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Kennisvragen over (omgaan met)
bevolkingsverandering en
bevolkingsdaling in NoordNederland

KENNISNETWERK KRIMP NOORD-NEDERLAND (KKNN)
één loket, van en voor het Noorden

Deze nieuwsbrief gaat in op de kennisagenda krimp van het KKNN. De volledige kennisagenda kunt u vinden op onze
website: www.kennisnetwerkkrimp.nl. Onder het kopje praktijk/kennis vindt u het thema ‘Onderzoek’.
De kennisagenda krimp richt zich op het onderdeel kennisontwikkeling van het Kennisnetwerk Krimp NoordNederland (KKNN). Het motief voor het opstellen van
deze kennisagenda is dat ‘in de noordelijke regio een
aantal gezamenlijke onderzoeksvragen bestaan, die
lokaal en provinciaal overstijgend zijn, maar waarvoor het
nationale schaalniveau te algemeen is’.
De (onderscheidende) kennis en expertise die bij de
noordelijke kennisinstellingen(NHL Hogeschool, Stenden
Hogeschool, University College Fryslân, Hogeschool Van
Hall Larenstein, Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen) aanwezig is zal bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen worden aangewend.
De kennisagenda is opgesteld onder coördinatie van
RuG-FRW, de uitvoering van de agenda ligt bij alle kennisinstellingen en andere onderzoeksorganisaties.
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Het projectbureau van het KKNN fungeert als centraal
aanspreekpunt voor de kennisagenda en beoogt een
overzicht te bieden van de onderzoeksactiviteiten die uitgevoerd worden. Daarnaast ziet het projectbureau een rol
voor zichzelf in de vraagarticulatie voor het onderzoek en
in het verspreiden van de onderzoeksresultaten. Bijvoorbeeld door op de benoemde thema’s expertmeetings te
organiseren, waarbij de verschillende partijen binnen het
KKNN samen kunnen bekijken welke onderzoeksvragen
de meest urgente zijn, te inventariseren wat in de regio of
in andere regio’s al gebeurt t.a.v. deze vragen, en gezamenlijk een strategie te bedenken om tot beantwoording
van de vragen te komen (inclusief financiering).
De noordelijke kennisagenda krimp is tot stand gekomen
door bestudering van bestaande (landelijke) kennisagenda’s en onderzoeksrapporten over krimp, diverse
gesprekken met de stakeholders binnen het netwerk en

na een expertmeeting met verschillende stakeholders
uit het krimpwerkveld. Een aantal van deze stakeholders
zijn ook geïnterviewd voor deze nieuwsbrief over wat zij
belangrijke onderwerpen in de kennisagenda vinden, of
wat de thema’s zijn die hen bezighouden.
Noord-Nederland is niet de enige Nederlandse regio die
te maken heeft met bevolkingskrimp, en ook internationaal is al veel ervaring met dit proces. Veel kennisvragen
worden dan ook gedeeld met andere regio’s. De bevolkingsontwikkeling in Noord-Nederland onderscheidt zich
echter wel van andere (Nederlandse) regio’s door een
aantal specifieke kenmerken. Ten eerste ontwikkelt de
krimp zich langs de urbane – rurale dimensie: groeiende
steden tegenover in bevolkingsaantal achterblijvende rurale gebieden. Ten tweede vinden we binnen de regio ook
in de plattelandgebieden zelf, en vaak op korte afstand
van elkaar, grote verschillen tussen krimp en groei. Ten
derde vindt veel krimp in de regio plaats in dunbevolkte
gebieden, waardoor het vraagstuk van bereikbaarheid en
aanwezigheid van voorzieningen belangrijk wordt.
Het leidt tot vragen die binnen Nederland specifiek voor
het Noorden zijn. Maar de ervaringen in het Noorden kunnen als (toekomstige) informatie en inspiratiebron dienen
voor de rest van het land.
Uitgangspunt in deze kennisagenda is dat bevolkingskrimp een proces is dat, gevoed door structurele ontwikkelingen van vergrijzing en urbanisatie (de trek van jongeren naar de grotere steden), nauwelijks te beïnvloeden is.
We zoeken dan ook niet naar manieren om krimp tegen
te gaan. Het centrale idee is dat kennisvragen worden
geformuleerd die gericht zijn op manieren waarop NoordNederland een prettige leefomgeving kan blijven voor de
bewoners van nu, en voor bewoners van de toekomst.
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De kennisvragen die in deze kennisagenda zijn geformuleerd hebben een drieledig doel. Ten eerste willen we
graag beter analyseren hoe krimp op regionaal en lokaal
schaalniveau per gebied verschilt. De ene krimp is de
andere niet. Inzicht hierin kan betere oplossingen voor de
toekomst opleveren. Ten tweede is het de bedoeling om
een aantal (onbewuste) aannames in het publieke discourse over krimp, en over de gevolgen van krimp, door
te prikken. Niet alle ontwikkelingen die in krimpgebieden
plaatsvinden worden ook daadwerkelijk veroorzaakt door
krimp. Wel kan het zijn dat zulk soort ontwikkelingen
worden versterkt door krimp, of als erger worden ervaren

