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Beste KKNN-ers
Hoe verder met het krimpbeleid? In ons webinar van 7 mei waren de deelnemers erg voor
regionaal en bottom-up, maar wel met oog voor de gebieden die zelf niet met plannen komen.
Daarom blijft ook nationaal aandacht nodig voor krimpbeleid. De zes provincies met
krimpregio's pleiten daar ook voor in: Helemaal Nederland. U leest in deze Nieuwsbrief een
verslag van het webinar en hoe u dat kunt terugkijken. Daarnaast vindt u de uitnodiging voor
het webinar van 28 mei. Hoe kijken we naar resultaten van beleid en onderzoek in
krimpgebieden, hoe meet je de impact en hoe gebruik je die metingen weer in de praktijk.
Elly van der Klauw en Akko Muskens KKNN

Helemaal Nederland
Nederland is een veelzijdig land. Binnen
twee à drie uur rijden zijn er compacte
wereldsteden, aantrekkelijke dorpen en
landelijke gebieden. En regio's die wel en
niet sterk groeien. Die laatsten,
transitieregio's, vragen aandacht met
concrete plannen en voorstellen in 'Helemaal
Nederland'. De zes Krimpprovincies pleiten
er voor de verschillen niet groter te laten
worden maar Nederland toch als één geheel,
met al zijn verscheidenheid te blijven
bekijken. Politieke partijen kunnen het
positionpaper gebruiken bij het schrijven van
hun nieuwe verkiezingsprogramma's.

Lees verder

Webinar "What the fact is impact?'
Of het nou gaat om onderzoek, vrijwilligerswerk of beleid, alles moet tegenwoordig impact
hebben. We hechten dus veel belang aan het realiseren van impact en toch is niet altijd
duidelijk wat we daar precies onder verstaan. Daardoor worden bijvoorbeeld vaak resultaten
aangezien voor impact. Maar als het dat niet is, wat is het dan wel? Kun je impact meten? En
hoe maak je impact zichtbaar als je niet kunt meten? Vragen die we ook horen bij projecten en
beleidsplannen in krimpgebieden.

In dit tweede webinar van het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland gaan we dieper in op
dat tegenwoordig zo belangrijke begrip ‘impact’. Vragen als: kun je impact aantonen in je
eigen dagelijkse (beleids)praktijk? Zo ja, hoe doe je dat dan, en hoe ga je om met minder
concrete aspecten van leefbaarheid zoals bijvoorbeeld netwerkvorming, welbevinden of
kunstbeleving? In het duo-webinar op 28 mei zal drs. Peter Meister-Broekema, onderzoeker
binnen het Lectoraat Leefomgeving in Transitie van de Hanzehogeschool Groningen, ingaan
op nut en nadeel van impactmetingen. Hij zal ook verschillende meetmethoden zoals zij
momenteel gebruikt worden toelichten. Dr. Elles Bulder, lector Leefomgeving in Transitie, zal

aan de hand van concrete voorbeelden vertellen hoe impact juist bij minder concrete aspecten
van leefbaarheid zichtbaar gemaakt kan worden. Op verschillende plekken in Groningen is
daar in de praktijk onderzoek naar en ervaring mee opgedaan.
Na afloop van de beide korte inleidingen willen we graag met u in gesprek rond uw vragen
over nut en noodzaak van het meten of anderszins zichtbaar maken van impact.
U kunt zich hier aanmelden.

Verslag webinar Toekomst van krimpbeleid
Op 7 mei vond het eerste KKNN webinar plaats over de toekomst van krimpbeleid. Marijn
Molema, programmamanager van het Fries Sociaal Planbureau presenteerde er zijn analyses
over.
U kunt via deze link het webinar compleet terugkijken. U vindt hier ook een verslag van het
event en de presentatie van Marijn.

Agenda
28 mei Webinar 'What the fact is impact?'
18 juni Symposium Onderzoeksresultaten studenten Kenniscentrum NoorderRuimte
2 juli Vastgoed- en woningbouwproblematiek in de Groninger krimpregio's
23 september Krimpcafé Ondernemen in Krimpgebieden in Scheemda (onder voorbehoud)
26 november Congres 10 jaar KKNN in Groningen (onder voorbehoud)

Informatie over krimp vindt u op onze website
https://www.kennisvoorkrimp.nl/kknn
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