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De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of 

teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits 

de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm 

ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke 

toestemming van Panteia. Panteia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of 

andere onvolkomenheden. 
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Voorwoord 

Het Interbestuurlijke Experimentenprogramma Bevolkingsdaling bestaat uit 24 experimen-

ten op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, burgerschap en economie. Panteia heeft 12 

van de 24 experimenten geëvalueerd. De beschrijvingen per krimpexperiment zijn opgeno-

men in deze rapportage. De bevindingen en conclusies uit de evaluatie zijn vastgelegd in 

het rapport ‘Experimentenprogramma Bevolkingsdaling – Evaluatie 12 experimenten zorg, 

onderwijs en voorzieningen’. Dit rapport geeft een totaalbeeld van de experimenten.  
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1  Zorgkracht in krimpgebieden – Drenthe 

1  Achtergrond 
 

1.1 Aanleiding  

 

In het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling is in Drenthe opgenomen als anticipeer-

regio. Vooral in Oost-Drenthe zijn de gevolgen van krimp te merken in het onderwijs en de wo-

ningmarkt. De gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn wilden weten wat de gevolgen van 

krimp zijn voor de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg, zeker daar de gemeenten ook te ma-

ken hebben met een toenemende vergrijzing.  

 

De gemeenten hebben het bureau STAMM de volgende vraag voorgelegd: Is grijs en zorg op het 

platteland een problematische combinatie? Zo ja, waar heeft dit mee te maken en hoe en 

met wie kan er een oplossing worden gevonden? 

STAMM heeft vervolgens de situatie in de regio en de effecten van krimp en vergrijzing op de zorg 

in het gebied in kaart gebracht aan de hand van cijfers en prognoses. De resultaten zijn vervol-

gens gepresenteerd op een bijeenkomst waarvoor 18 in de regio werkende woon-, zorg- en wel-

zijnsaanbieders waren uitgenodigd. Het geschetste beeld, inclusief de geïdentificeerde knelpun-

ten, werden door de aanwezige partijen herkend en er was de bereidheid om samen te werken 

aan het verhelpen van de knelpunten. 

 
Knelpunten zorg in Oost-Drenthe 
1) Problemen met levering van zorg door financiële problemen als gevolg van steeds minder klanten in 

een gebied en tegelijkertijd toenemende aanrijtijden/langere afstanden. 
2) Minder animo bij huisartsen om in de regio te werken, omdat hun partner moeilijk een baan kan vin-

den.  
3) Meer vraag naar zorg door vergrijzing en tegelijkertijd minder verzorgenden en verplegenden als ge-

volg van krimp en ontgroening.  
4) Toenemende druk op mantelzorgers als gevolg van afname in het aantal professionele zorgverleners, 

en tevens afname in het aantal mantelzorgers als gevolg van ontgroening en vergrijzing. 

 

Op hetzelfde moment bood het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling gemeenten de moge-

lijkheid aan om experimenten op te zetten waarin zij oefenen met een nieuwe of vernieuwende 

aanpak om de leefbaarheid in krimpgebieden te bevorderen. Op verzoek van de provincie Drenthe 

en aansluitend op de bijeenkomst met woon-, zorg- en welzijnsaanbieders hebben de gemeenten 

Aa en Hunze en Borger-Odoorn het initiatief genomen om een experiment op te zetten rondom 

het thema zorg in krimpgebieden. In dit experiment wilden de gemeenten oplossingen bedenken 

en implementeren voor de geïdentificeerde knelpunten. 
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1.2  Doelen en uitrol 

 

Doelstelling 

In het plan van aanpak van het experiment is de volgende centrale vraag opgenomen: 

Hoe organiseer je in krimpgebieden de voorzieningen in intra- en extramurale zorg, 

ambulante en thuiszorg zodanig efficiënt en effectief dat ook in de toekomst vol-

doende en adequate zorg geleverd kan worden in deze gebieden, zodat zorgbehoef-

tigen zolang mogelijk thuis en bij intramurale zorgverlening zo veel mogelijk in hun 

eigen woonomgeving kunnen blijven wonen? 

 

Deze vraag is bekrachtigd in het convenant ‘Zorgkracht in krimpgebieden’, dat op 28 sep-

tember 2011 is ondertekend. Het doel van het experiment is volgens het convenant “dat 

verschillende aanbieders van zorg, mantelzorg, welzijn, huisvesting en anderen met elkaar 

garant staan voor zorgverlening in een sterk vergrijzend gebied in Oost-Drenthe. De orga-

nisaties staan binnen het experimentgebied garant voor alle noodzakelijke zorg, waarbij de 

vraag van de klant centraal staat. Desgewenst wordt nieuw aanbod ontwikkeld. De organi-

saties maken gebruik van elkaars diensten en vinden een oplossing voor onrendabele 

dienstverlening waarvoor ze gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen. De organisaties in-

vesteren in het experiment met vooraf vastgelegde intenties, voldoende tijd, kennis van 

het werkterrein en zij zetten zich in voor efficiënte uitvoering op alle niveaus. De eigen lo-

go’s van de organisaties worden ondergeschikt gemaakt aan het welslagen van het geza-

menlijke experiment.”  

 

Uitrol 

Het experiment focust op de zorgsituatie in de anticipeerregio Oost-Drenthe, in het bijzon-

der de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze, maar de methodiek kan volgens het 

plan van aanpak ook worden uitgerold naar vergelijkbare gebieden. Het convenant beves-

tigt deze uitrol. De convenantpartijen streven er naar om na de experimentperiode van 

twee jaar de opgedane ervaringen toe te blijven passen in het experimentgebied en daar-

buiten. 

 

 
2  Uitvoering 
 
2.1 Organisatievorm 

 

De gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn zijn de initiatiefnemers van het experiment 

en voeren de regie. STAMM heeft het experiment samen met beide gemeente ontwikkeld en 

treedt op als projectleider. De provincie Drenthe ondersteunt het initiatief van de gemeen-

ten. Deelnemende partijen zijn in de regio actief zijnde zorgaanbieders, welzijnsinstellin-

gen, woningcorporaties, huisartsen, het dementienetwerk, een verzekeraar, een cliëntenor-

ganisatie en mantelzorgkoepel Mezzo. 

 

Er is een stuurgroep van het experiment. Per gemeente zijn twee wethouders lid van de 

stuurgroep. De projectgroep bestaat uit alle partijen. Volgens het convenant dienen alle 

besluiten in consensus te worden genomen. Pas in een latere fase van het experiment zijn 

– om de voortgang van het experiment te bespoedigen - enkele werkgroepen ingericht, 

waarbinnen een bepaald thema wordt uitgewerkt, bijvoorbeeld rondom de onplanbare zorg. 
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Ondersteuning door het Rijk 

In het plan van aanpak van het experiment staat dat de expertise en ondersteuning vanuit 

verschillende ministeries wenselijk is. De gemeenten hebben behoefte aan expertise waar 

het gaat om het maken van samenwerkingsafspraken tussen concurrerende aanbieders, het 

faciliteren van mantelzorgers en het integraal in beeld brengen van de zorgvraag van be-

woners. 

De ministeries van BZK en VWS zijn zeer betrokken bij het experiment. Beide ministeries 

hebben de ondertekening van het convenant bijgewoond. Vooral met het ministerie van 

VWS heeft veel overleg plaatsgevonden, vooral over mogelijke problemen rondom mede-

dinging. VWS heeft ook een financiële bijdrage verstrekt voor het in kaart brengen van de 

(integrale) zorgvraag in de regio. 

 

2.2 Uitvoeringsproces 

 

In het experiment is een organisch plan van aanpak gehanteerd. Bij aanvang van het expe-

riment is in het plan beschreven wat de convenantpartijen willen bereiken en welke stappen 

zij daartoe wilden nemen. Gaandeweg is dit plan afhankelijk van de omstandigheden nader 

uitgewerkt en op onderdelen bijgestuurd. 

 

Focus op vraag van de burger 

Na ondertekening van het convenant besefte men dat de knelpunten dusdanig omvangrijk waren, 

dat focus op een aantal problemen cruciaal was om het experiment te laten slagen. Die focus wil-

de men aanbrengen door aan de slag te gaan met de meest urgente vraag van de bewoners in de 

regio. De partijen wisten echter niet wat deze vraag was. Er was wel onderzoek uitgevoerd, maar 

altijd aanbodgericht en op de regio. Vraag per dorp was onbekend: wat zijn er voor dorpen en 

wat is voor (zorg-)vraag hebben de bewoners nu en in de toekomst? 

Om die reden is besloten keukentafelgesprekken te voeren met de bewoners. In 17 van de 22 

dorpen heeft STAMM dergelijke gesprekken met een vertegenwoordiging van de bewoners ge-

voerd.  

De gesprekken hebben enkele nieuwe inzichten opgeleverd. Zo was de omvang van de zorg die 

bewoners elkaar bieden veel groter dan verwacht. Ook bleek er bij bewoners een nadrukkelijke 

behoefte te bestaan aan een snellere en betere verbinding met de professionele zorgaanbieders. 

De gesprekken hebben weinig nieuw zicht geboden op de (verre) toekomstige zorgvraag van de 

bewoners.  

Achteraf bezien vindt de projectleider dat de keukentafelgesprekken in een veel eerder sta-

dium gevoerd hadden kunnen worden. Dan hadden er eerder concrete projectplannen ge-

maakt kunnen worden die waren afgestemd op de zorgvraag en -kracht van bewoners en 

was er geen kostbare tijd verloren gegaan.  

 

Oproep tot concrete ideeën 

Als gevolg van het onderzoek heeft het proces een tijd stil gelegen. Ook na het onderzoek lukte 

het niet snel om tot concrete activiteiten te komen. Het onderzoek had geen nieuwe inzichten op-

geleverd, de betrokken parijen spraken elk sterk vanuit hun eigen deskundigheid en concurrentie 

overwegingen belemmerden een constructieve samenwerking. Daarnaast ervoeren de partijen 

geen urgentie: zij erkennen de knelpunten, maar ervaren deze nog niet. Op een oproep van 

STAMM om met concrete ideeën te komen, kwam weinig respons. Het enthousiasme waarmee het 

experiment was gestart, maakte plaats voor gelatenheid.  
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Zorgpartijen apart traject 

Om stappen te kunnen zetten, is vervolgens besloten om afzonderlijk met de zorgpartijen 

te spreken over wat zij willen bereiken. Deze bijeenkomst is geleid door een procesmana-

ger die was aangereikt door het ministerie van BZK. Concurrentie speelde de partijen par-

ten en het maken van samenwerkingsafspraken werd ook belemmerd door de vrees voor de 

mededingingsautoriteit. Na diverse gezamenlijke en bilaterale bijeenkomsten hebben de 

samenwerkende zorgpartijen op 4 februari 2013 het convenant Zorggarantie ondertekend, 

waarmee zij zorg garanderen voor (niet-)klanten in dunbevolkte gebieden.  

 

Burgerparticipatie 

In het experiment zijn burgers betrokken door het voeren van de keukentafelgesprekken. 

De convenantpartijen willen met het experiment echter meer, namelijk ook burgerkracht 

stimuleren en ondersteunen. Tot op heden wordt het experiment echter alleen door profes-

sionele partijen gedragen. Begin 2013 denken de convenantpartijen over het betrekken van 

burgers door burgerpanels in te richten. Deze panels zouden zich dan vanuit burgerper-

spectief kunnen uitspreken over de initiatieven die door de convenantpartijen worden ge-

nomen. 

 

Invloed wet- en regelgeving 

In het experiment is veel gesproken over mededinging, ook met vertegenwoordigers van 

het ministerie van VWS. In het experiment wilde men als concurrerende zorgpartijen on-

derlinge afspraken maken over het leveren van bijvoorbeeld onplanbare zorg. De partijen 

vreesden echter dat de Nationale Mededingingsautoriteit (NMa) dergelijke afspraken niet 

zou goedkeuren. Uiteindelijk bleek deze vrees ongegrond, aangezien binnen de huidige 

wet- en regelgeving meer mogelijk is dan de partijen hadden gedacht. In een brief die de 

minister van VWS in 2012 vlak voor het zomerreces naar de Tweede Kamer stuurde, staat dat de 

NMa bereid is eventuele uitgewerkte samenwerkingsvoorstellen vooraf te bezien en daarbij na-

drukkelijk te toetsen op de opstelling van de zorginkoper (de zorgverzekeraar of de gemeente). 

 

2.3 Samenwerking 

 

De geïnterviewde convenantpartners zijn positief over de samenwerking. Zij zijn tevreden 

over het grote aantal partijen aan tafel en de diversiteit. Meerdere respondenten waarderen 

het dat zij nieuwe partijen hebben leren kennen binnen de samenwerking, ook partijen die 

niet hun natuurlijke samenwerkingspartner zijn. 

 

Het samenwerkingsproces kent verschillende fasen. In de opmaat tot het convenant ‘Zorg-

kracht in krimpgebieden’ heeft de projectleider veel tijd en energie gestoken in het op één 

lijn krijgen van de verschillende partijen. Concurrentieoverwegingen vormden een belem-

mering in het tot stand brengen van de samenwerking. Mogelijk speelde ook mee dat niet 

alle partijen bestuurlijk waren vertegenwoordigd, waardoor de vertegenwoordigers in de 

samenwerking niet een gelijk mandaat hadden. 

 

Na de ondertekening van het convenant ontstond een periode van rust. Er dienden een 

aantal zaken rondom mededinging te worden uitgezocht en ook de keukentafelgesprekken 

met burgers werden op dat moment gevoerd. In afwachting van de uitkomsten viel het en-

thousiasme deels weg. De convenantpartijen wilden graag hun ideeën concretiseren en 

stappen zetten. 
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Na de keukentafelgesprekken zijn de zorgaanbieders afzonderlijk met elkaar in gesprek ge-

gaan om het proces vlot te trekken. Dit heeft resultaat opgeleverd, namelijk de onderteke-

ning van het convenant Zorggarantie. En in een afzonderlijke groep zijn afspraken gemaakt 

over de levering van zorg en welzijn in een specifieke woonvoorziening. 

 

Het regeerakkoord en de aanstaande decentralisatieoperaties zorgen ervoor dat de partijen 

meer intern gericht raken (vanwege bijvoorbeeld noodzakelijke reorganisaties, ontwikkelen 

van nieuwe diensten e.d.) en dat de aandacht voor het experiment daarmee kan verslap-

pen. De onzekerheid over de concrete uitwerking van bijvoorbeeld de decentralisatie van 

AWBZ-taken maakt het voor alle partijen, en vooral voor de gemeenten, lastig om afspra-

ken te maken. 

 

2.4 Financiering 

 

De deelnemende partijen zetten tijd, expertise en menskracht in ten behoeve van het expe-

riment. Dit geldt ook voor de initiatiefnemers, de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hun-

ze die ieder met twee beleidsmedewerkers een rol spelen in de monitoring van het experi-

ment. STAMM vervult de rol van regisseur en projectleider en maakt daarvoor gebruik van 

door de provincie Drenthe beschikbaar gestelde middelen (Kennis Delen Drenthe). 

 

Alle partijen (behalve STAMM) stelden daarnaast een kleine financiële bijdrage ter beschik-

king om in het experiment een werkbudget te hebben. Het e-book, de grootste kostenpost, 

is gefinancierd met een bijdrage van het ministerie van BZK en de provincie Drenthe. Het 

ministerie van VWS heeft een subsidie verstrekt voor het voeren van de keukentafelge-

sprekken. 

 

 
3  Resultaten en borging 
 

3.1  Realisatie van doelen 

 

Het experiment ‘Zorgkracht in krimpgebieden’ heeft de volgende resultaten geboekt: 

 Onplanbare zorg: Zorgaanbieders hebben afspraken rondom onplanbare zorg, ook voor 

niet-klanten, gemaakt. De afspraken zijn vastgelegd in het convenant Zorggarantie dat 

op 4 februari 2013 is getekend. 

 Zorgwoningen en dienstverlening: Een corporatie, welzijnsinstelling en zorgaanbieder 

zijn een pilot gestart waarbij een steunpunt in een woonvoorziening is gevestigd dat 

welzijnsdiensten en mantelzorgondersteuning biedt aan het dorp. Daarnaast wordt be-

keken of in samenspraak met de zorgaanbieder corporatiewoningen in het complex 

toegewezen kunnen worden aan cliënten waardoor zorg meer geconcentreerd wordt. 

 E-book: De partijen hebben gezamenlijk het e-book ‘Zorgkracht in Krimpgebieden’ 

ontwikkeld waarin de totstandkoming van het experiment en alle stappen in het proces 

zijn bijgehouden. Het e-book dient als een verzamelplaats van de verschillende initia-

tieven die door de convenantpartijen zijn en worden genomen om zorg en welzijn van 

goede kwaliteit en betaalbaar te houden, en zal ook na afloop van het experiment 

worden aangevuld met nieuwe initiatieven en goede voorbeelden.  
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 Tot slot heeft het experiment een netwerk tussen de betrokken partijen tot stand ge-

bracht waardoor men makkelijker met elkaar in contact treedt.  

 

Spin-off 

Dankzij het experiment vindt volgens een respondent een kruisbestuiving plaats tussen de 

verschillende convenantpartijen. Er zijn in Oost-Drenthe verschillende projecten en pilots 

tot stand gekomen, die niet direct uit het experiment voortkomen maar hier mogelijk wel 

door beïnvloed zijn. Denk bijvoorbeeld aan: 

 een samenwerking tussen een welzijnsinstelling, zorgaanbieder en huisarts over de lo-

kale inrichting van zorg en welzijn. 

 een ROC, zorgaanbieder en welzijnsinstelling die gezamenlijk het mobiliteitsvraagstuk 

op de arbeidsmarkt bespreken. 

 Onderzoek van de GGD en de Rijksuniversiteit Groningen naar de relatie zorg en 

krimp. 

 Het aanbieden van stages aan huisartsen in opleiding die in de Randstad wonen, om 

hen te stimuleren zich te vestigen in Drenthe. 

 

3.2  Borging en toekomst 

 

Borging 

Draagt bij aan het begeleiden van krimp. De oude werkwijze is niet vervangen door een 

nieuwe, maar men maakt wel een overgang. 

De onduidelijkheid van regeerakkoord en de aanstaande decentralisatieoperaties belemme-

ren het experiment. 

 

Toekomst 

De convenantpartijen zien de meerwaarde van samenwerking in en willen het opgebouwde 

netwerk graag behouden voor de toekomst. De wijze waarop dit zal gebeuren, is nog on-

derwerp van gesprek. Vooralsnog denkt men aan tweejaarlijkse bijeenkomsten die ofwel 

door een specifieke partij (bijvoorbeeld een gemeente) wordt georganiseerd of dankzij rou-

lerend gastheerschap tot stand komt. De nieuwe initiatieven die binnen het netwerk tot 

stand komen, wil men verzamelen in het e-book ‘Zorgkracht in Krimpgebieden’. 