vanuit de situatie van afnemende bevolking. Bijvoorbeeld
het idee dat voorzieningen verdwijnen door krimp, terwijl
schaalvergroting van voorzieningen en veranderingen in
de organisatievormen van voorzieningen hierin ook een
(grote) rol spelen.
Het derde doel van deze kennisagenda is het daadwerkelijk handen en voeten geven aan de kansen die krimp
ons kan bieden. Hierbij denken we uitdrukkelijk aan de
vraag hoe we tot een nieuwe betekenis van groei kunnen
komen. Niet in termen van economische, bevolkings- of
huizengroei, maar in termen van welzijn en duurzame
leefbaarheid.

Kennisagenda bundelt krimpvraagstukken
Niet alle jong volwassenen keren de krimpgebieden de rug toe. Wat maakt nu dat ze
blijven? Wat verwachten de verschillende groepen ouderen van hun toekomst in de
krimpgebieden? Hoe selectief is krimp? Welke rol spelen mobiliteit en consumentengedrag in het ‘krimpbestendig’ maken van voorzieningen? Het zijn allemaal vragen die
dr. Tialda Haartsen bezighouden. Zij is universitair docent culturele geografie aan de
RuG en heeft de coördinatie verzorgd voor de Kennisagenda Krimp. De agenda telt
een zestigtal onderzoeksvragen waarvan de uitkomsten handvatten kunnen bieden
voor beleidsmakers in krimpgebieden.
Prettige leefomgeving
Voor het doel kennisontwikkeling van het KKNN is
onder coördinatie van dr. Tialda Haartsen de Kennisagenda Krimp opgesteld. Die heeft niet als uitgangspunt krimp te bestrijden. Haartsen: “Het gaat erom dat
Noord-Nederland een prettige leefomgeving kan blijven
voor de bewoners van nu en van de toekomst. Thema’s
als leefbaarheid, de woning- en arbeidsmarkt, gezondheid, economie en landschap spelen daarbij een rol”.
De onderzoeksvragen in de agenda zijn afgeleid uit
bestudering van bestaande literatuur over krimp en uit
gesprekken met stakeholders binnen het KKNN-netwerk en het krimpwerkveld.
Prioritering
Het is niet altijd eenvoudig een prioritering aan de onderzoeksvragen te geven. “Samen met beleidsmakers
en bewoners zullen we gaandeweg ontdekken waar de
urgentie ligt”, denkt Haartsen. “Regelmatig is er een
expertmeeting waar kennisinstellingen en beleidsmakers elkaar ontmoeten. In februari stond op verzoek
van de regio Noordoost Fryslân het thema toekomstbestendige voorzieningen centraal. Een opgave die hieruit
voortvloeit, is het vinden van een goed model voor
schaalvergroting van voorzieningen.”

