe ICT mogelijkheden
-> technologische trends en
tegentrends

3. Eigendommen en
werken
4. Benodigdheden en
hulmiddelen
5. Bestuur en
organisatie
6. RO en
volkshuisvesting
7. Burgerzaken en
bevolking

2. Personeel

1. Financiën en
belastingen

Algemene trends
versus
taakvelden selectielijst

+

+

In onderstaande tabel zijn de trends in de lokale domeinen Sociaal; Ruimte; Lokale economie, onderwijs en
werkgelegenheid; Cultuur, sport en recreatie en de trends rondom bestuur, organisatie en uit hoofdstuk 4 van deze

Sociaal domein
-> Een gezonder Nederland met
meer chronisch zieken
-> zorg en sociale voorzieningen
anders organiseren
-> decentralisaties naar
gemeente: jeugd, zorg, werk
-> burgerkracht en burgermacht:
maatschappelijke initiatieven
-> vergrijzing biedt
mogelijkheden participatie
samenleving
Domein ruimte
-> verstedelijking zet door
-> mensen verhuizen naar
plaatsen met hoge kwaliteit
woonomgeving
-> economische dynamiek
beïnvloedt woningmarkt
-> vergrijzing beïnvloedt de
woningmarkt
-> toenemen ruimtelijke
verschillen en krimp
-> infrastructuur verandert
langzaam
-> toename mobiliteit bevolking,
met name ouderen
-> boerderijen verliezen
agrarische functie en komen leeg
te staan

X

16. Cultuur, recreatie,
sport

15. Onderwijs

X

+

X
+

14. Welzijn

13. Arbeid

12. Economie

10. Openbare orde en
veiligheid
11. Verkeer en
vervoer

9. Milieu

8. Gezondheidszorg

3. Eigendommen en
werken
4. Benodigdheden en
hulmiddelen
5. Bestuur en
organisatie
6. RO en
volkshuisvesting
7. Burgerzaken en
bevolking

2. Personeel

Lokale domeinen
versus
taakvelden selectielijst

1. Financiën en
belastingen

trendanalyse uitgezet tegen de 16 taakvelden in de huidige selectielijst.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
X
+

X
+

+
+
+
+

+
+
+

+

+
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X

+

+

+

+

+

16. Cultuur, recreatie,
sport

15. Onderwijs

X

14. Welzijn

13. Arbeid

10. Openbare orde en
veiligheid
11. Verkeer en
vervoer

9. Milieu

X

+

Lokale economie, onderwijs en
werkgelegenheid
-> economische daadkracht
steden neemt toe
-> ‘War of talent’ continueert
-> werkgelegenheid in regio’s
onder druk
-> ruimtelijke verschillen op
economisch gebied groter
-> vergrijzing vitaliseert de
lokale en regionale economie
-> economische mogelijkheden
vrijgekomen boerenerven
-> bestrijden van
jeugdwerkeloosheid en
versterken band onderwijs en
ondernemen
-> arbeidsmarkt wordt flexibeler

+

+
+
+
+

+

+

+

Cultuur, sport en recreatie
-> groeiend besef economisch
belang cultuur
-> afnemende en nieuwe
mogelijkheden voor actieve
cultuur participatie
-> digitale kunstbeleving
-> de ‘versporting’ van de
samenleving
-> vrijetijdsbesteding
-> invloed vergrijzing op
recreatie

X
+
+
+
+
+
+

Openbare orde en (sociale)
veiligheid
-> grotere rol particuliere
veiligheidszorg
-> ongeveer evenveel
criminaliteit en lichte daling
gevoelens onveiligheid
-> opkomst nieuwe vormen
georganiseerde criminaliteit
-> nieuwe vormen grootschalige
ordeverstoring
-> opkomst cybercrime en
cyberpesten
-> waakzamere houding burgers
tegenover internetcriminaliteit
en schending privacy
Bestuur, organisatie,
gemeentelijke dienstverlening
-> veranderende verhouding
tussen gemeente en samenleving
-> improviseren als kernkwaliteit van de gemeente
-> gemeenten gaan meer
samenwerken
-> gemeenten in een Europese
context

12. Economie

-> milieu, natuur en landschap
onder druk door
schaalvergroting landbouw

8. Gezondheidszorg

3. Eigendommen en
werken
4. Benodigdheden en
hulmiddelen
5. Bestuur en
organisatie
6. RO en
volkshuisvesting
7. Burgerzaken en
bevolking

2. Personeel

1. Financiën en
belastingen

Lokale domeinen
versus
taakvelden selectielijst

X
+
+
+
+
+
+

X

X

X

X

X

X

+

+

+

+

+
+

55

56