 

 
4  Overdraagbaarheid en overdracht 
 
4.1 Overdraagbaarheid 

 

Volgens de betrokken partijen is het experiment ook in andere krimpregio’s toe te passen. 

Het proces zoals de convenantpartijen hebben doorlopen, is niet uniek voor de regio. Be-

langrijk is om aan te sluiten bij de overlegstructuren in het gebied. Verder is het doel van 

de samenwerking bepalend voor het aantal en type te betrekken partijen. De ervaring in 

Drenthe leert dat een brede schakering aan partijen van belang is geweest voor het op-

bouwen van een netwerk en uitwisseling tussen partijen die binnen reguliere trajecten el-

kaar niet spreken. Voor de voortgang en het komen tot innovatieve oplossingen kan het 

echter verstandig zijn om met een beperkter aantal partijen aan de slag te gaan. 
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De resultaten zijn niet één op één over te dragen naar een andere regio. De in Oost-

Drenthe gemaakte afspraken kunnen wel ter inspiratie dienen voor andere regio’s. 

 

4.2 Overdracht 

 

Binnen het experiment zijn een aantal activiteiten ontwikkeld om de opgedane ervaringen 

en kennis over te dragen aan derden. Naast het reeds genoemde e-book zijn de volgende 

activiteiten ondernomen: 

 De ondertekening van het convenant ‘Zorgkracht in krimpgebieden’ heeft plaatsgevon-

den tijdens een kennisatelier zorg en krimp, waarvoor overheden en maatschappelijke 

organisaties vanuit het gehele land waren uitgenodigd. 

 Gedurende de looptijd van het experiment heeft STAMM presentaties gegeven over het 

experiment in andere krimpgebieden. In het voorjaar van 2013 geeft STAMM ook een 

presentatie tijdens een bijeenkomst van het Kennisknooppunt Krimp Noord-Nederland.  

 Het ministerie van VWS heeft het experiment meerdere malen bezocht. 

 Er zijn vanuit het experiment verschillende artikelen geschreven en gepubliceerd. 

 De projectleider en een vertegenwoordiger van het zorgexperiment hebben deelgenomen 

aan de landelijke bijeenkomsten rondom het dynamisch zorgmodel voor de toekomst. 

 In het najaar 2013 organiseert het experiment een expertmeeting over krimp en zorg, 

waarbij het e-book zal worden gepresenteerd. 

 

 
5 Toets 
 
In de evaluatie van het Experimentenprogramma Bevolkingsdaling focussen we op een aan-

tal criteria dat van belang wordt geacht voor een goede beoordeling van de opzet en uit-

voering van het programma. In onderstaand schema zijn deze criteria opgenomen. Op 

grond van de interviews en de documentatie is in het overzicht een beoordeling van het ex-

periment opgenomen. 
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Overzicht  Centrale aspecten evaluatie 

Criterium Oordeel 

SMART doelstelling? Nee, niet SMART geformuleerd. Doelstelling gericht op het organiseren van zorg 

en welzijn rondom de vraag van de cliënt.  

Doelstelling behaald? Er zijn stappen gezet om zorg en welzijn anders te organiseren, zoals convenant 

zorggarantie en toewijzing woningen corporatie door zorgaanbieders.  

Zichtbaarheid experiment? Zichtbaar door presentaties, landelijke bijeenkomsten. Experiment profileert 

zich, ook landelijk. Duidelijke inzet van externe projectleider in deze. 

Verdeling van pijn? Ja, door afspraken in convenant Zorggarantie. 

Effectieve begeleiding van 

krimp? 

Levert bijdrage aan begeleiden van krimp.  

Duurzame verandering? Te vroeg om te beoordelen. Inzet is wel gericht op duurzame verandering.  

Spin-off? Partijen starten ook buiten het experiment om samenwerkingsprojecten. 

Uitvoerbaar binnen wet- 

en regelgeving? 

Mededingregels worden als belemmerend ervaren voor de samenwerking.  

Methode overdraagbaar? Ja, in andere regio’s kan men soortgelijk overleg starten.  

Resultaten overdraagbaar? Ja, deels. In andere regio’s kan men zich laten inspireren door de behaalde re-

sultaten.  

Tevredenheid ondersteu-

ning 

Tevreden over het meedenken en aanwezigheid van VWS en BZK.  
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2  Experiment Voor elkaar in Parkstad 

1  Achtergrond 
 

1.1 Aanleiding  

 

In het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling is Zuid-Limburg opgenomen als krimpre-

gio. In de subregio Parkstad zijn de gevolgen van krimp te merken in onder meer de eco-

nomie, de woningmarkt en de werkgelegenheid. Uit onderzoek van de GGD is tevens geble-

ken dat de gezondheidstoestand van de bevolking in Parkstad slechter is dan gemiddeld en 

dat zij een lagere levensverwachting heeft1. Daar komt bij dat de krimp in deze regio sa-

mengaat met een sterke vergrijzing. 

 

Door deze ontwikkelingen is bij zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, zorgverzekeraar en 

gemeenten het besef gaan groeien dat betere samenwerking nodig is om aan de grote 

vraag naar zorg, de enorme stijging in de zorgkosten en Wmo-voorzieningen en de ervaren 

zorgafhankelijkheid bij mensen het hoofd te bieden. Gezamenlijk hebben zij een scenario 

voor zorg en welzijn in Parkstad ontwikkeld, ‘Voor Elkaar in Parkstad’ (VEiP) dat een ver-

volg is op een eerder door de MeanderGroep gepresenteerde propositie2. Het scenario fo-

cust op een betere samenwerking tussen partijen, betere afstemming van zorg en diensten, 

en het oplossen van belemmeringen in financiering, regelgeving en werkwijzen die hierbij 

worden ondervonden. 

 

Het transitieproject Voor Elkaar in Parkstad maakt deel uit van het Nationaal Programma 

Ouderenzorg, transitieprogramma 4e tranche. In totaal omvat deze tranche in Zuid-Limburg 

vier projecten. Naast VEiP gaat het om: 

 Telezorg: gebruik van teletechnologie met als doel het langer thuis laten wonen van ou-

deren.  

 Zelf Empowerment Network (ZEN): het bieden van coaching aan ouderen die thuiskomen 

na een verblijf in het ziekenhuis. 

 Patiëntenparticipatie: wetenschappelijk onderzoek waarbij ouderen wordt uitgenodigd 

om hun visie te geven op de transitie. 

 

                                                        
1 GGD ZL, 2010 
2 Het scenario staat beschreven in “Voor Elkaar in parkstad, maatschappelijke ondersteuning in transitie’ 

dat de gezamenlijke wonen-, welzijn en zorgpartijen in de regio Parkstad in 2009 hebben opgesteld. 
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1.2  Doelen en uitrol 

 

Doelen 

De activiteiten van Voor elkaar in Parkstad richten zich op de doelgroep ouderen in een 

kwetsbare situatie, en beoogt dat zij op een veilige en betaalbare manier langer thuis kun-

nen blijven wonen. De doelstelling is als volgt geformuleerd: 

 

Optimalisering van het functioneren en de kwaliteit van leven van ouderen door het 

realiseren van een samenhangend, sluitend en op maat toegesneden ondersteu-

ningsaanbod waarin partners op het terrein van (preventieve) zorg, welzijn, wonen 

en financiering op een innovatieve manier samenwerken. 

 

Subdoelen van het project zijn: 

 Inbedden van taken in reguliere werkprocessen: leggen van slimme verbindingen, activi-

teiten onderbrengen bij organisaties en werkwijze van organisaties aanpassen. 

 Zoeken naar structurele financiering: re-allocatie van middelen. 

 Leereffecten en resultaten terugkoppelen, communiceren en implementeren. 

 

Uitrol 

Op deze wijze zet het project VEiP in op een verandering van structuur, proces en cultuur 

binnen het domein van zorg en welzijn. Goede ervaringen die in het project worden opge-

daan, dienen ter inspiratie voor andere gebieden, zowel binnen VEiP als daarbuiten. Uitrol 

van de resultaten maakt daarmee onderdeel uit van de door de partijen geïnitieerde transi-

tiebeweging.  

 

 
2  Uitvoering 
 
2.1  Organisatievorm 

 

De GGD Zuid-Limburg (GGD ZL) is kartrekker van het TP4-onderdeel VEiP. DE GGD levert 

de programmamanager en verzorgt de programmacoördinatie. Vanwege haar onafhankelij-

ke positie zit de GGD ZL de stuurgroep van VEiP voor. 

 

Het bestaande regionaal ACZIO-overleg (Academische Zorginnovatie Ouderen), waaraan 

alle ketenpartners deelnemen, is de stuurgroep van VEiP. De stuurgroep heeft verschillende 

taken, waaronder het bepalen van de koers en de randvoorwaarden van VEiP, het begelei-

den van het proces en het adviseren over producten/instrumenten die worden gebruikt in 

de pilots. De ketenpartners dienen waar mogelijk de transitie in reguliere werkprocessen te 

verankeren. 

 

De uitvoering van het project vindt plaats binnen vier gemeenten. In elke gemeente is een 

pilot in gang gezet, waarbij de gemeenten de projectleiding op zich nemen. De overige ke-

tenpartners leveren vanuit de reguliere financiering inzet in de pilotprojecten. 

 

In de opstartfase heeft PCkwadraat ondersteuning geboden aan de ketenpartners bij het 

vormgeven van het transitieproject VEiP. In het afgelopen jaar is dit adviesbureau niet 

meer bij het project betrokken geweest. 
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Ondersteuning door het rijk 

In het kader van het Experimentenprogramma Bevolkingsdaling heeft het transitieproject 

geen ondersteuning ontvangen. Wel heeft het transitieproject VEiP subsidie ontvangen van-

uit het Nationaal Programma Ouderen, waarvan het ministerie van VWS opdrachtgever is 

en ZonMw verantwoordelijk is voor de aansturing. Op termijn kan ondersteuning vanuit het 

Experimentenprogramma c.q. het ministerie van VWS van belang zijn, wanneer ontwikke-

lingen in het project worden belemmerd door wet- en regelgeving. 

 

2.2 Uitvoeringsproces 

 

Het plan van aanpak staat op hoofdlijnen beschreven in ‘Transitieplan Voor Elkaar in Park-

stad + deeltransities’ (juli 2011). In dit transitieplan zijn vier pilots opgenomen, die elk 

door de verantwoordelijke gemeente in samenwerking met de ketenpartners nader zijn uit-

gewerkt. De geïnterviewden benadrukken dat binnen VEiP het transitieplan richtinggevend 

is, maar dat in de uitwerking ervan sprake is van een organisch proces. Dit wil zeggen dat 

wanneer helder is dat een bepaalde activiteit niet oplevert wat was beoogt, er gekozen 

wordt voor een andere aanpak. 

 

Vier pilots 

Op grond van de in het project VEiP vastgestelde uitgangspunten zijn een vijftal uitvoe-

ringsmodellen opgesteld. Vervolgens zijn de bestaande plannen, werkwijzen en ontwikke-

lingen in de verschillende wijken van Parkstad aan de hand van deze modellen gecheckt, 

waarna de volgende match gemaakt kon worden tussen modellen en wijken. 

 

Model Uitleg Wijk 

Investeren aan de voorkant Ouderenadviseurs bezoeken alle 65+ers. Verbin-

ding met wijkteams die integrale benadering hante-

ren.  

Kerkrade-West 

Defragmentatie Gemeente biedt samen met andere financiers ruim-

te om binnen kaders nieuwe samenwerkingsvormen 

uit te proberen. Sociaal wijkteam met integrale in-

dicatiestelling (taakmandaat). 

Heerlerheide 

Participatie Zelfredzaamheid in directe woonomgeving vergro-

ten door adequate voorzieningen, waaronder toe-

gankelijke welzijnsvoorzieningen, buurtprojecten, 

dienstencheques, ondersteuning van mantelzor-

gers, goede sociale kaart, etc. 

Brunssum 

Gemeenschap Radicale omkering. Bewoners bepalen mede en 

worden coproducent van zorg, ondersteuning en 

voorzieningen. 

Onderbanken 

Zorg- en participatiepolis - Niet belegd bij 

een gemeente 
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Per pilot is een projectplan gemaakt dat als bijlage bij het Transitieplan is opgenomen. Ver-

volgens is men met de uitvoering van deze deelplannen gestart. Bij de uitvoering is inge-

speeld op ontwikkelingen die zich in de pilot voordeden. In de stuurgroep zijn de ontwikke-

lingen binnen de verschillende pilots en de aldaar geleerde lessen uitgewisseld. 

Heerlen, Kerkrade en Brunssum lopen in de uitvoering het meest voorop. Er zijn veel con-

crete stappen ondernomen. Het proces in Onderbanken verloopt moeizamer. De stuurgroep 

is hier groot en het duurt lang voordat afspraken worden geformaliseerd. Daarnaast moest 

de dialoog met de burger op gang komen. Uiteindelijk beoogde transitie is in Onderbanken 

omvangrijker en complexer dan in de andere pilots.   

 

Burgerparticipatie 

Aanvankelijk richtte de ketenpartners zich sterk op de onderlinge samenwerking. Nu de af-

spraken op hoofdlijnen vastliggen en de pilots in gang zijn gezet, richten de activiteiten van 

VEiP zich meer op de burger. VEiP wil burgers informeren over de veranderingen binnen 

zorg en welzijn in hun regio. Daarnaast wil VEiP burgers betrekken bij de transitie die 

plaatsvindt en hen bewust maken van de mentaliteitsverandering die nodig is. Vaker dan 

voorheen zullen burgers collectieve voorzieningen aangeboden krijgen, waar zij voorheen 

mogelijk een individuele verstrekking kregen. 

De inzet van ouderen wordt vormgegeven door de inzet van cliëntenpanels in Onderbanken 

en Heerlerheide (Heerlen) en overkoepelend. Ook nemen vertegenwoordigers van zorgvra-

gers vanuit het Regionaal Zorgvragers Overleg structureel deel aan diverse overleggen. 

 

Onderzoek  

De pilots worden in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg onderzocht. De 

Universiteit van Maastricht voert een effectmetingonderzoek uit. Daarnaast voert de GGD 

samen met PCkwadraat per pilot een (maatschappelijke) businesscase uit. 

 

Wet- en regelgeving 

De huidige financiële structuur binnen zorg en welzijn leidt binnen het experiment tot be-

lemmeringen. De stuurgroep van VEiP voert gesprekken met zorgverzekeraar, zorgvragers 

en Huis voor de Zorg over het invoeren van een regiobudget. Inmiddels is er een overeen-

komst tussen de regionale huisartsenvereniging Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (HOZL), 

het ziekenhuis Atrium Medisch Centrum en de zorgverzekeraar CZ over regioregie. Deze 

drie partijen geven invulling aan het Regio Regie Model in de regio Parkstad in het project 

“Mijn Zorg”, dat gericht is op het beheersen van de zorgkosten met behoud van kwaliteit. 

De focus ligt daarbij op de eerste lijn beïnvloedbare zorg, ofwel substitutie van de tweede 

naar de eerste lijn1. 

Tegelijkertijd lobbyen de Parkstadgemeenten samen met zorgverzekeraar CZ bij de Rijks-

overheid voor het verkrijgen van een experimenteerstatus, met als doel het tot stand bren-

gen van integrale financiering. 

 

 

                                                        
1 Transitieplan 2.0 VEiP, november 2012. 
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2.3 Samenwerking en communicatie 

 

Samenwerking 

Binnen VEiP werken 25 partijen met een zeer diverse achtergrond samen. De partijen zijn 

afkomstig vanuit de overheid, zorg, welzijn en wonen. Sommige partijen zijn natuurlijke 

samenwerkingspartners van elkaar, voor anderen is de onderlinge samenwerking nieuw. 

Gemeenten werken daarbij in een politiek krachtenveld, met een ander tempo, dan bijvoor-

beeld zorgaanbieders. Ook is er een verschil in de urgentie die de partijen ervaren als ge-

volg van de demografische ontwikkelingen, zoals krimp en vergrijzing. Vooral zorgaanbie-

ders vreesden tot slot maatregelen van de Mededingingsautoriteit (NMa) als gevolg van on-

derlinge samenwerkingsafspraken tussen concurrenten. 

 

Er is veel tijd en energie gestoken in de beginfase. Door de onderlinge verschillen heeft het 

tijd nodig gehad om op één lijn te komen, waarna dit kon worden bekrachtigd in het ‘Tran-

sitieplan Voor Elkaar in Parkstad’. Volgens de geïnterviewden is er nu sprake van een posi-

tieve samenwerking waarbij men vertrouwen heeft in de inzet van de partijen om de geza-

menlijke gestelde doelen te verwezenlijken. 

 

Een aandachtspunt is dat de stuurgroep VEiP niet gelijk is aan de Stuurgroep Wmo van de 

regio Parkstad. In deze laatste stuurgroep zijn 8 wethouders vertegenwoordigd, terwijl 2 

wethouders zitting hebben in de stuurgroep VEiP. Besluiten uit de stuurgroep VEiP zijn 

daarmee niet gelijk ook bekrachtigd in de stuurgroep Wmo, terwijl de Wmo wel een belang-

rijk element is binnen VEiP. 

 

De samenwerkingspartners maken overigens gebruik van een samenwerkingsmodel van 

Twynstra en Gudde, dat gebaseerd is op het bereiken van win-win op basis van gekende en 

gedeelde belangen en het concretiseren van een gemeenschappelijke ambitie. Het samen-

werkingsmodel richt zich op de volgende elementen: 

 Structuur 

 Cultuur  

 Inhoudelijke koers en focus / innovatie in de zorg 

 Communicatie 

 Lobby  

 Evaluatie 

 Positie van de burger/cliënt 

 Commitment en inzet van samenwerkingspartijen. 
 

Communicatie 

In VEiP zien de deelnemende partijen communicatie als een cruciale factor voor het welsla-

gen van de beoogde transitie. Om die reden heeft VEiP een communicatiestrategie opge-

steld, gericht op het uniform, helder en eenduidig communiceren van de gezamenlijke in-

spanningen richting de burger. Het motto hierbij is ‘Samen voor elkaar’. Een aantal ge-

meenten heeft de communicatiestrategie al overgenomen, een aantal andere gemeenten 

wil dit nog oppakken. De gezamenlijke communicatiestrategie zorgt voor een helder beeld 

naar buiten en wordt bijvoorbeeld door de consulenten Samen voor Elkaar zeer gewaar-

deerd. In Heerlerheide prefereren zij hun visitekaartje Samen voor Elkaar boven die van 

hun eigen werkgever. 
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2.4 Financiering 

 

Omdat het gaat om een structurele verandering streven de partijen naar het zo min moge-

lijk inzetten van incidentele middelen. De transitie is een doorlopend proces waarvoor 

structurele financiering nodig is. 

 

De samenwerkingspartners dragen dan ook uit eigen middelen zowel in geld als in natura 

bij aan de transitie VEiP. Deze middelen worden benut voor de ontwikkeling van onder 

meer activiteiten, methodieken, interventies en zorginnovatie. 