Geen uitvoeringsagenda
De financiering van de onderzoeksvragen die op de
agenda prijken, staat nog open. “Vandaar dat er nog
geen uitvoeringsagenda is”, stelt Haartsen. De kennisagenda moet volgens haar dan ook gezien worden als
een inventarisatie van vraagstukken. Die kunnen door
verschillende partijen worden beantwoord. Haartsen:
“De Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen zijn dan wel trekkers van het KKNN,
maar er zijn veel meer organisaties die zich bezighouden met krimp en onderzoek naar krimp. Het zou goed
zijn, als er meer afstemming komt.”
Updates
Omdat de uitvoering van de onderzoeksvragen wordt
bepaald door financiering, is het wel eens lastig uit
te vinden welke vragen al beantwoord zijn. “Als een
beleidsmaker een individueel adviesbureau in de arm
neemt, kan het gebeuren dat het communiceren van de
opgedane kennis niet meegefinancierd of ingepland is”,
geeft Haartsen als voorbeeld. “Het KKNN maakt zich
er hard voor kennis te delen. De krimpcafés maar ook
de website spelen daarbij een belangrijke rol. Op dit
moment denken we nog na over een goede manier om
de kennisagenda up-to-date te houden. We hopen in
elk geval dat we als KKNN een rol kunnen spelen in het
verzilveren van de kansen die krimp ons biedt.”
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Inzicht in trends, patronen en samenhangen
Onder dit thema worden de activiteiten geschaard die de
noodzakelijke basis vormen om het verschijnsel bevolkingskrimp en de gevolgen daarvan (letterlijk) in kaart
te brengen, op alle relevante ruimtelijke schaalniveaus:
van het dorp tot het provinciale niveau. Doel: ontrafelen
hoe verschillend krimp kan zijn op een zo’n laag mogelijk
ruimtelijk schaalniveau. In termen van demografische ontwikkelingen, zijn vooral vergrijzing en migratie de belangrijkste macrofactoren achter bevolkingskrimp. Die macroprocessen zijn echter heel contextafhankelijk, en werken
voor verschillende regio’s anders uit. Op microniveau
gaat het om de motieven van de belangrijkste actoren in
het krimpproces, bijvoorbeeld om te blijven of om weg te
gaan: bewoners, huishoudens en migranten.
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Denk aan vragen als:
• Welke plaatsen zijn het aantrekkelijkst voor vestigers?
Wat zijn de kenmerken en motieven van vestigers?
Waar komen ze vandaan? In hoeverre spelen leeftijd,
levensloop, opleidingsniveau, en intergenerationele
aspecten een rol in deze keuze? Trekken krimpgebieden lagere sociaal economische groepen aan?
• Waarom vertrekken mensen uit krimpregio’s? Wat zijn
de kenmerken en motieven van vertrekkers? Waar
gaan ze heen? In hoeverre spelen ontwikkelingen in
arbeidsmarkt, voorzieningen, leefbaarheid een rol in
de keuze voor vertrek? In hoeverre spelen leeftijd,
levensloop, opleidingsniveau, en intergenerationele
aspecten een rol in deze keuze?

‘Relatie leggen tussen beweegredenen om te blijven of te vertrekken’
Per 1 april is ir. drs. Sabine Meier Lector Krimp aan de Hanzehogeschool in Groningen. “Meest interessant in
de Kennisagenda vind ik de vragen waarom mensen op bepaalde plekken blijven wonen en waarom bepaalde
landelijke plekken aantrekkelijk zijn voor vestigers uit de steden, ondanks het feit dat het voorzieningenniveau er
onder druk staat. Het ‘klassieke’ onderzoek naar beweegredenen voor vestiging en vertrek
- waarbij wordt gekeken naar inkomen, huishoudgrootte, opleiding en levensloop aan de
ene kant en aanbod van arbeid, woning, school en voorzieningen aan de andere kant - zal
beslist aangevuld moeten worden met de emotionele betekenis van plekken. Die betekenis hangt samen met sociale binding en persoonlijke herinneringen. Maar ook de esthetische waardering van de architectuur en het landschap speelt een belangrijke rol. Op die
manier kun je mijn inziens beter een relatie leggen tussen beweegreden om te blijven of
te vertrekken en de sociaal culturele identiteit. Weten hoe die relatie werkt, is de uitdaging
voor onderzoek naar de noordelijke gebieden waar groei en krimp op relatief kleine schaal
naast elkaar plaats vinden.”

Daarnaast gaat het ook om monitoring van de woningmarkt, de arbeidsmarkt, mobiliteit, en aanbod en gebruik
van voorzieningen. Inzicht in deze ontwikkelingen is van
belang op alle relevante ruimtelijke schaalniveaus: dorp,
wijk, gemeente, regio, provincie. Gegevens hierover zijn
nodig om bijvoorbeeld spreidingsplannen voor voorzieningen te kunnen ontwikkelen.
Onderzoeksvragen zijn:
• Wat is de invloed van sterke en groeiende steden op
bevolkingsontwikkelingen in om die steden heen liggende plattelandsgebieden? En werkt dit in Groningen
hetzelfde als in Fryslân en Drenthe?
• Hoe hangen eigenschappen m.b.t. demografie, sociale
ontwikkelingen, economie, woningmarkt en voorzieningen samen. En hoe verschilt dit per regio? Worden

hierdoor regionale verschillen in krimp en groei verklaard? Welke dorpskenmerken verklaren verschillen
in krimp en groei? Zijn er specifieke (combinaties van)
voorzieningen die een verklaring kunnen geven voor
het verschil tussen groeiers en krimpers? Wat is de
invloed van de woningmarkt (leegstand, aanbodstructuur, prijzen) op vestiging en vertrek? Wat is de rol van
de arbeidsmarkt (vacatures, werkloosheid, aard van
het banenaanbod) op vestiging en vertrek? In dit type
onderzoek staat de verklaring van regionale variatie in
demografische ontwikkelingen centraal.
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‘Naast een cijfermatig is er ook een maatschappelijk verhaal’
Dirk Jasper Keegstra is directeur van de Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD)
“Het is een lijvige opsomming, een enorme bult vragen”, zo typeert hij lachend de Kennisagenda Krimp. “Het is
onrealistisch te denken dat alle vragen tot onderzoek zullen leiden. De BOKD heeft dringend behoefte aan cijfers en analyses die de verschillen in demografische ontwikkelingen tussen de dorpen onderling weerspiegelen.
Misschien kun je iets doen als je meer kennis van die ontwikkelingen hebt. Een publieke noordelijke database is
wellicht heel waardevol voor vele partijen in het veld. Maar naast een cijfermatig is er ook
een maatschappelijk verhaal. Het gaat immers om de toekomst van mensen. We willen
hen erbij betrekken. Buurtdorpen moeten samen nadenken over de invulling van hun regio,
bijvoorbeeld op het vlak van voorzieningen. Ook ik heb een inbreng gehad in de samenstelling van de Kennisagenda. Een probleem is echter wel dat er nog geen zicht is op
financiering voor de onderzoeksvraagstukken. De overheid roept wel dat het belangrijk is
dat kennisnetwerken zich ontwikkelen, maar verzuimt daarbij geld te bieden.”

Een prettige leefomgeving voor bewoners van nu en van de toekomst
Bewonerservaringen
Van Dalen en Henkens (2011) stellen dat de mening en
gevoelens van burgers die in krimpregio’s wonen, vaak
genegeerd worden in het debat over krimp. Ook in de
context van een terugtredende overheid en een toenemende verantwoordelijkheid voor burgers is het goed om
inzicht te hebben in bewonerservaringen.
Vragen die spelen zijn:
• Hoe ervaren bewoners het om in krimpgebieden te
wonen? Voelen zij zich meer, minder of anders betrokken bij hun dorp of regio? Hoe zien bewoners van
krimpgebieden hun toekomst? Hoe verhoudt dit zich
tot hoe zij het dorp, het lokale, de regio gebruiken
voor hun dagelijkse activiteiten (wonen, werken, recreëren)?

• Wat maakt een gebied leefbaar voor de bewoners?
Welke kwaliteiten van woning en woonomgeving
waarderen de bewoners van nu, en die van de toekomst het meest/minst? Wat is de relatie tussen de
subjectieve waardering van de woonomgeving en de
aanwezigheid van voorzieningen? Wat voegt kleinschalig ondernemerschap toe aan gevoelens van
leefbaarheid op lokaal niveau?
• Wat maakt een (dorps)samenleving ‘resilient’: waarom
beschikken sommige dorpen over voldoende veerkracht om met veranderingen om te gaan, en andere
niet?

‘We moeten vaststellen wat mensen belangrijk vinden’
Jan Dirk Gardenier is directeur van het Groninger onderzoeks- en adviesbureau CAB. Zijn bureau heeft de afgelopen drie jaar een groot onderzoek gedaan naar krimp en leefbaarheid in Noord-Groningen. “De kennisagenda is
belangrijk als onderdeel van het kennisdebat; wat weten we, wat weten we nog niet? Als
ik denk aan het inzetten op centrumdorpen, dan is veel beleid gebaseerd op aannames.
Dat mag, maar ondertussen moet je wel blijven deelnemen aan het debat.”
“Ik begrijp het wel als mensen zeggen dat we ook een keer aan de slag moeten. Maar de
praktijk laat ook zien, dat alleen maar doen het probleem niet oplost. Ik vind dat er nog
meer kennis en inzicht nodig is voor het vinden van oplossingen. En we moeten vaststellen wat mensen belangrijk vinden. In mijn optiek verdient het sociologische aspect, het
gedrag van mensen en de maatschappelijke consequenties meer ruimte. Tot slot: de kennisagenda zou vooral uitnodigend moeten blijven op het niveau van kennisuitwisseling en
betrokkenheid van veel partijen”
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Economie en werken
Centraal thema is hoe we krimpregio’s economisch vitaal
(genoeg) kunnen houden.
Denk aan vragen als:
• Op welke manieren kan een regio met bevolkingskrimp
economisch vitaal blijven? Kan de huidige productiviteit worden vastgehouden met een toekomstig
krimpende beroepsbevolking, en verschilt dit per
sector of activiteit? Wat zijn de specifieke gevolgen
van de huidige economische crisis voor krimpregio’s
in het noorden? Leidt het verdienvermogen van regio’s
onder het vertrek van hoogopgeleide jongeren?
• Welke rol kunnen specifieke sectoren spelen in de
werkgelegenheid en het economisch draagvlak in
krimpgebieden? Welke kansen biedt de zorgeconomie
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in krimpgebieden voor werkgelegenheid, en wat betekent krimp voor de bemensing van de zorgsector?
Kunnen toerisme en ‘leisure’ krimpregio’s economisch
vitaal houden? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen voor kleinschalig toerisme, dat gebruik maakt
van landschappelijke en erfgoedwaarden van krimpregio’s? Wat zijn de lokale spin offs hiervan?
• In hoeverre trekken arbeidskrachten weg door een
tekort aan banen? Volgen mensen werk, of volgt het
werk de mensen? Wat is de invloed van een stagnerende woningmarkt op de mobiliteit op de arbeidsmarkt in krimpgebieden? Wat is de rol van (een gebrek
aan goede) ICT bij het op peil houden dan wel bedreigen van werkgelegenheid en bij het aantrekken/
behouden van mensen in de regio?