Het project is opgestart met subsidiegelden vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg. 

Deze subsidie is vooral benut voor de opbouw en ondersteuning van het netwerk(personele 

kosten voor de inzet van mensen, faciliteiten en communicatiemiddelen). In 2012 is een 

subsidie verkregen van de provincie uit de subsidieregel Zorg 2012. Deze subsidie wordt 

eveneens benut voor de ondersteuning van het netwerk, en voor de uitvoeringskosten van 

innovatieve samenwerkingsprojecten en initiatieven van burgerparticipatie, wanneer deze 

bijdragen aan de doelen van VEiP. De besteding van de subsidiegelden is de verantwoorde-

lijkheid van de stuurgroep1.  

 

 
3  Resultaten en borging 
 

3.1 Realisatie van doelen 

 

In het experiment is en wordt hard gewerkt aan het realiseren van het gestelde doel. Dit 

doel is echter zeer ambitieus, waardoor van realisering nog geen sprake kan zijn. Daar 

komt bij dat VEiP nog volop in de uitvoeringsfase zit, het plan loopt namelijk door tot eind 

2014. De gezamenlijke partijen zijn goed op weg om de doelstelling te realiseren. Zij heb-

ben een ontwikkeling in gang gezet die toewerkt naar transitie binnen zorg, welzijn en wo-

nen, met focus op de situatie van (kwetsbare) ouderen. Deze ontwikkeling zal zich naar 

verwachting niet beperken tot de pilots, maar zich uitspreiden over heel Parkstad en wel-

licht ook omringende gemeenten. Wanneer partijen de meerwaarde van bepaalde zorginno-

vaties inzien zullen zij deze immers ook in hun overige werkgebied willen toepassen. 

 

Behaalde resultaten 

In het experiment zijn op verschillende niveaus resultaten behaald. Er is een gezamenlijk 

transitieplan en communicatiestrategie vastgesteld en in uitvoering gebracht. VEiP leeft als 

een begrip in de regio en is daar (in toenemende mate) zichtbaar. 

 

Ook zijn er vier pilots gestart die resultaten boeken.  

 In Kerkrade is het bestaande model bekrachtigd in de pilot. De verworvenheden uit de 

eerdere samenwerking zijn meegenomen in de pilot. Er vindt laagdrempelige samenwer-

king plaats binnen de wijkteams en de ouderenconsulenten hebben tal van ouderen be-

zocht. 

                                                        
1 Transitieplan 2.0 VEiP, november 2012. 
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 In Heerlerheide is een laagdrempelig informatie- en adviescentrum opgezet in een zorg-

centrum. Dit wordt gerund door vrijwilligers en ondersteund door professionals. Daar-

naast is er een maatwerkaanpak gekomen. Hierbij werken consulenten Samen voor El-

kaar (van gemeente, welzijn en zorg1) samen. Betrokken organisaties leveren de profes-

sionals. De gemeente Heerlen heeft besloten deze aanpak uit te gaan rollen over heel 

Heerlen.  

 In Brunssum zijn maatwerkers aan de slag gegaan die ouderen ondersteunen binnen 

zorg en welzijn, dienstencheques ingevoerd en buurtprojecten opgezet.  

 In Onderbanken is begin 2012 een behoeftepeiling onder ouderen uitgevoerd op het ge-

bied van wonen, welzijn en zorg. De resultaten zijn verwerkt in een plan van aanpak, ge-

richt op het levensloopbestendig maken van de buurt en het vroegtijdig signaleren van kwets-

baarheid bij ouderen. De gemeenschapsaanpak van de gemeente Onderbanken vormt de 

basis van het plan van aanpak2. 

 

3.2  Borging en toekomst 

 

Borging 

In Parkstad is een transitie, een beweging, gaande waarbij de ‘oude werkwijze’ langzaam-

aan wordt vervangen door een nieuwe werkwijze. In de gemeente Heerlen is dit proces ver-

der dan in de overige drie pilots. De transitie wordt geborgd door het convenant ‘Samen 

Voor Elkaar in Parkstad’ dat op 28 november 2012 door de betrokken partijen is onderte-

kend. Gemeenten kunnen daarnaast volgens een geïnterviewde bijdragen aan de borging 

van het transitieproces door de afspraken vast te leggen in beleid, te vertalen naar presta-

ties en deze te verankeren in Beleidsgestuurde Contractfinanciering.  

 

Toekomst 

De ondertekening van het convenant eind 2012 maakt duidelijk dat de betrokken partijen 

verder willen op de weg die zij gezamenlijk zijn ingeslagen. Het is ook om die reden dat in 

het project zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van reguliere budgetten. Bij een grote 

afhankelijkheid van subsidies neemt ook het afbreukrisico toe. Op termijn wil de stuurgroep 

toewerken naar een contributiebijdrage per deelnemende organisatie voor het in stand 

houden van de projectorganisatie3. 

 

 
4  Overdraagbaarheid en overdracht 
 
4.1 Overdraagbaarheid 

 

Het experiment is ook in andere delen van het land toe te passen. In het transitieplan is de 

structuur van het experiment, de doelen en de werkwijze beschreven. Deze kan ter inspira-

tie dienen voor derden. Bij het opstarten van een dergelijk project is het onder meer be-

langrijk om binnen een half jaar een duidelijke projectstructuur te hebben, te werken aan 

regionale speerpunten en structurele financiering te hebben geregeld.  

                                                        
1 Denk aan Wmo-consulenten, zichtbare schakel, ouderenadviseurs en maatschappelijk werkers. 
2 Een gezonde koers voor Onderbanken! Uitvoeringsprogramma 2012-2015, Onderbanken, 2011. 
3 Transitieplan 2.0 VEiP, november 2012. 
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Het doel en de visie van het project moet gezamenlijk gedragen worden, zonder zal sa-

menwerking moeilijk tot stand komen.  

Daarnaast kunnen de instrumenten en beproefde methodes die binnen VEiP tot stand ko-

men, door derden worden benut, al kan het goed zijn ze aan de lokale omstandigheden aan 

te passen. In het project zelf worden ook beproefde methodes en instrumenten vanuit an-

dere delen van het land toegepast, zoals de zelfredzaamheidmatrix. 

 

4.2 Overdracht 

 

De opgedane kennis en ervaringen worden vooral binnen Parkstad verspreidt. Landelijk kan 

men gebruiken maken van de verschillende documenten over het project en een film die 

over VEiP is ontwikkeld. 

 

 
5 Toets 
 
In de evaluatie van het Experimentenprogramma Bevolkingsdaling focussen we op een aan-

tal criteria dat van belang wordt geacht voor een goede beoordeling van de opzet en uit-

voering van het programma. In onderstaand schema zijn deze criteria opgenomen. Op 

grond van de interviews en de documentatie is in het overzicht een beoordeling van het ex-

periment opgenomen. 

 

Overzicht  Centrale aspecten evaluatie 

Criterium Oordeel 

SMART doelstelling? Nee, doelstelling is niet SMART geformuleerd. Doelstelling is gericht op het in gang 

zetten van transitieproces binnen zorg, welzijn en wonen. Subdoelen concreter van 

aard. 

Doelstelling behaald? Nog te vroeg. Doelstelling is ambitieus. 

Zichtbaarheid experi-

ment? 

Ja, dankzij documentatie en film. Eén communicatiestrategie. Focus ligt op profile-

ring lokaal.  

Verdeling van pijn? Ja, door (op termijn) door andere manieren van zorgverdeling. 

Effectieve begeleiding 

van krimp? 

Mogelijk op termijn. Focus ligt op efficiëntere inzet van middelen zorg en welzijn. 

Duurzame verandering? Te vroeg om te beoordelen. Inzet is wel gericht op duurzame verandering. 

Spin-off? In andere wijken wordt aanpak/instrumenten uit project overgenomen. 

Uitvoerbaar binnen wet- 

en regelgeving? 

Financiële schotten en mededingregels belemmeren samenwerking. 

Methode overdraag-

baar? 

Ja, in andere regio's kan men soortgelijke samenwerkingsmodel starten. Draagvlak 

voor dergelijke opzet wel cruciaal. 

Resultaten overdraag-

baar? 

Nee, niet zonder meer. Afspraken/pilots zijn lokaal gebonden. Kunnen wel ter in-

spiratie dienen. 

Tevredenheid onder-

steuning 

N.v.t.: geen ondersteuning ontvangen 
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3   Scholenbouwmeester ‘Scholen van het          
Noorderland’ 

1  Achtergrond 
 
In het Noorden ontstond al eind 2009 een dringend besef dat de grid waarop de basisscho-

len waren uitgelegd niet meer toekomstbestendig was, maar zeker ook dat iedere verande-

ring daarin de gemeenschap in het hart zou raken. Vandaar dat binnen het onderzoekspro-

gramma ‘Scholen van het Noorderland’ een groeiende groep mensen - vanuit hun professie 

werkzaam bij provincie gemeenten, schoolbesturen en instellingen voor zorg en welzijn, of 

belangengroeperingen zoals dorpsraden - zich informeel hebben gecommitteerd om geza-

menlijk te komen tot een nieuwe samenhangende aanpak. Want naast professional zijn ze 

als dorpsbewoner, ouder of grootouder ook direct betrokken burgers in het gebied. De leef-

baarheid behouden voor alle betrokkenen stond bij de samenhangende aanpak centraal: 

voor de dorpen moet de toegang tot het onderwijs zijn gegarandeerd, voor de kinderen is 

de onderwijskwaliteit geborgd, voor de ouders is er ruimte voor de eigen levensovertuiging 

en werkplanning, voor de leerkrachten zijn de arbeidsomstandigheden optimaal, de gebou-

wen zijn gezond en goed, voor de schatkist blijft het betaalbaar en met de planeet wordt 

duurzaam omgesprongen.  

 

Aanleiding  

Het begon allemaal met de vraag naar duurzaamheid. Begin deze eeuw werd de roep om 

terugdringing van de CO2-uitstoot luider en luider. De provincie Drenthe begon zich daarop 

te interesseren voor de mogelijkheden van energiebesparing in basisschoolgebouwen. For-

meel hebben de provincies geen taak als het gaat om het basisonderwijs. De gebouwen be-

horen tot de zorgplicht van gemeenten en voor de onderwijsinhoud zijn de schoolbesturen 

verantwoordelijk. Toch stond voor de provincie Drenthe het gehele maatschappelijk vast-

goed op de agenda. Schoolgebouwen vormen daarvan nu eenmaal het overgrote deel. Al 

snel openbaarde zich nog iets anders: naast een veelal torenhoog energieverbruik was het 

ook bar slecht gesteld met het binnenklimaat in scholen. Veel gebouwen waren ongezond. 

Deze bevindingen werden in februari 2008 bevestigd toen de ‘kabinetsvisie binnenmilieu 

scholen’ verscheen. In dat rapport werd door het toenmalige kabinet erkend dat – afhanke-

lijk van hoe men de lat wil leggen – minimaal 80% van de schoolgebouwen niet voldeed. 

De latere rapportage ‘Gezond en goed’ van Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol ver-

sterkte dit beeld.  

 

De noordelijke provincies vonden het hoog tijd om maatregelen te nemen, maar bij een 

vraagstuk met een dergelijke omvang vroeg men zich af welke partij de expertise bezit om 

dit probleem effectief en efficiënt aan te pakken. Het kabinet gaf aan daar voor zichzelf 

geen rol te zien omdat de onderwijshuisvesting was gedecentraliseerd naar de gemeenten. 

Veel Groningse gemeenten hebben maar een beperkte omvang en zijn daarom niet in de 

positie om deze expertise te leveren of op te bouwen. De drie Noordelijke provincies heb-

ben daarom een haalbaarheidsstudie uit laten voeren naar de wenselijkheid van een ge-

combineerd onderzoekscentrum. En zo ontstond de Stichting bureau Scholenbouwmeester.  
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Een onafhankelijk onderzoeksbureau dat op projectbasis onderzoeksactiviteiten zou gaan 

uitvoeren voor gemeenten, provincie, Rijk en schoolbesturen. En dat, om de onafhankelijk-

heid te borgen, ook alleen maar voor deze partijen zou werken.  

 

In 2009 werd een start gemaakt met de onderzoeksactiviteiten. Al snel daarna leverde dit 

nieuwe inzichten op. Elk gebouw blijkt uiteindelijk de ‘verstening’ te zijn van de inzichten 

en ruimtebehoeften van het moment waarop het ontstaat. En als je slechte gebouwen gaat 

opknappen is het wel zaak er voor te zorgen dat er dan het juiste volume op de juiste plek 

komt te staan voor de komende 25 (afschrijving van een grote verbouwing) tot 40 jaar (af-

schrijving van nieuwbouw). En precies dat vraagstuk vormt een grote uitdaging voor een 

gebied dat zich niet alleen geconfronteerd zag met krimp, maar ook met vragen over on-

derwijskwaliteit. Het aantal basisschoolkinderen nam bijvoorbeeld in de gemeenten Delfzijl 

en Bellingwedde de afgelopen zes jaar af met 20%. Noord-Nederland kende in 2009 relatief 

de meeste zwakke tot zeer zwakke scholen. En hoewel er al wel veel verbeterd is, is het 

ook in 2013 nog zo dat een derde van de zeer zwakke scholen op het Noordelijke platteland 

ligt. Dit was reden voor de minister om de provincies te vragen actie te ondernemen.  

 

De eerste actie betrof het uitvoeren van een onderzoek vanuit de gedachte dat er geen 

deugdelijk plan kan ontstaan wanneer de feiten niet bekend zijn. De provincie Groningen 

nam het voortouw en vroeg een Europese subsidie aan om binnen twee en een half jaar de 

helft van alle schoolgebouwen in Groningen en Drenthe grondig te onderzoeken. Van elk 

gebouw werd gekeken naar de ligging, de architectonische waarde, de bouwkundige staat, 

de functionele geschiktheid naar huidige maatstaven, de gebruiksbeleving, de energetische 

staat en de gezondheid. Daarnaast zijn alle gebouwen tot in detail opgemeten. In Gronin-

gen is als vervolg hierop de inventarisatie van de tweede helft van de gebouwen gaande. 

Dit onderzoek geeft niet alleen een uniek beeld van de huidige staat van de gebouwen, 

maar ook de volumina, de ligging en het economische nut van grootschalig onderhoud. De-

ze kennis is belangrijk bij beslissingen over de herschikking van onderwijsvoorzieningen. 

Want scholen kunnen wel willen fuseren, maar als de fusieschool geen geschikt onderdak 

heeft ontstaat er weer een nieuw probleem.  

 

De tweede actie bestond uit een brede discussie over waarden en normen: wat vinden de 

betrokken partijen belangrijk en binnen welke wettelijke grenzen dient men zich te bewe-

gen. Waarden kunnen van plek tot plek verschillen en zijn mede afhankelijk van de ge-

schiedenis en geografie van het gebied. Het zijn de waarden die uiteindelijk het beleid me-

de bepalen. Op grond van waarden kiezen de burgers hun gemeentebestuur, en op grond 

van hun levensovertuiging de school voor hun kind. De realiteit van de bestaande infra-

structuur, de beschikbare middelen en de geldende normen vormen het kader waarbinnen 

de keuze voor de toekomst van een dorpskern, een schoolbestuur of een gemeentebestuur 

gemaakt kan worden. Veel normen zijn wettelijk vastgelegd, maar zijn ze ook feitelijk ge-

handhaafd binnen de bestaande schoolgebouwen? Het bureau Scholenbouwmeester heeft 

en grootschalig onderzoek uitgevoerd teneinde de feiten vast te stellen en de normen te 

controleren. Met behulp van de uitkomsten van dit onderzoek konden schoolbesturen, ge-

meenten, provincie en burgers een discussie over waarden starten.  



 25 

Via de combinatie van feiten, normen en waarden werd het mogelijk om gezamenlijk te 

komen tot een concreet uitvoerbaar actieplan1.  

 

1.1   Doelen en uitrol 

 

Binnen het onderzoeksprogramma: ‘Scholen van het Noorderland’ willen provincie, gemeen-

ten, schoolbesturen en instellingen voor zorg en welzijn in samenspraak met de betrokken 

burgers komen tot een nieuwe samenhangende aanpak van het ‘herverkavelingvraagstuk’ 

van de voorzieningen rond het basisonderwijs dat is ontstaan door de krimp. Inhoudelijk 

staan daarbij de volgende doelen centraal: voor elk kind is de onderwijskwaliteit geborgd, 

er is op redelijke afstand een voldoende aanbod, de resulterende schoolgebouwen zijn ge-

zond en goed, en niet te vergeten: er is niet alleen een stip aan de horizon voor de ouders 

van morgen, maar ook een goed plan voor elk kind in de transitiefase. Elk kind heeft even-

veel recht op een goede start in het basisonderwijs 

 

 
2 Uitvoering 
 
2.1 Organisatievorm 

 

In onderstaand overzicht zijn de betrokken partijen samengevat, waarna een toelichting 

volgt. 

 
Belangrijkste partijen Belangrijkste rollen 
Ministerie van OCW 
Stimuleringsfonds voor 
de Architectuur 

aanjager, subsidiënt en deskundigheidsondersteuning  
subsidiënt en deskundigheidsondersteuning 

provincie Groningen aanjager van de scholeninventarisatie; mede-initiatiefnemer (samen met Drenthe en 
Fryslân) van het regionale kenniscentrum bureau Scholenbouwmeester, subsidiënt en 
uitvoerder diverse deelonderzoeken 

gemeenten regierol in deelprojecten en actieve ondersteuning 
schoolbesturen regierol in deelprojecten en actieve ondersteuning 
Stichting bureau Scho-
lenbouwmeester 

onafhankelijk regionaal expertisecentrum voor de scholenbouw; onderzoek, concept-
ontwikkeling en kennisdeling 

dorpsraden belangenarticulatie 
bewoners en gebruikers belangenarticulatie 

 

Het parapluprogramma ‘Scholen van het Noorderland’ werd herfst 2009 gelanceerd op een 

conferentie over de scholenbouw georganiseerd in samenwerking met het Stimulerings-

fonds voor de Architectuur (tegenwoordig Stimuleringsfonds Creatieve Industrie). Het 

maakte in 2010 een vliegende start met de gelijktijdige aanvang van de grootschalige in-

ventarisatie van de helft van de schoolgebouwen in de provincies Drenthe en Groningen 

(het NEND-project, 335 onderzoeken, afgerond 2012) uitgevoerd door de provincie met 

deskundigheid van het bureau Scholenbouwmeester. Gelijktijdig startte een zeswekelijkse 

denktank van direct betrokkenen uit het gebied om te komen tot waardenarticulatie (pro-

ject ‘Samen Scholen?!’ in het kader van Leren voor Duurzame Ontwikkeling).  