‘Geen kwestie van pappen en nathouden’
Als secretaris van SER Noord-Nederland nam ook Fleur Gräper deel aan de expertmeeting van het KKNN. “Ik
vind dat we de krimp serieus moeten aanpakken. Het is geen kwestie van pappen en nathouden”, zegt ze strijdbaar. Om vervolgens relativerend op te merken: “Maar we moeten ook reëel zijn. We leven in een land dat het
formaat van een postzegel heeft. Afstanden zijn prima te overbruggen. We moeten dan ook investeren in verbindingen. Dat geldt voor het vervoer, maar ook voor ICT en de arbeidsmarkt.”
“Uit de investeringen in de regio moeten we ook geld vrijmaken voor het
ontwikkelen van nieuwe kennis. Met de kennisagenda krimp hebben we een
mooi middel in handen om kennis te bundelen. Dat is belangrijk. Te vaak nog
vinden er allerlei proefprojecten plaats, waarvan de monitoring onvoldoende
georganiseerd is. Wat ik wel jammer vind, is het ontbreken van een prioritering in de kennisagenda.”

Wonen
Bij wonen kan een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen gevolgen van krimp voor de woningmarkt, en
gevolgen van krimp voor de woonomgeving.
Onderzoeksvragen zijn:
• Wat zijn de implicaties van bevolkingsprognoses voor
het bouwprogramma van de regio en afzonderlijke gemeenten. Hoe wordt voorkomen dat gebouwd wordt
voor leegstand? Op welke manier wordt de kwaliteit
van het woningaanbod beïnvloed door de krimp?
Welke processen spelen zich af in de waardeontwikkeling van grond- en vastgoed, wie zijn de winnaars
en verliezers, en met welke maatregelen kunnen grote
verliezen worden voorkomen? In hoeverre is er sprake
van concurrentie tussen het woningaanbod van de

groeiende stedelijke gebieden en het aanbod van het
krimpende ommeland en welke consequenties moet
dat hebben voor het bouwprogramma in deze regio’s?
• Wat zijn de gevolgen van krimp voor de prijzen van
koopwoningen en op welke manier kan voorkomen
worden dat de bodem uit de markt wegvalt? Hoe om
te gaan met onverkoopbare woningen? Wat zijn hun
kenmerken, de eigenaars, hun potentiële financiële
problemen? Wat is de specifieke rol van corporaties in
krimpgebieden? Wat verwachten bewoners van hun
corporatie? Hoe kunnen corporaties hun herstructureringsopgave financieren? Wat zijn de effecten van
de voorgenomen verkoop van corporatiewoningen
(rijksbeleid) op de woningmarkt in krimpgebieden?
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‘Vooral denken in termen van kwaliteit’
Rein Hagenaars, directeur woningcorporatie Noordwest Friesland, vindt het stroomlijnen van het geld essentieel binnen het krimpverhaal. “Iedereen loopt om die vraag heen. Ter plekke weten we best hoe we inhoudelijk
met het vraagstuk om moeten gaan, maar de verdiencapaciteit van corporaties en gemeentes in krimpregio`s
is slechter dan in andere regio`s. Het is nodig dat de beschikbare financiële middelen anders
verdeeld worden in Nederland. Dat kunnen de krimpregio`s niet zelf regelen.” Met een bestand
van 4200 woningen behoort Noordwest Friesland tot de middelgrote corporaties. “Gelukkig is
er bij ons nog geen sprake van leegstand, maar de woningmarkt is wel zwak. We moeten het
probleem regionaal aanpakken, in onderlinge samenwerking. Er is lokaal maatwerk nodig, want
op korte afstanden zijn grote verschillen te signaleren. We moeten vooral denken in termen van
kwaliteit. In Friesland maken we inmiddels afspraken op basis van de werkelijke woningbehoefte en zijn we afgestapt van al te optimistische, politieke ambities.”