                                                        
1 Zie het verslag ‘Vlak ons niet uit! Op weg naar het eerste Schoolschap Noorderland’: 

http://www.scholenbouwmeester.nl/uploaded/237%20artikel_schoolschap_def_met_opmaak.pdf. 
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Het bureau Scholenbouwmeester organiseerde en faciliteerde deze bijeenkomsten en voer-

de de benodigde onderzoeken uit om de discussies met de juiste feiten te kunnen onder-

steunen. Doel van de denktank was de ontwikkeling van modellen op macroniveau, die ver-

volgens getoetst konden worden binnen deelprojecten op microniveau: werkzaamheden 

voor concrete gemeenten, schoolbesturen en dorpen. De ervaringen van de projecten op 

microniveau werden weer gebruikt om de modellen op macroniveau te toetsen en aan te 

scherpen.  

 

Eén van de deelprojecten op microniveau was een detailanalyse van de situatie in de 

Noord-Groningse gemeente Loppersum en de Oost-Groningse gemeente Bellingwedde. Niet 

alleen de schoolgebouwen werden onderzocht, maar ook alle andere voorzieningen rond het 

onderwijs werden in kaart gebracht. Er werd studie gemaakt van de geschiedenis van het 

gebied, de ontwikkeling van landschap en infrastructuur, dorpsbewoners werden geïnter-

viewd over de huidige woonbeleving en dorpsraden, ouders en bewoners werden betrokken 

bij het denkproces door hen voorlichting te geven over het feitelijk kader waarbinnen even-

tuele oplossingen zich kunnen bewegen. Dit onderzoek werd niet alleen financieel maar ook 

inhoudelijk mede mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW: een belangrijk element 

vormden ook de financiële randvoorwaarden om te kunnen komen tot transitie. De uitkom-

sten van dit onderzoek hebben mede aanleiding gegeven tot de ‘fusieverdubbelaar’: sinds 

zomer 2012 krijgen schoolbesturen voor fuserende scholen een afbouwende extra uitkering 

om de transitie soepel te kunnen laten verlopen.  

 

Uit dit project op microniveau kwam o.a. het vraagstuk van de onderwijshuisvesting als 

duidelijk knelpunt naar voren. In Bellingwedde bijvoorbeeld kwamen voorjaar 2011 leden 

van de gemeenteraad, bewoners en schoolbesturen eigenlijk tot een vergelijkbaar stand-

punt. Van de huidige tien onderwijslocaties –waarvan zeven openbaar en drie protestants-

christelijk – zou men op termijn toe willen naar drie locaties waar beide levensovertuigin-

gen zijn geborgd, maar geen van de huidige tien gebouwen is daar zondermeer geschikt 

voor. De gemeente is in de huidige verdeling van geldstromen economisch eigenaar van de 

gebouwen. Stel dat je die transitie in één keer uit zou voeren dan betekent dit dat de 

boekwaarde van tien gebouwen ineens moet worden afgeboekt, en er tegelijk fondsen zou-

den moeten zijn voor het oprichten van drie nieuwe gebouwen. Een ander knelpunt vormde 

een gezamenlijke onderwijslocatie: hoe ziet zoiets eruit? Alle voordelen van schaalvergro-

ting gaan teniet als het een twee-onder-een-kap-constructie wordt, maar samengaan roept 

direct de vraag op hoe daarin de levensbeschouwelijke component duurzaam te borgen.  

 

De uitkomsten van het micro-onderzoek in Bellingwedde gaven op macroniveau aanleiding 

om verder te werken aan hoe een dergelijk plan wel gerealiseerd zou kunnen worden: wat 

zijn de beste mogelijkheden om een samenwerkingsschool vorm te geven, niet als eenmalig 

verschijnsel maar als bredere bestuurlijke intentie. En daarnaast de vraag of het mogelijk 

is om tot een transitie van de vastgoedportefeuille te komen vanuit de gedachte van een 

‘Schoolschap’, een coöperatieve structuur van gemeenten en schoolbesturen waardoor 

enerzijds de nu kunstmatig gescheiden geldstromen voor oprichting en onderhoud van de 

gebouwen bij elkaar komen en anderzijds het hele bouwtraject van ontwerp tot beheer door 

professionals wordt uitgevoerd. Dit gaf aanleiding tot het project ‘Het staat op de rol’ waar-

bij de Oost-Groningse schoolbesturen SOOOG en VCO samen met de gemeente Bellingwed-

de het voortouw namen om op microniveau een concrete casus uit te werken voor drie 

scholen in twee dorpen en gelijktijdig op macroniveau in overleg met de denktank de juridi-
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sche structuur voor een Schoolschap werd ontworpen. Tijdens de voortgang is steeds veel 

vruchtbaar contact geweest met de ministeries van OCW en BZK: uitgangspunt was naar 

oplossingen te zoeken die onder de huidige regelgeving implementeerbaar zijn en niet hoe-

ven te wachten op langlopende wetswijzigingen. 

 

Hiermee zijn niet alle deelprojecten beschreven, maar de wijze van opereren is kenmerkend 

voor het Scholen van het Noorderland-project. Enerzijds op macroniveau met zoveel moge-

lijk betrokkenen werken aan oplossingsrichtingen en modellen voor de toekomst en tegelij-

kertijd toetsend op microniveau werken waarbij steeds de basisschoolcarrière van het indi-

viduele kind voorop staat. 

 

2.2  Uitvoeringsproces 

 

Samenvattend overzicht 

Bij de uitvoering van het parapluproject ‘Scholen van het Noorderland’ zijn de volgende 

processtappen te onderscheiden.  

 
    

2009 – 2010 
haalbaarheidsstudie expertisecentrum Scholenbouw 
ontwikkeling standaard voor gebouwonderzoeken 
 

2010 – nu 
gebouwonderzoeken, inmiddels zijn de helft van Drentse en 70% van de Groningse 
scholen onderzocht en opgenomen in een databestand 
 

2010-2012 
 
verkennende waardendiscussie op macroniveau 
 

2011 
microverkenning in de gemeenten Bellingwedde en Loppersum  
 

2012  

op basis van de uitkomsten van de microverkenningen uit 2011 
macro-onderzoek naar de mogelijkheden van: 
 
 het realiseren van samenwerkingsscholen als bestuurlijke intentie voor een 

groter gebied 
 het realiseren van een ‘Schoolschap’: een bestuurlijke coöperatie van ge-

meenten en schoolbesturen die zorg moet dragen voor ontwerp en beheer van 
duurzame onderwijshuisvesting 

 
hernieuwde microverkenning in Bellingwedde om een concrete samenwerkingsschool 
te realiseren en de mogelijkheid van de implementatie van een Schoolschap te on-
derzoeken 
 

2013 

macroniveau: analyses van de tot nu toe onderzochte schoolgebouwen (benchmar-
king) 
 
microniveau: pilot implementatie van een Schoolschap 
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Procesbeschrijving 

Tijdens een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd in 2009 gaven de Groningse gemeenten 

aan graag gebruik te maken van een provinciaal expertisecentrum om hun vragen m.b.t. de 

onderwijshuisvesting te kunnen stellen. De Groningse plattelandsgemeenten zijn over het 

algemeen klein en dat betekent dat men zelf die expertise niet in huis heeft en daarmee te 

afhankelijk wordt van externe adviseurs zonder hun kwaliteit te kunnen beoordelen. Een 

onafhankelijk expertisecentrum – de Stichting bureau Scholenbouwmeester – werd in 2010 

opgericht, bewust zonder structurele financiering: telkens werden en worden er vanuit de 

vragen die opkomen nieuwe deelprojecten geformuleerd en zo wordt gezamenlijk gewerkt 

aan een ‘kennisinfrastructuur’. 

 

De onderzoeksactiviteiten liepen vooral langs de volgende lijnen: ten eerste feitelijk onder-

zoek naar de stand van de gebouwen en het huidige portfolio. Door de decentralisatie in 

1997 zijn deze gegevens nergens meer centraal voorhanden. Ten tweede onderzoek naar 

de redenen waarom duurzame onderwijshuisvesting maar niet van de grond wil komen. Dit 

betrekt zich op onderwerpen als aanbestedingsproblematiek, geldstromen, technieken van 

duurzaam bouwen en kennisoverdracht in de bouwkolom. Ten derde ondersteuning van de 

gemeenten en schoolbesturen bij de transitie van hun portfolio. En via dat laatste onder-

werp werd krimp ook een zeer actueel thema. Uit het gebouwenonderzoek bleek niet alleen 

de slechte kwaliteit van het huidige portfolio, de hoge energielasten, maar ook de enorme 

leegstand die zich nu al voordoet. Duurzaam opknappen van deze gebouwen heeft alleen 

zin als daarmee ook het goede volume op de juiste plek staat. Functioneel geschikt en van 

een passend formaat. 

 

Vandaar dat de denktank zich vanaf januari 2010 tot eind 2012 zeswekelijks boog over de 

randvoorwaarden waaronder een passende spreiding tot stand zou kunnen komen. Er werd 

soms fel en bevlogen gediscussieerd over vragen als: wat is een plattelandsschool, wat is 

de ideale omvang van een plattelandsschool en welke normen streven wij na voor de kwali-

teit van de gebouwen. De conclusie was dat een plattelandsschool idealiter minimaal 80 

leerlingen groot is. In een school met een dergelijke omvang hebben de leerkrachten dub-

belgroepen en daarmee kan de onderwijskwaliteit worden geborgd, een conclusie die in het 

recente advies van de Onderwijsraad wordt onderschreven. Het team is dan nog van een 

redelijke omvang en de maatschappelijke kosten liggen wel wat hoger dan bij grotere een-

heden, maar dat is gegeven de plattelandscontext aanvaardbaar. De omvang is voldoende 

groot om een peergroup te garanderen: leeftijdsgenoten om de sociaal-emotionele ontwik-

keling van het kind te borgen. En zijn er voldoende kinderen om kinderopvang en voor-

schoolse educatie aan te kunnen bieden. Om op termijn zeker te zijn van 80 leerlingen 

moet er op middenlange termijn gestreefd worden naar 100 leerlingen. De krimp is immers 

nog niet voltooid. 

 

Bij het opstellen van regionale plannen moet enerzijds over de gemeentegrenzen heen ge-

keken worden en gebiedsgericht worden gewerkt: ouders trekken zich bij de schoolkeuze 

niets aan van bestaande gemeentegrenzen. Anderzijds moet ook niet te strak aan de on-

dergrens worden vastgehouden. Er zijn nu eenmaal door hun ligging sterk geïsoleerde re-

gio’s en dorpen: zoals de kraai vliegt is nu eenmaal niet zoals de auto rijdt. Vanuit de lucht 

zouden de kinderen uit Overschild makkelijk naar Wirdumerdraai kunnen, maar 2,5 km. 

vliegen is vanwege het Eemskanaal 12,5 km. rijden. E.e.a. impliceert ook dat soms infra-

structurele oplossingen een antwoord kunnen bieden.  
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Overigens zal bij de herschikking van gebouwen ook goed nagedacht moeten worden over 

de verkeersbewegingen. De kinderen uit het oostelijk gebied van de gemeente Loppersum 

op school plaatsen in de kern Loppersum betekent per dag 1500 reiskilometers, een cen-

traal in het gebied gelegen school zou maar 500 reiskilometers betekenen. 

 

Belangrijke elementen die naar voren kwamen uit de nog steeds lopende gebouwenonder-

zoeken betreffen ten eerste de opbouw van het portfolio. Ruwweg dateert een derde van de 

gebouwen van voor 1960 en is meestal architectonisch interessant, bouwkundig degelijk 

uitgevoerd, zeer matig geïsoleerd en gelegen op belangrijke lieux de memoire. Daarnaast 

zijn ze voor het huidige onderwijs vaak functioneel minder geschikt, zelden van de juiste 

afmetingen en inmiddels zo vaak verbouwd dat de oorspronkelijke ventilatiemogelijkheden 

en installaties definitief zijn ontregeld. Door gecombineerde effecten van de babyboom en 

de desuburbanisatie is een derde van de gebouwen systeembouw uit de jaren 60-80. Ooit 

gezet met een tijdshorizon van 25 jaar in een periode dat het gas net was ontdekt en ener-

gieverbruik nog geen vraag vormde. Het laatste derde van de gebouwen stamt uit de jaren 

na 1980 en blijkt vaak onverwacht hoge energierekeningen te hebben, in veruit de meeste 

gevallen voldoet de mechanische ventilatie in het geheel niet en veel multifunctionele ge-

bouwen kampen met structurele bezettingsvragen en beheerproblemen. Juist dit laatste 

derde is het meest problematisch omdat de boekwaarden hiervan veelal nog hoog zijn en 

het toch heel goed voor kan komen dat ze nu al gedeeltelijk of geheel leeg komen te staan. 

 

Deze belangrijke en bedreigende conclusies met name ten opzichte van de relatieve nieuw-

bouw maakten dat vanuit de denktank sterk is ingezet op professionalisering van de nieuw-

bouw en met name op het borgen van toezicht en kennisoverdracht. De meeste directeuren 

bouwen maar één keer in hun carrière en ook kleinere gemeenten gaven in de haalbaar-

heidsstudie aan moeite te hebben alle ontwikkelingen te volgen. Doordat de schoolbesturen 

juridisch eigenaar zijn en daarmee verantwoordelijk voor de exploitatie (gas, licht en wa-

ter), terwijl de gemeenten economisch eigenaar zijn van de gebouwen wordt duurzaamheid 

al direct in de kiem gesmoord. Vandaar de gezamenlijk zoektocht vanaf voorjaar 2010 om 

te komen tot een professionalisering van het hele proces van ontwerp tot en met beheer, 

waarbij gemeenten en schoolbesturen bestuurlijk aan het roer zouden blijven en de geld-

stromen weer samen gebracht zouden worden: het Schoolschap. 

 

Implementatie op lokaal niveau: de casus Bellingwedde 

In Bellingwedde waren voorjaar 2010 zoals gezegd individuele leden van de gemeenteraad, 

de schoolbesturen en de dorpsraden het op hoofdlijnen eens: van de tien huidige onder-

wijslocaties naar drie in de toekomst. Het meest urgent was daarbij de situatie in de dor-

pen Vriescheloo en Veelerveen met in totaal drie scholen, ieder voor zich op termijn in hun 

voortbestaan bedreigd. Besloten werd deze locatie als proeftuin te nemen voor het ontwik-

kelen van een samenwerkingsschool die als model zou kunnen dienen voor verdere projec-

ten tussen de beide schoolbesturen, maar ook voor andere schoolbesturen bruikbaar zou 

kunnen zijn.  

 

Voor het realiseren van de samenwerkingsschool is bezien welke van de op dit moment be-

schikbare onderwijsvoorzieningen het best in aanmerking komt als locatie voor de samen-

werkingsschool. Gekozen is voor een gebouw dat groot genoeg is en kwalitatief in voldoen-

de goede staat verkeert. Er zijn werkgroepen van leerkrachten samengesteld om het on-

derwijs vorm te geven.  
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Aangezien het een christelijk en openbaar bestuur betreft is het essentieel dat beide bestu-

ren zich hierin kunnen vinden. Speciale aandacht is besteed aan het godsdienstonderwijs. 

Tot nu toe is iedereen positief. Het was een goed idee om de invulling van het onderwijs te 

starten bij de eerste groepen. Jonge kinderen zijn nog flexibel en kijken nergens van op. 

Natuurlijk zijn er ook moeilijke momenten geweest tijdens de procesgang. Maar alle be-

trokkenen zagen de noodzaak om het probleem van de krimp in gezamenlijkheid tot een 

oplossing te brengen. Waar dit gevoel van urgentie ontbreekt, denken scholen via concur-

rentie als winnaar uit de slag te kunnen komen. 

 

Ook in het dorp Bellingwolde vindt op dit moment planvoering plaats van het totale voor-

zieningenniveau op de middellange termijn van 5 jaar. Op dit moment is de bevolkingsda-

ling nog gering. De sterkste afname van het aantal leerlingen was het gevolg van sluiting 

van het AZC, dat tot een afname van twee volle schoolklassen heeft bijgedragen. Een deel 

van deze kinderen is overigens weer teruggekomen, want zij werden in een buurgemeente 

geplaatst en wilden op hun oude school onderwijs blijven volgen. 
 
Ambtelijke ondersteuning 

Het dossier ‘krimp’ was voor diverse ambtenaren en bestuurders in Oost-Groningen een 

nieuw verschijnsel, waarover men intern nog knowhow moest opbouwen. De beschikbare 

informatie op internetsites en de informatiebijeenkomsten van de provincie fungeerden 

daarbij als belangrijk eerste aangrijpingspunt. Dit eerste zoekgedrag naar expertise illu-

streert het belang van goed ontsloten en gemakkelijk traceerbare informatie over krimp. 

Ook de informatiebijeenkomsten van de provincie, waar deelnemers mensen met erva-

ringsdeskundigheid konden ontmoeten, zijn van belang gebleken voor de opbouw van ex-

pertise binnen de ambtelijke organisaties.  

 

2.3  Samenwerking 

 

De samenwerking met en tussen Rijk, provincies, gemeenten (ambtelijk en bestuurlijk) en 

schoolbesturen verloopt doorgaans goed en constructief. De communicatie met dorpsraden 

en plaatselijke belangenverenigingen verloopt soms moeizaam omdat er binnen en tussen 

al deze lokale gemeenschappen veel oud zeer ligt.  

 

De samenwerking met en ondersteuning van OCW verliep prima. Zo is er gepleit voor een 

aanpassing van de criteria voor een fusietoets en dat is nu veel makkelijker geworden. 

OCW heeft er ook voor gezorgd dat de vergoeding in geval van fusies is aangepast: de 

verminderde meeruitgaven zijn voor een deel teruggevloeid naar het gebied. Deze aanpas-

singen worden door de schoolbesturen bijzonder gewaardeerd.  

 

De samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs verloopt soms moeizaam. Dat 

komt mede doordat er op het niveau van de schoolbesturen geen directe besluitvorming 

mogelijk is over fusie, samenwerking of sluiting. Elk besluit moet voor wat betreft het 

openbaar schoolbestuur eerst voorgelegd worden aan de wethouder en de gemeenteraad en 

daar kunnen opeens hele andere belangen en afwegingen een rol gaan spelen. Daarnaast 

vraagt de huidige structuur ook om een uiteindelijke keuze voor één bestuur en dat bete-

kent concreet dat de ene partij mede de belangen van de andere partij moet behartigen. 

Leerlingen worden fysiek ‘klant’ bij een andere organisatie en daarmee verdwijnen geld-

stromen en controle. Dit vraagt nogal wat van het onderling vertrouwen. 
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De samenwerking binnen de denktank om te komen tot de formulering van algemene uit-

gangspunten en modellen liep zeer goed, al waren de discussies af en toe behoorlijk fel. 

Lastiger is het nu om deze modellen ook in de praktijk in te voeren. Op het moment dat 

gebouwen of leerlingen overgaan naar de verantwoordelijkheid van een andere rechtsper-

soon treden er verschuivingen op in geldstromen en machtsstructuren. Het macroproject 

Schoolschap heeft laten zien dat het concept van een Schoolschap theoretisch haalbaar is, 

dat wil nog niet zeggen dat partijen het ook werkelijk willen. En zolang duurzame samen-

werkingsstrategieën zoals de Schoolschappen er in de praktijk nog niet zijn, staan de 

schoolbesturen een dag later weer tegenover elkaar bij de verdeling van de gemeentelijke 

middelen, of in hun strijd om de leerlingen. Het schoolbestuur dat in de nieuwsuitzending 

nog oproept tot samenwerking, heeft in het reclameblok erna een wervend spotje voor de 

eigen organisatie. Het eigen belang komt niet altijd overeen met het gezamenlijke belang 

van de regio in zijn geheel. Deze tweestrijd is waar te nemen bij en tussen schoolbesturen, 

gemeentebesturen maar ook tussen departementen. Wat goed is voor de bv Nederland in 

zijn geheel strookt niet altijd met de belangen van individuele departementen.  

 

Als we de Rijksbegroting bekijken als één algemene beurs wordt snel duidelijk dat het voor 

deze ene beurs financieel veel beter uitpakt als enerzijds energievretende gebouwen wor-

den vervangen en leegstand wordt weggewerkt en anderzijds zeer kleine scholen zo moge-

lijk fuseren tot wat grotere eenheden van bijvoorbeeld 80 leerlingen. Maar het geld voor 

het gebouw komt niet uit dezelfde begroting als het geld voor de leraar, en dus leiden ver-

minderde meerkosten voor het ene departement niet tot mogelijkheden voor het andere 

departement en blijft men lokaal met de problemen zitten en nationaal met onnodig hoge 

lasten. Dat maakt dat het vraagstuk van de hoge gemeentelijke boekwaarden lastig zijn op 

te lossen. 

 

Hoewel met de beste motieven ingegeven blijkt het gebrek aan structurele financiering van 

het expertisecentrum in de praktijk ook lastig. Zeker in combinatie met de niet-

commerciële instelling. Het expertisecentrum zou meer actief aan kennisoverdracht willen 

werken, zowel binnen als buiten de regio. Maar een website bijhouden, bezoeken afleggen 

en voordrachten geven – zeker in de andere krimpregio’s – kost tijd en geld. Geld dat niet 

in een van de lopende projecten past. Door de sterke focus op inhoud is er soms te weinig 

aandacht geweest voor communicatie, wat soms onbedoeld tot communicatiestoringen bin-

nen de projecten heeft geleid. 

 

Intensieve betrokkenheid bewoners en gebruikers 

Omdat juist de plaats van de basisschool de dorpen en de ouders zo in het hart raakt is het 

heel lastig de gesprekken daarover te voeren zonder dat de emoties hoog oplopen. Het is 

vooral lastig duidelijk te onderscheiden tussen het punt op de horizon – de beoogde situatie 

voor toekomstige ouders en bewoners – en de jaren daartussen waar het niet zo maar kin-

deren betreft, maar deze kinderen, ónze kinderen en kleinkinderen. Binnen de denktank is 

daarom de strategie ontwikkeld om als eerste opstap tot communicatie met het gebied de 

Scholenbouwmeester voorlichting te laten geven over de feitelijke randvoorwaarden en dit 

te illustreren aan de hand van voorbeelden uit andere gebieden die qua problematiek ver-

gelijkbaar zijn met de eigen omgeving, maar ver genoeg weg liggen voor het gevoel.  
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Deze strategie is in verscheidene gemeenten en ook breder met de Vereniging Groninger 

Dorpen voor hele regio’s toegepast, en werkt in de praktijk zeer goed. Ten eerste is de 

Scholenbouwmeester zelf geen partij in de waardendiscussie en heeft ook geen belang bij 

de uitkomst van het gesprek. Ten tweede helpt het om te zien dat het vraagstuk niet uniek 

is voor dit gebied of dit dorp, al zullen de oplossingen dat altijd wel zijn! En ten derde wor-

den burgers meer serieus genomen als gesprekspartner als ze van meet af aan op de hoog-

te zijn van de zelfde feiten en randvoorwaarden. 

 

2.4  Financiering 

 

Het onderzoek van 335 schoolgebouwen in de provincies Groningen en Drenthe is begroot 

op ongeveer 9 ton, gefinancierd door de provincies en de EDR (Interreg) en uitgevoerd 

door de provincies (NEND project 2010-2012, opgeleverd). 

 

Het onderzoek van nog eens 120 schoolgebouwen door de provincie Groningen is begroot 

op 3,5 ton, bekostigd door de provincie Groningen en uitgevoerd door de provincie (2013, 

project loopt nog). 

 

Het project ‘Samen Scholen?!’ betreft de gezamenlijke ontwikkeling van uitgangspunten en 

een procesaanpak om te komen tot een duurzame ‘herverkavelingsoperatie’. Daarnaast 

wordt voorlichting gegeven aan bewoners, onder meer via de documentaire ‘Verhalen van 

de Scholen van het Noorderland’. De projectbegroting is 4,5 ton, waarvan 2 ton door de 

Noordelijke provincies en het ministerie van EZ (programma Leren voor Duurzame Ontwik-

keling) zijn gefinancierd, 40.000 door het Stimuleringsfonds voor de Architectuur en de rest 

in uren door de betrokken gemeenten en schoolbesturen (2010-2011, opgeleverd). 

 

Het project ‘Vlak ons niet uit!’ is een onderzoek naar de praktische uitvoering van duurza-

me herverkaveling van voorzieningen in samenspraak met de bevolking en rekening hou-

dend met het geografische en culturele landschap en de financiële randvoorwaarden daar-

van in de proefgemeenten Bellingwedde en Loppersum. De totale projectbegroting is 3,5 

ton, waarvan € 70.000 door het Energieconvenant Groningen is gefinancierd, € 110.000 

door het ministerie van OC&W en de rest door inzet van de betrokken gemeenten en 

schoolbesturen (2011, opgeleverd). 

 

Het project ‘Het staat op de rol’ is de concrete uitwerking voor de gemeente Bellingwedde 

van de ontwikkelde aanpak tot een samenwerkingsschool en de conceptstatuten voor een 

Schoolschap. De totale projectbegroting is 2 ton, waarvan de helft uit de Reserve Leefbaar-

heid Krimpgebieden van de Provincie Groningen is gefinancierd en de helft door inzet van 

de gemeente Bellingwedde en de beide schoolbesturen (2012, opgeleverd). 
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3  Resultaten en borging 
 

3.1  Realisatie van doelen 

 

Binnen de regio bestaat een goed beeld van de kwaliteit van de fysieke voorzieningeninfra-

structuur. Deze robuuste empirische basis biedt voor de middellange termijn een bruikbaar 

hulpmiddel om de keuze voor de meest optimale fysieke locaties te kunnen onderbouwen. 

De waardendiscussies in de wijken en dorpen en de planvorming binnen de gemeentes bie-

den een houvast om de krimp de komende jaren verder te begeleiden. 

 

De samenwerkingsschool in Vrijgeloot is gerealiseerd. De dorpsraden hebben daarbij een 

belangrijke rol gespeeld. De optie van een Schoolschap heeft de gemeente Bellingwedde 

onder de huidige condities afgewezen. Dit lost onder de huidige condities niets op, want de 

gemeente blijft dan achter met al die lege gebouwen. En de eindverantwoordelijkheid voor 

de schoolgebouwen blijft toch bij de gemeente liggen. 

 

3.2  Borging en toekomst 

 

Nadat het overleg met de regionale stakeholders zal zijn afgerond volgt het opstellen van 

het regionale strategische plan van aanpak voor de toekomst. In Loppersum was het de 

bedoeling om begin dit jaar een strategische notitie voor de toekomst aan de Raad voor te 

leggen. Dat is niet gelukt. Aan de Raad is een jaar uitstel gevraag omdat het overleg met 

de bewoners meer tijd vergt. Er is tot heden alleen overleg gevoerd met de lokale organisa-

ties, maar de dorpsraden vinden dat ook de ouders erbij betrokken moeten worden. De 

Raad is akkoord gegaan met het uitstel van een extra jaar. 

 

In Bellingwedde richt men zich met het plan van aanpak op de middellange termijn van 5 

jaar. De strategische visie en de globale contouren van het wenselijke voorzieningenaanbod 

zijn richtinggevend. In elke regio van dorpskernen zal voortdurend in de volle breedte van 

leefbaarheid bezien moeten worden wat de beste oplossing is en wat de mogelijkheden zijn. 

Soms zal gekozen moeten worden voor multifunctionele gebouwen, soms voor samenwer-

king of fusie en soms zal een school moeten sluiten. De uitkomsten van de lokale invulling 

van de plannen is niet overdraagbaar, omdat dat telkens weer anders verloopt – afhankelijk 

van de sociale context. 

 

De ontwikkelde procesaanpak is door andere gemeenten overgenomen en zo verder door-

ontwikkeld. Zo zijn er voorlichtingsronden voor de bevolking gehouden in samenwerking 

met de Vereniging Groninger Dorpen en in de gemeenten Heerenveen en Ooststellingwerf 

waarbij de bevolking uitgebreid is geïnformeerd over de dimensies van het vraagstuk zodat 

zij actief kunnen participeren in de verdere planvorming. In Ooststellingwerf willen ge-

meenten en schoolbesturen deze aanpak verder uitwerken door een grote enquête te gaan 

houden onder alle betrokkenen. Ook deze ervaringen kunnen weer meegenomen worden 

naar volgende gebieden. 

 

In overleg met de provincie wordt er gezocht naar middelen om een eerste pilotimplemen-

tatie van een Schoolschap te realiseren. Er heeft zich een proeflocatie aangeboden, maar 

deze kan dat niet zonder steun van derden uitvoeren.  
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4  Overdraagbaarheid en overdracht 
 
Het project heeft geleid tot het formuleren van uitgangspunten voor de vorming van een 

robuuste plattelandsschool, een procesaanpak en taakverdeling en het uitvoeringsgerichte 

idee van een ‘Schoolschap’. De volgende concrete producten zijn voortgebracht:  

 Het expertisecentrum Stichting bureau Scholenbouwmeester is opgericht en voert zolang 

dat nodig is projecten uit voor de regio; 

 De helft van de schoolgebouwen in Drenthe, en 70% van de Groningse gebouwen zijn 

onderzocht op bouwkundige, fysieke, onderwijskundige en cultuurhistorische kwaliteit. 

Dat aantal groeit wekelijks;  

 Het concept van een Schoolschap (gezamenlijk beheer van gebouwen; gemeenten en 

schoolbesturen besturen gezamenlijk een coöperatieve rechtspersoon waar gebouwge-

bonden middelen worden samengebracht en wordt gezorgd voor een professioneel be-

heer) is uitgewerkt; 

 Er is een project innovatie met krimp gestart. Dit project is uitgevoerd conform het plan 

van aanpak. Het heeft geleid tot andere vormen van samenwerken en fusiebekostiging 

(de samenwerkingsschool in de gemeente Bellingwedde); 

 Er zijn statuten opgesteld voor schoolbesturen die samen verder willen; 

 In het eindrapport ‘Vlak ons niet uit’ is het draaiboek om te komen tot een herverkave-

ling van de schoolgebouwen beschreven. De uitwerking van het project Schoolschap is 

daar ook in opgenomen; 

 Er is een documentaire gemaakt om de bevolking voor te lichten: ‘Verhalen van de Scho-

len van het Noorderland’. Deze documentaire is een aantal maal op de regionale televisie 

vertoond en kan via het web worden bekeken. 

 

4.1  Overdraagbaarheid 

 

Er zijn meerdere producten ontwikkeld die in principe overdraagbaar zijn naar andere krim-

pregio’s. Ten eerste de juridische vormgeving van de samenwerkingsschool en het School-

schap. In de samenwerkingsschool geven twee schoolbesturen met verschillende denomina-

ties samen vorm aan het onderwijsleerproces onder behoud van eigen identiteit. Wederzijds 

vertrouwen en respect zijn wel belangrijke ingrediënten om aan een dergelijke samenwer-

kingsvorm te kunnen beginnen.  

 

Het Schoolschap is een construct om de beschikbare middelen voor onderwijshuisvesting 

die nu deels via de gemeenten en deels via de schoolbesturen lopen samen te bundelen en 

op een professionele wijze te beheren. Het gezamenlijk beheer van maatschappelijk vast-

goed komt in diverse vormen en op verschillende plekken al wel voor in Nederland, maar 

de coöperatieve samenwerking van gemeente en schoolbesturen is uniek. Door ontwerp tot 

en met beheer in één hand te brengen en professioneel uit te voeren blijkt dat het met de 

huidige budgetten wel mogelijk is tot duurzame huisvesting te komen, waar dat bij ge-

scheiden budgetten en verantwoordelijkheden onmogelijk is.  

 

Er is een documentaire gemaakt over de geschiedenis van de onderwijshuisvesting die dui-

delijk laat zien hoe de huidige verdeling van de schoolgebouwen over het platteland is te 

begrijpen vanuit de geschiedenis en het landschap.  
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Ook laat het zien hoe de uiteindelijke vorm van de gebouwen begrepen kan worden uit wis-

selende inzichten over onderwijs en milieu. Daarnaast brengt het de dimensies van het hui-

dige krimpvraagstuk in beeld. Deze documentaire is via de regionale omroepen uitgezonden 

en wordt inmiddels ook in andere krimpregio’s gebruikt. 

 

4.2  Overdracht 

 

Zowel de provincie Groningen als de Stichting bureau Scholenbouwmeester vinden het erg 

belangrijk dat alles wat binnen dit project wordt ontwikkeld ook direct voor anderen toe-

gankelijk is. Alle ontwikkelde concepten en modellen, alle beschikbare berekeningen en on-

derzoeksrapportages zijn telkens direct na oplevering om niet beschikbaar gekomen. Ook 

de film kan gratis via het web worden bekeken en is ook al voor voorlichting in andere re-

gio’s gebruikt. Daarnaast worden er veel voordrachten gehouden en op kennis overdracht 

gerichte gesprekken gevoerd, ook met partijen uit het bedrijfsleven. Op de website 

www.scholenbouwmeester.nl zijn alle resultaten in te zien.  

 

 
5  Toets 
 
Oordeel casus Scholen van het Noorderland 

In onderstaand schema zijn deze toetscriteria opgenomen. 

 

Criterium Oordeel 
Naam experiment Scholen van het Noorderland 

SMART doelstelling? Scholen van het Noorderland is de paraplu, waaronder vele 
(deel)projecten samenkomen. De projecten zijn gericht op het 
herverkavelen van onderwijsvoorzieningen als gevolg van krimp. 
De waargenomen (deel)projecten zijn voorzien van SMART doel-
stellingen.  

Doelstelling behaald? Veel tussentijdse doelen zijn gehaald, maar de uitvoering van 
het masterplan voor de regio is nog in volle gang 

Effectieve begeleiding van krimp? het masterplan en de uitvoering van deelplannen op microni-
veau zijn gericht op het begeleiden van krimp. 

Duurzame verandering? Ja, naast het veranderproces is gericht op duurzaamheid.  
Spin-off? Door te werken met enerzijds een denktank op hoog abstrac-

tieniveau en concrete pilots in uitvoering bouwt de regio en 
de participerende gemeenten, organisaties en bewoners 
daarbinnen steeds meer expertise op om de krimp in onder-
linge samenhang en samenwerking te begeleiden.  

Uitvoerbaar binnen wet- en regelgeving? Jawel, maar de regio zou gebaat zijn bij ontschotte budgetten 
voor onderwijs en één rijksorgaan als regisseur 

Methode overdraagbaar? De gevolgde werkwijze en ontwikkelde juridische constructen 
zijn overdraagbaar. De concrete invulling kan daarbij per 
dorpskern, gemeente of schoolbestuur verschillen. 

Resultaten overdraagbaar? Het ontwikkelde voorlichtingsmateriaal, methode en gevolgde 
werkwijze en producten zijn openbaar toegankelijk via de 
website 

Tevredenheid ondersteuning Over het algemeen bestaat tevredenheid over de ondersteu-
ning vanuit het rijk, provincie en gemeenten. De professione-
le ondersteuning vanuit het expertisecentrum scholenbouw-
meester wordt gewaardeerd blijft voorlopig wenselijk. Het 
uitvoeringstraject is immers nog lang niet afgerond. 
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4  Handboek Krimp voor het onderwijs 

1 Achtergrond 
 

1.1  Aanleiding  

 

Het initiatief om de gevolgen van krimp voor het onderwijs landelijk op de kaart te zetten 

kwam vanuit BZK. BZK heeft een startconferentie georganiseerd rond krimp en daar ont-

stond het inzicht om de problematiek rond krimp te gaan thematiseren. BZK had drie top-

regio’s van krimp aangewezen. Elke regio kreeg de opdracht om een plan van aanpak te 

bedenken voor een beperkt aantal beleidsthema’s. Limburg kreeg onder andere het thema 

onderwijs toebedeeld. In 2008 heeft de provincie de Taskforce Onderwijs en Demografische 

Omslag in het leven geroepen. In deze Taskforce kwamen schoolbesturen en gemeenten 

van de provincie Limburg bijeen om ervaringen, knelpunten en problemen rond de gevolgen 

van krimp voor het onderwijs in de provincie Limburg bijeen te brengen. De provincie Lim-

burg heeft de problemen rond krimp in kaart laten brengen door het bureau APE (2008). De 

provincie heeft dit onderzoek uit eigen middelen betaald. Vanuit dit onderzoek zijn de acti-

viteiten rond krimp en onderwijs opgeschaald naar een landelijk niveau. Binnen het Natio-

naal Netwerk Bevolkingsdaling werd de themagroep Krimp en Onderwijs opgericht onder 

voorzitterschap van de heer L.F.P. Niessen. De themagroep is gestart met het organiseren 

van twee expertmeetings, die aanleiding waren om mogelijke handelingsstrategieën in ge-

val van krimp te bundelen in een handboek. Het handboek bestaat uit twee onderdelen: 

 Het samenbundelen van praktijkvoorbeelden van schoolbesturen die al ervaringen heb-

ben opgedaan met een actieve begeleiding van de krimp 

 Het uitwerken van een aantal praktische scenario’s waar schoolbesturen uit kunnen kie-

zen in geval van krimp. Binnen elk scenario is een aantal wettelijke randvoorwaarden 

genoemd waarmee schoolbesturen rekening moeten houden bij krimp of reorganisatie.  

 

Context 

Het plan om bestaande praktijkervaringen te bundelen en know how over bestaande wet- 

en regelgeving te delen is organisch gegroeid vanuit in eerste instantie de provinciale en 

later de landelijke themagroep Krimp en Onderwijs. Er zijn geen alternatieven overwogen. 