Voorzieningen
Al sinds enige decennia staan de voorzieningen op het
platteland onder druk. Veranderingen op het platteland,
schaalvergroting in het winkelwezen, en bevolkingstransities zijn onderling gerelateerde oorzaken van deze ‘druk’.
Voor gebieden met een krimpende bevolking is het een
gegeven dat het aantal voorzieningen in de komende
jaren verder zal afnemen. Onderzoeksvragen zijn dan
ook vooral gerelateerd aan hoe met minder voorzieningen toch kwaliteit kan worden gegarandeerd, en hoe het
aantal en de locatie van de te behouden voorzieningen zo
optimaal mogelijk kan worden afgestemd op het ruimtelijk gedrag van de huidige bewoners.
Vragen die spelen zijn:
• Hoe kan het aanbod van voorzieningen in krimpgebieden zo optimaal mogelijk worden aangepast aan de
wensen en het ruimtelijk gedrag van de verschillende

groepen bewoners (zie ook mobiliteit)? Wat voor rol
speelt keuzevrijheid van mensen in de discussie over
voorzieningen (mobiliteit, keuze voor school/winkel)
Wat bepaalt dit keuzegedrag?
• Welke innovaties zijn mogelijk om voorzieningen in
stand te houden bij afnemend draagvlak? Zijn er
vormen van actief burgerschap waardoor gewenste
voorzieningen op een andere of betere manier kunnen
worden gerealiseerd. En welke rol spelen overheden,
kennisinstellingen en het maatschappelijk middenveld
hierbij?
• Hoe kan de bereikbaarheid binnen krimpgebieden
worden behouden en vergroot door aangepast aanbod van openbaar vervoer? Heeft het zin om het OV
vraaggestuurd in plaats van aanbod gestuurd maken,
en zo ja, wat zijn de mogelijkheden om dit te doen?

Onderwijs
Ook al behoort onderwijs tot de categorie voorzieningen,
in deze kennisagenda zetten we de onderwijsvragen toch
even apart op een rij omdat de gevolgen van de ontgroening in krimpregio’s momenteel al voelbaar zijn in het
primair onderwijs, en in de zeer nabije toekomst ook op
het secundair onderwijs afkomen.
De volgende vragen zijn van belang:
• Hoe kan de kwaliteit van het primair onderwijs verbeterd worden ondanks een verminderde instroom van
leerlingen? Treedt er na samenvoeging van scholen
een verandering in de kwaliteit van het onderwijs
op? Wat is de reden dat de kwaliteit in de provincie
Groningen achterblijft t.o.v. Fryslân en Drenthe? Welke

basisschool – kinderopvang combinaties functioneren
het best, en sluiten het best aan bij de behoeften van
de bewoners? Wat zijn de factoren die bijdragen aan
de goede ontwikkeling van kinderen op scholen en
daarbuiten? Hoe kunnen we optimale ontwikkelingskansen bieden aan het (relatief) kleine aantal kinderen
dat in krimpgebieden opgroeit?
• Welke afwegingen tussen kwaliteit, afstand en denominatie maken ouders van leerlingen bij de keuze voor
een basisschool in het noorden, en wat zijn daarvan
de implicaties om adequate schoolvoorzieningen in de
toekomst te garanderen?
• Hoe kunnen middelbare scholen voorsorteren op veranderingen in leerlingenaantallen?
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Mobiliteit
Mobiliteit speelt op veel verschillende manieren een rol
in het ruimtelijk gedrag van mensen. Dit varieert van
woon-werkgedrag, winkelgedrag, recreatieve mobiliteit et
cetera.
Denk aan vragen als:
• Wat is de aard van de vervoerbehoefte in dunbevolkte
gebieden? Wat zijn de knelpunten, en welke oplossingen zijn voor handen (verschillend voor wie, wanneer
en waarvoor)?

• (Hoe) kunnen alternatieve vormen van vervoer worden
ontwikkeld en ingezet om mobiliteit in krimpgebieden
op een duurzame manier te garanderen?
• Welke rol speelt ICT bereikbaarheid in de ervaren
leefbaarheid door bewoners (specifiek jongeren) in
krimpgebieden? Speelt ICT bereikbaarheid een rol in
de keuze van ondernemers om zich/wel niet in krimpgebied te vestigen?

Welzijn en gezondheid
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Welzijn wordt vaak omgeschreven als ‘kwaliteit van
leven’, zowel met betrekking tot de woonomgeving maar
ook met betrekking tot lichamelijke en geestelijke gezondheid. Mensen die in krimpregio’s wonen, beoordelen
hun gezondheid als minder goed dan mensen die elders
in Nederland wonen, bleek recentelijk uit onderzoek van
het RIVM (Verweij & Van der Lucht, 2011). Daarnaast blijkt
dat lager opgeleiden een minder hoge levensverwachting
hebben en in een eerder stadium in hun leven gezondheidsklachten krijgen dan hoger opgeleiden (RVZ, 2011).
Een deel van de onderzoeksvragen binnen het zorgdomein hangen samen met vragen en thema’s die in het onderzoeksprogramma Healthy Aeging van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen en
het masterprogramma ‘Zorg voor de Toekomst Noord- en
Oost-Groningen’ voorkomen. Belangrijke thema’s zijn: arbeidsmarkt en onderwijs, samenwerking en bekostiging,
mantelzorg en vrijwillige zorg, innovatie, en mobiliteit.

Relevante onderzoeksvragen:
• Welk type zorgfuncties komt in de toekomst het meest
onder druk te staan in de noordelijke regio door vergrijzing en krimp?
• Is concentratie/samenwerking nodig en nuttig in
krimpgebieden?
• Wat kunnen/mogen instellingen aan cross-sectorale
voorzieningen aanbieden (bijv. samen met de vervoerssector) zodat zorgbehoevenden langer thuis
kunnen wonen?
• Welke rol kan burgerparticipatie spelen bij het in stand
houden van zorgvoorzieningen?

‘Het KKNN is de echte kennisagenda’
Willem Foorthuis, lector Regionale Transitie aan de Hogeschool Van Hall Larenstein, vindt het goed dat de Kennisagenda er is. “Partijen moeten echt samenwerken, dat is de essentie. Het uitgangspunt van de agenda is wel
een beetje ouderwets: de wereld verandert, maar krimp blijkbaar niet. We schrikken elke keer weer van krimp,
maar dit is al de derde golf die we meemaken. We moeten opzoek naar een nieuw paradigma. Iedereen heeft zijn
eigen projecten. Daarvoor is het nodig om knooppunten te formeren. Van mij mag de projectgeoriënteerde Kennisagenda in de prullenbak, want het KKNN is de echte Kennisagenda; het gaat om de transitie van de betrokken
instellingen.” Wij hebben geen probleem, wij zijn het probleem. Keer de keten om; redeneer van buiten naar binnen, zodoende heeft de samenleving veel meer baat bij de kennisinstellingen zoals universiteiten,
hogescholen en MBO’s.
“Als er iets moet krimpen, dan is het de regeldruk en de invloed van de overheid. Als iets moet
groeien dan is dat het nemen van nieuwe verantwoordelijkheden door partijen als ondernemers
en burgers. Laat dorpen toch zelf hun problemen oplossen; help ze daar beter bij. Coöperaties
kunnen de oplossing vormen voor het voorzieningenprobleem en het ontwikkelen van een nieuwe
economie. Het gaat niet om krimp, maar om transitie van een werklandschap naar een woonlandschap.”
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‘Niet afwachten of Den Haag ons misschien wat toebedeelt’
Cornelis Luiten is werkzaam als seniordocent bij de NHL-Hogeschool. “Ik kan me goed vinden in de ontwikkelde
kennisagenda. Het accent ligt op onderzoek, maar er zijn ook concrete innovaties opgenomen. De bijdragen vanuit het hoger beroepsonderwijs verschaffen de scholen veel mogelijkheden daadwerkelijke en zinvolle suggesties
te leveren voor het versterken van de leefbaarheid. Voor studenten en docenten biedt dit prachtige kansen op
leerervaringen in de meest brede betekenis van het woord. Krimp is hierbij een gegeven
dat ons uitdaagt tot positief en creatief reageren. Essentieel hierin is telkens het delen van
kennis, samenwerking tussen verschillende partners, het opdoen van ervaringen en het
ontwikkelen van nieuwe inzichten.”
“Mijn specialisme is Gezondheidszorg. De kennisagenda houdt zich bezig met ‘een gezonde samenleving’ en op dat niveau herken ik mijn bijdrage en mijn specialisme. Wat de
financiering betreft moeten we zelf weer de verantwoording en het initiatief nemen om een
leefbare omgeving te creëren. Vooral kijken naar wat we zelf kunnen, levert meer resultaat
en voldoening op dan afwachten wat Den Haag ons misschien toebedeelt.”
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‘Het is belangrijk van elkaar te leren’
“Vergeleken met Oost Groningen hebben wij in Fryslân nog wel even tijd,” is de mening van Hans Konst, gedeputeerde van provincie Fryslân. “Het gaat bij ons meer om anticipeerregio’s. Wat de Kennisagenda betreft, is het
belangrijk van elkaar te leren en ‘best practices’ uit te wisselen, zodat we te weten komen wat we moeten doen.
Het is goed dat er zoveel partijen meedoen, zoals gemeenten, zorginstellingen, corporaties, enzovoort. ”
“Ik heb goede contacten met Binnenlandse Zaken. Daar waar ze kunnen, willen ze graag
helpen. Al eerder maakte het Rijk geld vrij voor de drie krimpgebieden in Nederland,
Zeeland, Groningen en Limburg. Maar nu moet er ook geld komen voor de anticipeergebieden. Helaas zie ik daar nog geen enkele beweging.”
“Voorlopig moet het KKNN het doen met bijdragen van de drie Noordelijke provincies.
De kennisinstellingen bieden hun diensten om niet aan. Dat hoort mijns inziens ook wel
bij hun taken, hoor. Het zoeken naar geld gaat door. Ik heb er het volste vertrouwen in dat
het te vinden is!”