Ook de uitvoering van het plan was in eerste instantie geheel in handen van de thema-

groep. Daarbij werd de themagroep financieel ondersteund door de provincie Limburg. Van-

af het moment dat de themagroep een landelijke uitstraling kreeg stopte de financiële on-

dersteuning vanuit de provincie. De themagroep heeft de sociale partners bereid gevonden 

om de kosten van de uitvoering van het handboek te financieren.  

 

Betrokken partijen 

De leden van de themagroep waren in eerste instantie afkomstig uit het onderwijsveld, ge-

meenten, provincies, ministerie van OCW en de branche-organisaties Vereniging van Ne-

derlandse Gemeenten (VNG), PO-raad en VO-raad. Later zijn daar vertegenwoordigers van-

uit de ondersteunende bureaus APE adviseurs en NEIMED bijgekomen. De themagroep werd 

uitgebreid met het sectorbestuur onderwijsarbeidsmarkt (SBO) en CNV onderwijs. Ten slot-

te is ook de AOb tijdelijk betrokken geraakt bij de uitvoering. 
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1.2  Doelen en uitrol 

 

Doelen 

Doelstelling van de themagroep is het bundelen en landelijk beschikbaar stellen van prak-

tijkervaringen rond onderwijs en krimp en vanuit de praktijkervaring input geven voor be-

leidsontwikkeling. De beschikbaarstelling van deze ervaringen omvatten naast het openbaar 

toegankelijk maken van de gebundelde praktijkvoorbeelden en scenario’s ook het organise-

ren van expertmeetings en het opstellen van positionpapers.  

 

Uitrol 

Het werk rond het handboek is klaar, maar de themagroep bestaat nog steeds als onder-

deel van het NNB. Bij aanvang van het experiment handboek lag het accent van de thema-

groep vooral op het vergaren en beschikbaar stellen van kennis over en ervaringen met 

krimp. Voor de toekomst heeft de themagroep zichzelf een meer activistische taak toebe-

dacht. Er is een positionpaper gemaakt met uitgangspunten die nu in uitvoering zijn. De le-

den van de themagroep voeren een intensieve lobby om hun inzichten rond krimp kenbaar 

te maken bij organisaties zoals de Vaste Commissie Onderwijs van de Tweede Kamer (juni 

2011), de Onderwijsraad en de IBO werkgroep. Nadat deze beide organisaties hun adviezen 

in februari/maart openbaar hebben gemaakt gaat de werkgroep opnieuw in gesprek met de 

politiek. De strategie is gericht op het agenderen van de krimp op landelijke, regionale en 

lokale politieke agenda’s. Het begeleiden van de krimp is vanuit de landelijke overheid be-

ter te faciliteren door knellende regelgeving weg te nemen en bij krimp passende regels te 

maken. De problemen met krimp kunnen het best regionaal opgelost worden maar de re-

gio’s hebben vanuit het Rijk wel meer regelruimte nodig, aldus een respondent.  

 

 
2  Uitvoering 
 
2.1  Organisatievorm 

 

De leden van de themagroep waren in eerste instantie afkomstig uit het onderwijsveld, ge-

meenten, provincies, ministerie van OCW en de branche-organisaties Vereniging van Ne-

derlandse Gemeenten (VNG), PO raad en VO raad. Later zijn daar vertegenwoordigers van-

uit APE adviseurs, het sectorbestuur onderwijsarbeidsmarkt (SBO) en CNV onderwijs aan 

toegevoegd. 

 
Samenstelling themagroep krimp en onderwijs in 2011 
Leo Niessen (voorzitter) Voormalig bestuurder SVO|PL 
Frans Rutjes (secretaris) VNG 
Jacob Bruintjes Gemeente Borger Odoorn 
 Gemeente Delfzijl/Eemsdelta 
Anko van Hoepen Alpha Scholengroep 
Henk van der Esch Achterhoek VO voorheen Orchidee Scholengroep 
Gert-Jan van Midden (Onika Pinkus) PO raad 
Martin Merkelbag  VO raad 
Myriam Lieskamp CNV onderwijs 
Harrie Swarts Ministerie OCW 
Tiny Rompen Arbeidsmarktplatform PO voorheen SBO  
Ben van Essen Provincie Limburg 
Janneke Meulenbeld Provincie Limburg 
Sharon van Ede APE adviseurs 
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Rollen, taken en bevoegdheden van betrokken partijen 

In eerste instantie waren uitsluitend personen afkomstig uit het onderwijsveld, gemeenten, 

provincies, ministerie van OCW betrokken bij de themagroep. De voorzitter, die vanuit zijn 

functie als bestuurder van een grote onderwijsorganisatie in Limburg al veel ervaringen had 

opgedaan rond krimp, heeft er bij aanvang op aangedrongen dat de themagroep de functie 

van een denktank zou krijgen. Dit is alleen te verwezenlijken wanneer alle leden op per-

soonlijke titel deelnemen. Bij aanvang is daarom besloten dat alle leden op persoonlijke ti-

tel deelnemen. Bij aanvang zijn ook de spelregels rond de besluitvorming binnen de thema-

groep vastgesteld. Dit uitgangspunt en deze spelregels zijn de eerste periode van het func-

tioneren van de themagroep gerealiseerd. Vanaf het moment dat er financiële ondersteu-

ning gevraagd en geboden is door de sociale partners werd dit uitgangspunt bij de tot-

standkoming van de website www.leerlingendaling.nl overruled door de belangen van de 

financiers. Momenteel is de oorspronkelijke onafhankelijkheid van alle leden hersteld. 

 

Ondersteuning vanuit het Rijk 

De ondersteuning vanuit het Rijk is vormgegeven via actieve deelname van de ministeries 

van OCW en BzK aan de themagroep. Deze directe link met het ministerie van OCW heeft 

ertoe geleid dat signalen rond knellende regelgeving snel zijn opgepakt, waarna een traject 

tot het oplossen van deze knellende regels kon worden verkend. Deze actieve participatie 

heeft bijvoorbeeld geleid tot (in het regeerakkoord voorgenomen) wijzigingen in de ophef-

fingsnorm van basisscholen en versoepelde (onder meer financiële) regels bij bestuurlijke 

samenwerking of fusie.  

 

Gevraagd naar hun oordeel over de ondersteuning vanuit het Rijk meldden de leden van de 

themagroep unaniem dat zij iets meer financiële ondersteuning bij de productie van het 

handboek node hebben gemist. Doordat deze steun er niet was moest er aangeklopt wor-

den bij andere partijen, wat tot een wijziging van de aard en werkwijze van de themagroep 

heeft geleid omdat met belangen van de financiers rekening gehouden moest worden. Dit 

leidde tot veel overleg en vertragingen.  

 

2.2  Uitvoeringsproces 

 

Plan van aanpak 

Volgens de geïnterviewde deelnemers was vooraf geen plan van aanpak opgesteld. De acti-

viteiten die de themagroep heeft ontplooid zijn organisch gegroeid. Het idee om een hand-

boek te gaan maken kwam voort uit een discussie binnen de themagroep over wat er 

speelt. De themagroep had het idee dat de regelgeving in de weg stond bij de aanpak van 

krimp en wilde in beeld brengen wat er precies knelt. Ook de uitvoering van dit idee was 

een organisch proces dat allengs groeide. Eerst wilde de themagroep de knelpunten in 

beeld hebben. Er is gestart met het inventariseren van de problemen bij de 3 provincies 

met de sterkste krimp. In korte tijd was het probleem helder. Daarna wilde de themagroep 

overgaan tot het produceren van een handboek, waarin een aantal praktische scenario’s 

zijn uitgewerkt waaruit schoolbesturen in geval van krimp kunnen kiezen. 
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Poblemen bij de uitvoering 

Om het handboek op te kunnen stellen en digitaal beschikbaar te maken waren financiële 

middelen nodig. Zowel de provincie Limburg die het eerste inventariserende onderzoek had 

betaald als BZK was niet bereid om de benodigde middelen te beschikking te stellen. De 

themagroep heeft zich vervolgens gericht tot de cao tafels VO en PO voor financiële onder-

steuning. Vanaf het moment dat de sociale partners financiële ondersteuning verleenden, 

bracht dit met zich mee dat voor elk te produceren tussenproduct van het handboek in-

stemming van de diverse achterbannen nodig was, wat tot vertraging van het productiepro-

ces leidde tot verdriet van de themagroep.  

 

Het experiment en de huidige regelgeving 

Het experiment was gericht op het samenbrengen van bestaande ervaringen en bestaande 

wet- en regelgeving. Deze activiteit is niet afhankelijk van wettelijk kaders.  

 

2.3  Samenwerking 

 

Omdat de leden van de themagroep uitdrukkelijk werden uitgenodigd om op persoonlijke 

titel deel te nemen aan de activiteiten, verliep de samenwerking tussen de deelnemers uit-

stekend. Nadat – wegens de ontstane financiële problemen – de sociale partners ook een 

rol gingen spelen bij de uitvoering verliep de samenwerking tijdelijk moeizamer. In geval 

van een nieuwe of vernieuwende aanpak is het niet verstandig om belangenorganisaties 

een actieve rol toe te bedelen in het proces. Nieuwe ideeën komen beter tot stand vanuit 

een situatie dat deelnemers vrijelijk kunnen denken en handelen, aldus de voorzitter. 

 

Nu het handboek tot een goed einde is gebracht keert de themagroep weer terug naar zijn 

oude filosofie en werkwijze. De samenwerking verloopt weer prima en de leden zijn vooral 

gericht op het onder de aandacht brengen en houden van de problemen rond krimp op lan-

delijk en regionaal niveau.  

 

Meerwaarde en zorgen 

De meerwaarde van de samenwerking zat hem vooral in de selectie van de leden, het ta-

kenpakket en de vooraf gemaakte afspraken over besluitvorming. De leden waren afkom-

stig uit diverse krimpregio’s, hadden elk al veel ervaring met krimp opgedaan en beschik-

ten allen over een groot netwerk. Deze randvoorwaarden maakten dat vrij snel mensen, 

personen en ideeën gegenereerd kunnen worden vanuit een breed samengesteld landelijk 

netwerk.  

 

2.4  Financiering 

 

Uit een notitie, gericht aan de cao tafels VO en PO ten behoeve van de financiële onder-

steuning van het handboek blijkt dat de totale kosten van het produceren van het hand-

boek geraamd zijn op € 90.000,-. De cao tafel VO en die van het PO hebben elk ongeveer 

de helft van dit bedrag voor eigen rekening genomen. Ten behoeve van de uitvoering van 

de 5 casestudies en het maken van verslagen van themagroepen is het bureau APE inge-

huurd. De provincie Limburg heeft deze kosten gedragen, maar de hoogte ervan is onbe-

kend. 
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3  Resultaten en borging 
 

3.1 Realisatie van doelen 

 

Resultaten 

Het Handboek krimp en onderwijs heeft tot de volgende resultaten geleid:  

 Er zijn expertmeetings geweest over knelpunten in de wet- en regelgeving, waarover 

verslag is gedaan1.  

 Er is een publicatie gemaakt, waarin vijf casestudies zijn opgenomen over hoe scholen 

zijn omgegaan met krimp 2. Voor de 5 cases betreffen het fusieproces COVOA/Orchidee 

Scholengroep in de Achterhoek (VO), Masterplan SVO/Parkstad Limburg (VO), Alpha 

Scholengroep/provinciaal onderzoek Zeeland (PO), Herschikkingsplan openbaar onder-

wijs Borger-Odoorn (PO) en Movare Zuid Limburg(PO). 

 Er is een digitaal handboek VO en PO gemaakt. Het handboek is in te zien op de website 

vanmeernaarbeter.nl (http://www.leerlingendaling.nl/ ).  

 Er is verslag gedaan over de personele gevolgen van krimp3. 

Alle resultaten zijn openbaar toegankelijk via de website vanmeernaarbeter.nl  

 

Functie van het handboek 

De leden van de themagroep hadden voor ogen om vanuit het digitale handboek tot één 

centraal landelijk expertisepunt voor krimp en onderwijs te komen. Dat is uiteindelijk niet 

gebeurd. Zo hebben de sociale partners elk ook eigen handboeken op hun websites ge-

plaatst en proberen ook elk vanuit hun eigen specifieke kijk op het onderwijs hun expertise 

rond krimp te profileren op hun websites. Bovendien zijn de leden van de themagroep zich 

in de loop der tijd steeds beter gaan realiseren dat er niet één of een set van mogelijke op-

lossingsrichtingen zijn voor krimp. Elke regio en elke organisatie moet toch zelf zijn eigen 

oplossingsrichting vaststellen, afhankelijk van de sociale en economische randvoorwaarden 

waarbinnen de instelling opereert. Wel is het zo dat landelijke wetten en regels meer on-

dersteunend zouden kunnen zijn aan krimpregio’s. 

 

Beoogde en bereikte resultaten 

Met het plaatsen van het handboek krimp en onderwijs op de website is het beoogde doel 

bereikt. De tijd waarbinnen dat is gelukt duurde ruim een jaar langer dan was beoogd. Het 

oplossen van het gebrek aan financiële middelen was hier debet aan. 

 

Bijdrage aan begeleiden van krimp 

De leden van de themagroep hadden voor ogen om vanuit het digitale handboek tot één 

centraal landelijk expertise en inspiratiepunt voor krimp en onderwijs te komen. Men had 

voor ogen dat het handboek de schoolbesturen in staat zouden stellen te kiezen voor een 

eigen oplossingsrichting van de aanpak bij krimp en de uitvoering stap voor stap te bege-

leiden door het handboek te volgen.  

                                                        
1 Sharon van Ede (red), 2010, Knelpunten wet- en regelgeving onderwijs en krimp, APE Den Haag. 
2 Karlien Douma en Sharon van Ede (2010), Krimp en Onderwijs, vijf case studies, APE Denhaag. 
3 Themagroep onderwijs van het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling, De personele gevolgen van krimp 

in het onderwijs, Den Haag 2011. 
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Elke regio en elke organisatie moet uiteindelijk zijn eigen oplossingsrichting vaststellen, af-

hankelijk van de politieke, sociale en economische context waarbinnen de instelling ope-

reert. Landelijke wetten en regels zouden iets meer ondersteunend kunnen zijn aan krimp-

regio’s. 

 

Spin-off 

Door de informatie die is vrijgekomen via het handboek krimp en de vele discussies die in 

den lande naar aanleiding hiervan zijn gevoerd is het probleem van krimp veel scherper op 

de kaart gekomen. Veel meer mensen en organisaties zijn zich bewust geworden van het 

ontstaan van het krimpprobleem en van de elementen waarmee rekening gehouden moet 

worden bij het begeleiden van de krimp. De themagroep bestaat nog steeds en heeft zich-

zelf een meer activerende rol voor de toekomst toebedeeld. 

 

3.2 Borging en toekomst 

 

De bijdrage van het handboek krimp voor het zoeken van een oplossing voor de leerlingen-

daling is continue in verandering. Alle onderwijsinstellingen die in de toekomst met krimp 

te maken krijgen kunnen het handboek raadplegen, maar het is niet duidelijk of en in hoe-

verre dit ook gebeurt. Aan de themagroepsleden is gevraagd of zij een beeld hebben van 

de bruikbaarheid en het gebruik van het handboek, maar daar wist niemand iets over. De 

bruikbaarheid en gebruikswaarde van het handboek is niet bekend. De doelgroep is bij de 

uitvoering van het project niet actief betrokken geweest en achteraf ook niet passief geme-

ten. Wel wordt het aantal bezoekers van de website gemeten. 

 

 
4  Overdraagbaarheid en overdracht 
 
4.1  Overdraagbaarheid 

 

De resultaten van dit experiment betreffen digitaal beschikbaar gestelde geschriften. Krim-

pende organisaties en regio’s kunnen inspiratie ontlenen aan de in het handboek neerge-

legde praktijkvoorbeelden en scenario’s.  

 

4.2 Overdracht 

 

Alle deelproducten die samenhangen met het handboek zijn digitaal beschikbaar en te vin-

den via diverse links op de websites van de sociale partners, de VNG, OCW, BZK en van-

meernaarbeter. Doordat in de digitale documenten de namen van de betrokkenen schoolbe-

sturen van de vijf cases en de themagroepleden zijn opgenomen zijn deze personen goed te 

traceren door geïnteresseerden in den lande. Nieuwe regio’s die zich aan het oriënteren zijn 

op mogelijk te volgen strategieën bij de komende krimp in hun gebied nodigen de erva-

ringsdeskundigen uit het onderwijsveld geregeld uit om een voordracht te houden. Uit de 

grote belangstelling in den lande voor onderwijsmensen met praktijkervaring kan worden 

geconcludeerd dat de casestudies uit het handboek een inspirerende werking hebben ge-

had.  
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5  Toets 
 

In onderstaand schema zijn deze toetscriteria opgenomen. 

 

Criterium Oordeel 
Naam experiment Handboek krimp onderwijs.  

SMART doelstelling? Doelstelling van de themagroep was het bundelen en landelijk be-
schikbaar stellen van praktijkervaringen rond onderwijs en krimp. 
Het idee van het opstellen van een handboek is gaandeweg ont-
staan. Vooraf zijn geen concrete doelen geëxpliciteerd. 

Doelstelling behaald? Achteraf kan worden vastgesteld dat er een handboek en een aan-
tal postionpapers is gemaakt. En in die zin is de doelstelling be-
haald.  

Verdeling van pijn? Nee.  

Zichtbaarheid Ja, via websites, diverse bijeenkomsten, lezingen en voordrachten 
in den lande. 

Effectieve begeleiding van krimp? Er is geen informatie bekend over de potentiële doelgroep of ge-
bruikers van het handboek. De themagroepleden en praktijkmen-
sen uit de onderzochte cases worden vaak in den lande uitgeno-
digd om hun ervaringen met krimp te delen. Van persoonlijke er-
varingen en persoonlijke betrokkenheid blijkt een inspirerende 
werking richting nieuwe krimpregio’s uit te gaan.  

Duurzame verandering? De activiteiten rond het handboek hebben geleid tot een grotere 
bekendheid in het veld met het verschijnsel krimp en de hande-
lingsstrategieën die daarbij open staan. Krimp heeft een meer 
prominente plaats gekregen op de diverse landelijke en regionale 
agenda’s. 

Spinoff? De themagroepleden en de schoolbestuurders van de scholen die 
hun ervaringen van het eerste uur hebben gedeeld bezoeken veel 
nieuwe regio’s en schoolbesturen in den lande die op dit moment 
aan de vooravond van krimp staan.  

Uitvoerbaar binnen wet- en regelgeving? Het experiment handboek was uitvoerbaar binnen de vigerende 
wet- en regelgeving. Kern was immers het bundelen van ervarin-
gen.  

Methode overdraagbaar? Het handboek is openbaar toegankelijk. Het is onbekend of het 
daadwerkelijk wordt gebruikt en wat de praktische gebruikswaarde 
ervan is voor schoolbesturen die aan de vooravond van krimp 
staan. 

Resultaten overdraagbaar? Nieuwe krimpregio’s kunnen inspiratie opdoen uit de gebundelde 
ervaringen van de schoolbesturen uit de eerste krimpregio’s.   

Tevredenheid ondersteuning De directe betrokkenheid van het ministerie van OCW bij de activi-
teiten van de themagroep is positief gewaardeerd. Het gebrek aan 
financiële middelen bij het ten uitvoering brengen van het hand-
boek is als knelpunt ervaren. 
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5  Herplanning scholenaanbod Zeeland 

1  Achtergrond 
 

1.1 Aanleiding  

 

In Zeeuws Vlaanderen is al sinds 2002 sprake van krimp. In 2002 waren er 10.000 leerlin-

gen; nu zijn het er 7.800 en in 2018 zullen dat er 6.000 zijn. Er zijn nu 70 scholen in 

Zeeuws Vlaanderen. De meeste scholen hebben 50-60 leerlingen en zijn 3 tot 4 klassig. 

Ongeveer 3 jaar geleden heeft de voortschrijdende krimp in Zeeuws Vlaanderen geleid tot 

een kleine scholendiscussie. Onderwerp was de vraag hoe je ervoor kon zorgen dat het 

kwaliteitsniveau van kleine scholen in stand gehouden kon worden. De schoolbesturen heb-

ben onderling een prognose uit laten voeren over de ontwikkeling van het leerlingenaantal 

door SCOOP. De discussie over kwaliteit en minimale schaalgrootte volgde daarop. Duidelijk 

werd dat het uitgangspunt dat elk dorp een eigen school moet behouden op den duur niet 

houdbaar is. Het onderzoek en de daarop volgende discussies waren aanleiding om een 

stappenplan (routekaart) te ontwikkelen. Doelstelling van de routekaart is het starten van 

een traject tot het duurzaam borgen van het basisonderwijs in een aantal gemeenten van 

Zeeuws Vlaanderen. De instelling RPCZ begeleidt de gemeenten hierbij. 

 

Context 

Vier gemeenten doen mee aan het de routekaart: Sluis, Terneuzen, Borsele en Noord Beve-

land. Doelstelling van de routekaart is om gemeenten en schoolbesturen samen te laten 

werken aan het accepteren van de krimp. Van daaruit moet men gezamenlijk komen tot 

een gedeelde probleemdefinitie en oplossingsrichting. In alle vier gemeenten zijn her en 

der plannen voor nieuwbouw in uitvoering. In drie van de vier gemeenten is inmiddels een 

plan van aanpak gemaakt. In deze plannen is een algemene richting voor het beleid aange-

geven, maar de uitwerking moet nog volgen. 

 

Verschillen in aanpak binnen en tussen gemeenten 

In de gemeente Terneuzen heeft de werkgroep gekozen voor een planmatige aanpak. Het 

tot stand brengen van de routekaart krimp is onderdeel van de lokale educatieve agenda 

(LEA). De gemeente Terneuzen heeft hierbij een duidelijke trekkersrol. Binnen de werk-

groep ageert de wethouder als een prominente trekker, aldus een respondent. Eerst is het 

huisvestingsoverschot in kaart gebracht. Vervolgens is per kern aangegeven waar er iets 

zou moeten gaan gebeuren. Met andere woorden: op welke plekken staan nu 2 scholen en 

moet er in de toekomst 1 komen. Daarna volgt een proces van het herverdelen van de ge-

bouwen. Daarbij kunnen drie opties worden overwogen: a) ruilverkaveling, b) concurrentie 

of c) herdefinitie. Bij de derde optie gaan de scholen voor openbaar, pc en katholiek on-

derwijs een samenwerkingsverband aan. Die samenwerking is gericht op het optimaliseren 

van de bedrijfsvoering met respect voor elkaars identiteit. In Terneuzen hebben alle bo-

vengenoemde opties zich al voorgedaan. In West Zeeuws Vlaanderen is gekozen voor her-

verkaveling (gebouwen eerlijk verdelen). In het midden van Terneuzen staat een gerefor-

meerde school die met niemand wil samenwerken en ernaar streeft zelfstandig te blijven 

voortbestaan. Ten slotte zijn er ook besturen die gekozen hebben voor samenwerken in de 

vorm van shared services. Op 7 feb. 2013 komt de onderwijsautoriteit weer bij elkaar.  
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Als het huidige plan wordt goedgekeurd kan Terneuzen binnen 4 jaar het volledige plan van 

afbouw en opbouw hebben uitgevoerd. Het is wel noodzakelijk dat er snel met de uitvoering 

van de herplanning van het scholenaanbod wordt begonnen, want de schoolbesturen krij-

gen hun begroting niet meer sluitend, aldus een schoolbestuur in dit gebied.  

 

In de gemeente Sluis is het probleem van krimp ernstiger dan in Terneuzen, maar daar ligt 

nog geen duidelijk plan. Op den duur moet er vanuit de huidige 21 scholen naar 10 toe-

komstige scholen worden toegewerkt. De aanpak van de krimp vindt in Sluis sectoraal 

plaats. De visieontwikkeling vindt plaats vanuit een voorbereidende werkgroep, waarin 2 

schoolbesturen PO, 1 VO bestuur en een ambtelijke medewerker van de gemeente Sluis zit-

ting hebben. De onderwijsbestuurlijke omgeving bestaat uit een gecombineerd christelijk / 

katholiek bestuur enerzijds en het openbare schoolbestuur anderzijds. De achterban van 

deze besturen zien niet de noodzaak in van fuseren. Het aantal in Sluis schoolgaande kin-

deren is lager dan noodzakelijk, omdat er circa 150 kinderen zijn die naar een school in 

België gaan. De onderwijskwaliteit en betere voorzieningen voor kinderopvang zijn belang-

rijke argumenten van de ouders om te kiezen voor een Belgische school. De gemeente 

heeft her en der via nieuwbouw en verbouw de randvoorwaarden van krimp verbeterd. Zo 

is er ten behoeve van 4 dorpen met 4 scholen één centraal gebouw verbouwd. 

Bij het ontwikkelen van een gezamenlijke visie zijn ook de ouders betrokken. Andere orga-

nisaties voor kinderopvang, sport, cultuur of welzijn zijn niet betrokken bij de planvorming. 

Volgens betrokken respondenten is dat jammer, omdat er vanuit Sluis veel weglek van kin-

deren plaatsvindt naar België wegens de betere faciliteiten voor kinderopvang en buiten-

schoolse opvang.  

 

Betrokken partijen 

Bij het vaststellen van het masterplan waren naast vertegenwoordigers van het Rijk (BZK 

en OCW) en de provincie ook de vier participerende gemeenten en de schoolbesturen VO en 

PO betrokken. Dit experiment werd professioneel ondersteund door de organisaties Hospi-

tality Concultants en Scoop. De daarop volgende routekaart naar een duurzaam en be-

reikbaar basisonderwijs van goede kwaliteit is professioneel ondersteund door RPCZ. De 

schoolbesturen en gemeentebesturen maken deel uit van de projectorganisatie. In dorps-

kernen waar delen van de planmatige aanpak tot uitvoering moeten komen zijn ook de 

dorpsraden, ouders en relevante maatschappelijke organisaties betrokken. 

 

Binnen de kinderopvang komt de krimp extra hard aan omdat er sprake is van een cumula-

tie van meerdere problemen. Naast de krimp is de financiering een probleem. Door de ho-

gere kosten van de kinderopvang trekken veel ouders zich terug. Daarnaast is er veel 

baanverlies waardoor er ook kinderen verdwijnen uit de opvang. Het proces van afname 

van het aantal kinderen gaat in de kinderopvang daardoor veel sneller dan in het PO. Bin-

nen het PO zorgt de bestaande wet- en regelgeving en bekostiging voor een grote mate van 

continuïteit en voorspelbaarheid. Bij de kinderopvang is dat niet zo. Iedereen kan zo een 

instelling voor kinderopvang starten, waardoor de concurrentie elk jaar weer verrassend 

hoog kan zijn. Door deze flexibele instroom van nieuwe aanbieders is het veel moeilijker 

om te werken aan een structuur voor de lange termijn. 
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1.2  Doelen en uitrol 

 

Doelen 

Doelstelling van het experiment Masterplan Voorzieningen is het ontwikkelen van een lan-

ge termijn een visie en een denkkader om bovenlokale afwegingen en beslissingen te ma-

ken op het gebied van voorzieningen in de regio Zeeuws-Vlaanderen. Deze algemene doel-

stelling is nader geoperationaliseerd in de volgende vier eindproducten1: 

 Inzicht in de krimpopgave van de voorzieningen in Zeeuws-Vlaanderen in termen van 

capaciteit, kwaliteit, spreiding en clustering van voorzieningen.  

 Een lange termijnvisie (2030) ten aanzien van het toekomstig voorzieningenaanbod met 

keuzemogelijkheden/scenario's. Deze visie biedt een denkkader vanwaar uit beslissingen 

voor de korte en lange termijn genomen kunnen worden. 

 Uitwerking van deze visie in een concreet uitvoeringsprogramma voor gemeenten. 

 Concrete uitwerking van deze visie in een aantal 'quick-wins' (op korte termijn te reali-

seren voorbeeldprojecten en op korte termijn te signaleren leereffecten, zoals bijvoor-

beeld knellende wet- en regelgeving). 

 

Doelstelling van het experiment Routekaart is het maken van een concreet kwaliteit- en 

bereikbaarheidsplan voor het basisonderwijs in vier gemeenten in Zeeuws Vlaanderen. Dit 

plan heeft de vorm van een concreet uitvoeringsplan en is tot stand gebracht in samen-

spraak met alle betrokkenen.  

 

Uitrol 

Los van hetgeen er in de routekaart staat hebben er in Zeeuws Vlaanderen al concentraties 

of sluitingen van onderwijsvoorzieningen plaatsgevonden als gevolg van de krimp. Het is 

niet duidelijk of deze gebeurtenissen ook onderdeel zouden kunnen zijn van de routekaart 

of incidenten, die ook hadden plaatsgehad zonder de ontwikkeling van het masterplan en 

de daarop volgende routekaart voor het basisonderwijs. 

 

 
2  Uitvoering 
 
2.1 Organisatievorm 

 

In het onderstaande schema is de organisatievorm van het masterplan afgebeeld. Omdat 

het proces van het uitvoeren van de planmatige aanpak van de krimp vele mensen en or-

ganisaties zal raken, zijn ook van meet af aan zo veel mogelijk burgers en instellingen be-

trokken bij de voorbereidende activiteiten van de planvorming. De uitgebreide aandacht 

voor communicatie met alle relevante partijen heeft er in ieder geval toe geleid dat er nu 

niemand meer is in Zeeuws Vlaanderen die denkt dat er ook in de toekomst in elke dorps-

kern één en soms twee scholen zullen staan. Het probleembewustzijn is in Zeeuws Vlaande-

ren groot.  

 

                                                        
1 Projectteam pilot bevolkingsdaling i.o., Experimentvoorstel Zeeuws-Vlaanderen, 11 februari 2010. 
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De projectorganisatie omvat de volgende bestuurslagen. Er is een stuurgroep, die de regis-

seursrol vervult. De provincie faciliteert daarbij. De projectgroep ontwikkelt de plannen, al-

ternatieven en ideeën. In de werkgroepen komen de meest betrokken partijen op gemeen-

telijk niveau samen om hun wensen en verlangens voor de toekomst aan te scherpen. Het 

Rijk ondersteunt het project via bestuurlijke aandacht in ruil voor een adequate informatie-

voorziening over de resultaten. Bewoners en betrokkenen in de wijk worden betrokken bij 

delen van de planvorming die betrekking hebben op het gebied waar zij zijn gevestigd of 

wonen. 

 
Projectorganisatie Masterplan 

Stuurgroep Vervult de rol van regisseur. De stuurgroep wordt bemand door bestuurders van de participe-
rende gemeenten. De provincie neemt ook deel aan de stuurgroep, maar heeft een meer facilite-
rende rol. 

Projectgroep De projectgroep bestaat uit de ambtelijk vertegenwoordigers van de participerende gemeenten 
Sluis, Hulst, en Terneuzen, de provincie Zeeland. 

Werkgroepen Er is één werkgroep per gemeente. De werkgroepen bestaan uit vertegenwoordigers van organi-
saties op de terreinen van welzijn, onderwijs, sport en cultuur. Daarnaast nemen de gemeente-
lijke vertegenwoordiger uit de projectgroep, HC en Scoop deel. Taak van de werkgroepen is het 
aanleveren van relevante informatie, het beoordelen van tussentijdse resultaten, en meedenken 
over inhoud en uitwerking en lokale aspecten. 

Klankbordgroep Deze bestaat uit vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen zoals welzijnstellingen, 
zorginstellingen, woningbouwverenigingen, schoolbesturen, (sport)verenigingen, dorpsraden, of 
commerciële partijen. 

Het Rijk Ten behoeve van het Rijk worden rapportages met leereffecten voor andere regio’s opgesteld. 
Bewoners en ge-
bruikers 

Gedurende de planvormingfase worden diverse bijeenkomsten in kernen en wijken georgani-
seerd. Deze overleggen worden door gemeenten georganiseerd, waarbij Scoop indien gewenst 
een ondersteunende en faciliterende rol vervult. 

 

De betrokkenheid vanuit het rijk is als positief ervaren. De projectondersteuning is door de 

provincie verzorgd en is als adequaat ervaren. 

 
Projectorganisatie Routekaarten 

Projectgroep Schoolbesturen en gemeentebesturen; in sommige gemeenten aangevuld met bestuurlijke ver-
tegenwoordigers uit de kinderopvang. 

Ondersteuning RPCZ en ambtelijke ondersteuning vanuit gemeenten. 
klankbordgroep Schooldirecteuren, MR, dorpsraden, directies kinderopvang. 
bewoners en ge-
bruikers 

Informatieve bijeenkomsten in dorpskernen en wijken. 

 

Ook bij de uitvoering van de routekaart is de professionele begeleiding vanuit RPCZ en 

vanuit de ambtelijke organisatie als positief ervaren. 

 

2.2 Uitvoeringsproces 

 

Het plan van aanpak voor het uitvoeringsproces van het masterplan omvatte zes fasen die 

binnen een tijdpad van één jaar ten uitvoering zou worden gebracht. Het eindproduct “ons 

onderwijs goed” zag in 2010, een jaar na de start van het project, het daglicht.  

 
 projectfasen activiteiten masterplan  
Fase 1: voorbereiding (maart) Formeren werkstructuur, projectplanning en betrokkenen informeren. 
Fase 2: inventarisatie (april-
mei) 

In kaart brengen huidige en toekomstige vraag naar en aanbod van voorzienin-
gen, gemeentelijk en provinciale beleid en omgevingsfactoren. 

Fase 3: analyse (juni-juli) Formuleren kwalitatieve en kwantitatieve krimpopgave.  
Fase 4: planvorming (aug-sept) Opstellen en bespreken scenario’s. 
Fase 5: uitwerking (okt-dec) Opstellen, bespreken en definitief vaststellen masterplan. 
Fase 6: afronding (jan-feb) Presentatie van masterplan aan alle betrokkenen en evaluatie. 
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Het plan van aanpak voor het uitvoeringsproces van de routekaart behelst eveneens een 

periode van één jaar. Binnen dat jaar moeten alle bij het basisonderwijs betrokken partijen 

een keuze hebben gemaakt uit één van de vier voorliggende scenario’s om te komen tot 

een duurzaam, bereikbaar basisonderwijs van goede kwaliteit. Omstreeks het tijdstip dat 

deze evaluatie plaatsvindt zouden alle vier participerende gemeenten een definitief plan 

van aanpak gereed moeten hebben.  

In drie van de vier gemeenten is een plan van aanpak gemaakt. In deze plannen is een al-

gemene richting voor het beleid aangegeven, maar de uitwerking moet nog volgen. De ma-

te van concreetheid en volledigheid van de plannen valt dus nog tegen – gegeven de oor-

spronkelijke planning. Binnen gemeenten worden binnen specifieke dorpskernen en wijken 

telkens nieuwe deeloplossingen bedacht voor knelpunten die op dat moment aan de orde 

lijken te zijn. 

 

Naast en buiten de beoogde plannen van aanpak worden er soms vanuit de politiek vreem-

de beslissingen genomen, zo meldt een respondent. Zo wordt in Sluis Oostburg een nieuwe 

brede school gebouwd. In datzelfde gebied wordt ook een nieuwe kleine school gebouwd. 

Dat is volgens respondent zonde van het geld want ruimtelijk gezien was dat niet nodig. In 

Hulst wordt een school gebouwd voor 1 miljoen euro op een plek waar 10 jaar geleden ook 

al een nieuw gebouwd is. De nieuwbouw is bedoeld voor een school waar nu 28 kinderen in 

zitten. 

 

Knellende wet- en regelgeving is vanuit de plannen van aanpak niet gesignaleerd. De be-

langrijkste vertragende factoren zijn belangentegenstellingen en onderling wantrouwen tus-

sen partijen.  

 

2.3 Samenwerking 

 

Het verloop van de samenwerking 

Bij de uitvoering van het masterplan is de samenwerking met BZK en met de gemeenten 

positief beoordeeld. De betrokkenheid van de provincie is voor diverse participanten niet 

zichtbaar. Scoop bood professionele begeleiding bij het uitvoeringsproces van het master-

plan en RPCZ verzorgt de professionele begeleiding bij het uitvoeringsproces van de rou-

tekaart. Deze professionele ondersteuning is in beide gevallen positief beoordeeld. 

 

De meeste dorpen in Zeeland hebben nog steeds 2 scholen. Na verloop van tijd groeit drup-

pelsgewijs het besef dat deze situatie niet eeuwig zo door kan gaan. Meestal is een urgente 

situatie van krimp aanleiding. Het uitgangspunt dat elke kern een eigen school moet heb-

ben is nu niet meer aan de orde. Wel blijven er grote verschillen bestaan in de wenselijke 

oplossingsrichting. Tegen de tijd dat scholen echt actie willen ondernemen is er vaak al 

sprake van een noodsituatie. Het ideaalconcept voor Zeeland is een grote school met recht 

op verscheidenheid. Een dergelijk concept is op 3 of 4 plekken gerealiseerd. 

 

De persoonlijke betrokkenheid van ouders is erg groot. Als een school in de kleine kernen 

minder dan 40 leerlingen telt dan lopen de ouders weg. Er zijn dan te weinig speelkame-

raadjes voor hun kind. Kinderen moeten in 4 leeftijdgroepen bij elkaar zitten. Bij die magi-

sche grens van 40 kan van de ene op de andere dag de school zomaar leeglopen. 
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Binnen Terneuzen verloopt de samenwerking tussen betrokken partijen positief en con-

structief. De provincie, het RPCZ en de gemeente hebben goede en capabele vertegen-

woordigers afgevaardigd naar de werkgroep. In het begin, toen de routekaart nog in ont-

wikkeling was, kwam de werkgroep eens per maand bijeen. Nu is dat eens per kwartaal.  