Good governance en samenlevingsontwikkeling
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Veel van de onderzoekvragen kunnen direct worden
vertaald in vragen over beleid en governance door toe te
voegen: en welk beleid is noodzakelijk om deze (negatieve) gevolgen te bestrijden of (positieve) gevolgen te
stimuleren of te realiseren?
Bij good governance en samenlevingsontwikkeling gaat
het om een nieuwe rolverdeling tussen overheden, burgers, ondernemers en kennisinstellingen en de daardoor
noodzakelijke nieuwe competenties bij al deze spelers.
Essentieel is een gemeenschappelijk leer– en veranderingsproces van de grond te krijgen. Goede communicatie is dus welbeschouwd geen kwestie van ‘communiceren met bewoners’, maar van het bouwen van een
robuust en continu denk–, werk– en leerproces, waarin
alle partijen – overheden, maatschappelijke organisaties,
ondernemers en burgers – zich gemeenschappelijk en
doorlopend actief opstellen.

Denk aan onderzoeksvragen als:
• Op welke wijze moet de rolverdeling tussen overheid,
burgers, maatschappelijk middenveld en bedrijven
veranderen om beleid te formuleren en uit te voeren
om met de gevolgen van krimp om te gaan? Wat zijn
de voor- en nadelen van intergemeentelijke samenwerking bij krimpbeleid? Hoe voorkom je free-ridergedrag? In hoeverre wordt er over (bestuurlijke) grenzen heengekeken met betrekking tot voorzieningen,
bouwen, enzovoort? Wat is de rol van provincies?
Wat zijn de resultaten van regionale experimenten
met nieuwe vormen van samenwerking? Wat kunnen
we leren uit ‘best practices’ én ‘worst practices’ van
nieuwe vormen van governance in andere krimpregio’s
in Nederland en daarbuiten?
• Hangt de sociale vitaliteit van dorpen (het organisatie
vermogen van bewoners om hun eigen wensen op
het terrein van wonen, mobiliteit, interactie, et cetera)
samen met het type inwoners van die dorpen? In
hoeverre wordt deze sociale vitaliteit beïnvloed door
‘kwalitatieve’ krimp, brain drain en/of selectieve uitmigratie? Hoe kunnen lokale overheden deze sociale
vitaliteit positief beïnvloeden?

KENNISNETWERK KRIMP NOORD-NEDERLAND (KKNN)
één loket, van en voor het Noorden

11

Het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) is een netwerk van noordelijke organisaties die zich met
krimp gerelateerde onderwerpen bezig houden. Het KKNN is opgericht in opdracht van de drie noordelijke
provincies en het projectbureau huist bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen (FRW) van de Rijksuniversiteit
Groningen en het Kenniscentrum Noorderruimte van de Hanzehogeschool Groningen. Het doel van het netwerk
is drieërlei: een kennisnetwerk opzetten, kennis delen en kennis ontwikkelen.

www.kennisnetwerkkrimp.nl