Scholen en gemeente hebben wel een verschillende visie over de plek waar in de toekomst 

nog onderwijsvoorzieningen zouden moeten zijn. Voorzieningen voor kinderopvang zijn ook 

betrokken bij het overleg. Voorts heeft een uitbreiding van de discussie plaatsgevonden 

naar de dorpsraden en de ouders. Men gaat nu per kern bekijken wat er moet gebeuren. De 

dorpsraden zijn tamelijk behoudend. Zij willen vasthouden aan het concept van elke kern 

een eigen school. Ouders zijn makkelijker. Reformatorische scholen willen met niemand 

samenwerken. 

 

Condities voor goede samenwerking 

Het schoolbestuur Leertij heeft de capaciteit en deskundigheid in huis om een volwaardige 

gesprekspartner te kunnen zijn. De overige besturen zijn veel kleiner en hebben geen cen-

traal bureau. Daardoor zijn zij minder in de gelegenheid om bestuurskracht te ontwikkelen 

en actief mee te werken aan het proces. Voor een grote operatie zoals in de gemeente Ter-

neuzen zijn de kleine besturen eigenlijk niet toegerust. Volgens respondent moet je eigen-

lijk voorkomen dat een bestuur kleiner wordt dan 2500 leerlingen, want onder dat niveau 

zijn er geen middelen vrij te spelen voor een professioneel bestuur. 

 

De sociale controle in de kleine kernen is erg groot. Individuele ouders kunnen niet zomaar 

een eigenstandige schoolkeuze maken. Dan bestaat de kans op uitstoting door de groep. 

Het is in de kleine kernen belangrijk om de sociale cohesie goed te begeleiden bij krimp 

 

Hoe is de communicatie geweest? Wat is goed, wat kan beter? 

Openbare en bijzondere schoolbesturen willen (nog) niet samengaan wegens verzet van de 

achterban. Een goede ondersteuning bij het regionale veranderproces ontbreekt en wordt 

node gemist. In het begin werkte ook de gemeente Sluis heel moeizaam mee. Sinds fe-

bruari is vanuit de gemeente een communicatiemedewerker toegevoegd, wardoor de com-

municatie en sterk verbeterd is. 

 

Noord Beveland is een stad met 8000 inwoners, verspreid over 6 kernen. De gemeente had 

in 4 maanden tijd een plan gemaakt voor de toekomst. Als er een openbare school moet 

sluiten ontstaat stagnatie, want de Raad moet daar een beslissing over nemen. In die ge-

meente zijn 6 partijen die de kinderopvang verzorgen. Die zijn buitengesloten van het loka-

le overleg. 

 

2.4 Financiering 

 

De materiële kosten van het masterplan bedragen € 65.000,-- (ex BTW) in 2011. Deze 

kosten zijn gedekt door de deelnemende gemeenten en de provincie Zeeland. Daarnaast is 

personele capaciteit ingezet door de ondersteunende organisatie SCOOP, wat financieel ge-

dekt is via de reguliere subsidie die de instelling ontvangt van de provincie. Alle deelne-

mende gemeenten hebben ambtelijke capaciteit te beschikking gesteld. Vanuit BZK is per-

sonele capaciteit ter beschikking gesteld ter ondersteuning van de intergemeentelijke sa-

menwerking. Vanuit OCW was dat jaar personele capaciteit beschikbaar ter ondersteuning 

van de activiteiten van de schoolbesturen in dit experiment.  
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Voor 2012 zijn de kosten voor de uitvoering van de routekaart geraamd op € 100.000,-. 

Hiervan wordt de helft gedekt door OCW en de andere helft door de provincie, gemeentes, 

schoolbesturen en kenniscentra. Ook in 2012 is vanuit het Rijk, provincie, gemeenten en 

schoolbesturen personele capaciteit ingezet. 

 

 
3  Resultaten en borging 
 

3.1 Realisatie van doelen 

 

Onder de titel Onderwijs ons goed - Afnemende leerlingenaantallen in Zeeland, hebben 

Scoop en het RPCZ in opdracht van het Platform Primair Onderwijs Zeeland en met mede-

werking van de provincie en de gemeenten een rapport uitgebracht over de gevolgen van 

de terugloop van het aantal (schoolgaande) kinderen in Zeeland. Op vrijdag 22 oktober 

2010 is het rapport 'Onderwijs ons goed' over de dalende leerlingenaantallen in Zeeland 

gepresenteerd aan de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Het rapport is besproken op ve-

le plaatsen, georganiseerd door schoolbesturen en gemeenten. Daarmee is het project 

masterplan volbracht. 

 

In oktober 2011 presenteert het RPCZ de zogeheten “routekaart’, een plan om voor de 

gemeenten Terneuzen, Borsele en Sluis te komen tot een concrete invulling van de her-

planning van de voorzieningen in deze gemeenten. Volgens de routekaart zou de herplan-

ning in januari 2013 bekroond moeten worden met de ondertekening van convenanten tus-

sen betrokken partijen. Deze doelstelling is nog niet gerealiseerd. 

 

3.2 Borging en toekomst 

 

Elk van de deelnemende gemeente zal in de toekomst voortgaan met het realiseren van de 

krimpopgaaf. De beoogde planmatige aanpak ervan wordt regelmatig doorkruist door lokaal 

verzet, onverwachte wendingen in de feitelijke ontwikkeling van de krimp en onverwachte 

ontwikkelingen binnen de politieke keuzen van gemeenteraden. Het herverdelen van de pijn 

blijft een moeizaam voortschrijdend proces. 

 

 
4  Overdraagbaarheid en overdracht 
 
4.1 Overdraagbaarheid 

 

Een krimpbestendige, regionale afstemming en inventarisatie van voorzieningen is een nog 

weinig voorkomend verschijnsel. Bij de start van het project masterplan werd verwacht 

dat:  

 via het intergemeentelijke masterplan innovatieve concepten voor de lange termijn kun-

nen ontstaan en worden overgedragen aan andere regio’s.  

 Bij de ontwikkeling en vormgeving van dit masterplan mogelijk knellende of beperkende 

wettelijke kaders worden blootgelegd, wat de Rijksoverheid de gelegenheid biedt om de 

wetgeving te herijken.  
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 het specifieke karakter van een grensregio tot inspirerende concepten voor andere 

grensregio’s kan leiden.  

 

Bij de start van de routekaart werd verwacht dat andere krimpgebieden zouden kunnen 

profiteren van de openbaar toegankelijke routekaarten en kwaliteit- en bereikbaarheids-

plannen. 

 

4.2 Overdracht 

 

Nu de beoogde routekaart en de daarbij behorende bereikbaarheidsplannen hun eerste 

contouren krijgen wordt duidelijk dat er eigenlijk geen concrete overdraagbare producten 

zijn. De te doorlopen processtappen uit de routekaart zijn in principe overdraagbaar en na-

volgbaar. Omdat krimp zo gevoelig is en er zo veel belangen in het geding zijn moet elke 

regio toch zijn eigen oplossing bedenken. Elk plan is de resultante van een keuzeproces 

tussen lokale partijen en met in acht neming van lokale belangen. Wel zijn er leerpunten, 

waar nieuwe krimpregio’s hun voordeel mee kunnen doen. De respondenten noemen de 

volgende leerpunten: 

 Zorg voor regie. Als een duidelijke en herkenbare regisseur ontbreekt, lukt het niet. De 

regisseur moet een goed gevoel hebben voor de lokale belangen. De mensen houden 

niet van verandering.  

 Probeer de onderwijsprojecten in te bedden in een breder kader van leefbaarheid, waar-

door het mogelijk wordt het onderwijs in te passen binnen een structuurvisie. 

 De rol van ouders is in Zeeland cruciaal gebleken. 

 Zorg eerst voor goede cijfers. Er zijn heel veel belangen in het spel en anders gaat er 

telkens een discussie ontstaan over de cijfers. 

 Een goede trekker is heel belangrijk. De gemeente heeft objectieve gegevens in handen 

en zou daarom de trekkersrol kunnen vervullen. Er zijn echter ook veel kleine gemeen-

ten en die hebben eigenlijk te weinig kennis en kunde in huis om zo’n proces goed te 

begeleiden. 
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5  Toets 
 

In onderstaand schema zijn de beoordelingscriteria opgenomen. 

 

Criterium Oordeel 
Naam experiment Herplanning scholenaanbod Zeeland. 

SMART doelstelling? Ja, er is vooraf concreet aangegeven langs welke weg men tot de 
planvorming zou gaan komen.  

Doelstelling behaald? Nee, er hebben minder gemeenten dan beoogd meegedaan en de 
plannen zijn minder concreet uitgewerkt als werd beoogd. Ook de 
beoogde intergemeentelijke aanpak en de integrale voorzienin-
genplanning is nauwelijks uit de verf gekomen. 

Effectieve begeleiding van krimp? Nee: Met het experiment werd beoogd te komen tot een integrale 
herplanning, die vooraf gaat aan de begeleiding van de krimp. Het 
daadwerkelijke ingrijpen vindt telkens pas plaats als het bijna te 
laat is.  

Duurzame verandering? Nee, er is geen sprake van een duurzame verandering. Wel is het 
besef dat krimp noopt tot veranderingen beter verankerd in de 
lokale samenleving. 

Verdeling van de pijn Op termijn wel. 

Zichtbaarheid Het is erg moeilijk om informatie te vinden over de routekaart. De 
gemeentelijke websites doen er geen melding van en ook de pro-
vinciale site laat hierover niets zien. Onduidelijk is waar de moge-
lijk openbaar toegankelijke informatie ligt. 

Spinoff? Nee. 

Uitvoerbaar binnen wet- en regelgeving? Tot nu toe zijn geen wettelijke beperkingen gesignaleerd. 

Methode overdraagbaar? Nee; de procesgang van het projectplan is wel overdraagbaar, 
maar dat plan van aanpak is niet innovatief. De meeste organisa-
ties die projectmatig werken handelen volgend een dergelijk plan. 
De intergemeentelijke en integrale voorzieningenaanpak is niet uit 
de verf gekomen en derhalve ook niet overdraagbaar. 

Resultaten overdraagbaar? Nee. 

Tevredenheid ondersteuning ja, de ondersteuning vanuit BZK en OCW is positief ontvangen. 
Ook de ondersteuning die de provincie aan de gemeenten heeft 
geboden is positief ontvangen. De regie van de bovengemeentelij-
ke samenwerking is als onvoldoende beoordeeld. 
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6 Onderwijsboulevard Xperience Parkstad 

Vanuit het topsectorenbeleid is in Limburg een samenwerkingsverband tussen OU, hbo en 

mbo ontstaan. Later is daar het vmbo aan toegevoegd. Het in deze casus bestudeerde deel 

van het experiment betreft de samenwerking tussen en samenvoeging van technische op-

leidingen van vmbo tot en met hbo. In een eerdere fase is de samenwerking tussen en sa-

menvoeging van de opleidingen in de zorgsector succesvol afgerond. Voor dit onderdeel 

van Xperience heeft het samenwerkingsverband een innovatie-prijs gewonnen.  

 

1.1  Achtergrond 

 

In 2009 besloten de besturen van het Arcus College, Zuyd Hogeschool, Open Universiteit en 

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg onder de naam Xperience Parkstad inten-

sief te gaan samenwerken. Per 1 januari 2011 sloot ook Stichting Limburgs Voortgezet On-

derwijs aan. De meeste gebouwen van de onderwijsinstellingen liggen zo dicht bij elkaar, 

dat medewerkers en leerlingen van de organisaties elkaar kunnen ontmoeten en samen ge-

bruik kunnen maken van de faciliteiten. Zo is het mogelijk dat er ondanks een krimpend 

aantal leerlingen toch sprake is van een zo volwaardig mogelijk en kwalitatief hoogwaardig 

onderwijsaanbod. Xperience Parkstad wil de terreinen van de samenwerkingspartners ont-

wikkelen tot een gezamenlijke onderwijscampus, die een veilige, levendige en duurzame 

omgeving biedt voor alle gebruikers.  

 

1.2  Aanleiding 

 

Het project Onderwijs Xperience Parkstad is ontstaan vanuit het interbestuurlijk overleg 

tussen de vijf samenwerkende schoolbesturen in Zuid Limburg. Als de krimp echt toeslaat 

dan wordt een school al snel te klein. Dit geldt extreem sterk voor het vmbo, dat wegens 

de vele niveaus en beroepsrichtingen per definitie kleinschalig is. De technische sector is 

extreem sterk getroffen wegens de landsbrede geringe belangstelling voor techniek, in 

combinatie met de negatieve demografische ontwikkeling. Via fysieke concentratie en on-

derwijsinhoudelijke samenwerking is het mogelijk om kwalitatief hoogwaardig beroepson-

derwijs duurzaam te garanderen binnen een krimpende regio. 

 

De schoolbesturen hebben samen bekeken welke mogelijkheden er zijn om doorlopende 

leerlijnen te gaan ontwikkelen voor het technische beroepsonderwijs in Limburg. De onder-

wijskundige component is onderscheiden in de volgende twee leerlijnen: een doorlopende 

leerlijn van havo naar hbo en een doorlopende leerlijn techniek van vmbo naar mbo. Die 

doorlopende leerlijnen leveren één leerjaar tijdwinst op. Jongeren worden via de doorlo-

pende leerlijnen dus sneller naar een einddiploma toe begeleid. 
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1.3 Doelen en uitrol 

 

Doelstellingen van het totale project Xperience 

Het project Xperience is gericht op het totale beroepsonderwijs in Zuid Limburg. Daarbij 

staan de volgende doelstellingen centraal:  

 Het verzorgen van een voortreffelijk onderwijsaanbod voor de (Eu)regio. 

 Het realiseren van een hoogwaardige onderwijsinfrastructuur voor de gehele kolom van 

het (beroeps)onderwijs in een regio met grote bevolkingskrimp. 

 Het verhogen van de onderwijsrendementen: een groter deel van de studenten haalt een 

startkwalificatie en een groter deel stroomt door naar vervolgopleidingen. 

 Het versterken van de expertise op het vlak van duurzaamheid in de regio en het bevor-

deren van een duurzame mentaliteit bij studenten. 

 Het versterken van de kennisinfrastructuur en innovatiekracht in samenwerking met het 

(Eu)regionale bedrijfsleven. 

 

Deze algemene doelen zijn gespecificeerd in de volgende streefdoelen op middenlange ter-

mijn: 

 De studiebegeleiding en studiekeuzeprocessen zijn in de hele onderwijsketen goed geor-

ganiseerd. Dit zorgt voor betere in-, door- en uitstroomcijfers. Voortijdig schoolverlaten 

is verder teruggedrongen en onderwijsdeelnemers maken goede loopbaankeuzes. 

 Xperience Parkstad is een veilige, levendige en attractieve leeromgeving met uitdagende 

maatwerkprogramma's voor lerenden. 

 Het percentage laagopgeleiden in de regio (nu 46 procent) is teruggebracht naar het 

landelijk gemiddelde (39 procent). 

 Het percentage hoogopgeleiden in de regio is conform het landelijke cijfer (47 procent). 

 De relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven is stevig en er vindt kennisuitwisseling en 

samenwerking plaats. 

 Alle lerenden op Xperience Parkstad hebben tijdens hun studieloopbaan inhoudelijk aan-

dacht besteed aan duurzaamheidsvraagstukken. 

 

Doelen van het deelproject technische beroepsopleidingen 

Het project Xperience omvat voor wat betreft het technische onderwijs twee componenten:  

a) Ruimtelijke samenwerking op het fysieke vlak van de schoolgebouwen en  

b) Onderwijsinhoudelijke samenwerking binnen de beroepskolom vmbo-mbo-hbo via de 

ontwikkeling van doorlopende leerlijnen.  

 

Vanuit onderwijskundig oogpunt is duidelijk dat als het beroepsonderwijs in Zuid-Limburg 

behouden moet blijven dan kan dat niet gerealiseerd worden vanuit de zelfstandige bestu-

ren VO. Er zijn klassen met 10 leerlingen. Met de bekostiging van deze 10 leerlingen kun je 

niet eens meer een leerkracht betalen laat staan een gebouw.  
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2  Uitvoering 
 

2.1  Organisatievorm 

 

Regie 

De uitvoering van het programma Onderwijs Xperience Parkstad wordt geregisseerd door 

de bestuursvoorzitters, die de stuurgroep bemannen. Daarnaast is er een regiegroep inge-

steld om de stuurgroep te adviseren over uitvoering van het programma Onderwijs. 

 

Projectorganisatie 

De samenwerkingspartners hebben een projectorganisatie ingericht om de plannen van 

Xperience Parkstad te realiseren. Er is een programmamanager algemene zaken en be-

drijfsvoering en een programmamanager onderwijs. Zij voeren de bestuurlijke keuzes en 

besluiten uit, en aan de stuurgroep Xperience Parkstad leggen zij verantwoording af over 

resultaten en voortgang van activiteiten. 

 

Medewerkers van de vijf onderwijsinstellingen geven concreet invulling aan gezamenlijke 

projectactiviteiten. Voor een scala aan onderwerpen hebben zij voorstellen uitgewerkt, bij-

voorbeeld voor verbinding van onderwijscurricula van enkele opleidingen in het kader van 

doorlopende leerlijnen. In ontwikkeling zijn voorstellen voor een ICT-infrastructuur, voor 

energievoorziening, bedrijfshulpverlening, mobiliteit van personeel, facilitaire zaken en 

voor communicatie over Xperience Parkstad.  

 

De projectactiviteiten technische opleidingen 

De ontwikkeling van de doorlopende leerlijnen is gebeurd binnen werkgroepen van leer-

krachten vmbo/mbo. Het onderwijskundige concept om mbo en vmbo te laten samengaan 

is klaar en kan zo uitgerold worden. Er zijn twee leerlijnen ontwikkeld: een doorlopende 

leerlijn van havo naar hbo en een doorlopende leerlijn techniek van vmbo naar mbo. De 

uitvoering is nu tijdelijk gestaakt omdat op dit moment de gemeente Heerlen niet wil mee-

werken aan het voorgestelde concept. In mei 2012 is besloten om het project voorlopig on 

hold te zetten. 

 

2.2 Uitvoeringsproces 

 

De uitvoering van het plan bestaat uit twee componenten: een fysiek en een onderwijsin-

houdelijk component. Het fysieke component omvat de concentratie van de fysieke infra-

structuur van schoolgebouwen (campus). De onderwijsinhoudelijke component omvat de 

bestuurlijke samenwerking tussen 5 schoolbesturen en de onderwijskundige samenwerking 

tussen vmbo-mbo-hbo via de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen. Binnen techniek be-

staan diverse profielen. Vanuit deze profielen hebben de schoolbesturen voor VO en mbo 

doorlopende leerlijnen ontwikkeld. De uitvoering van het onderwijskundige deel van het 

project leverde geen enkel probleem op. Het onderwijskundige concept om mbo en vmbo te 

laten samengaan is gereed.  

Er kwam een kink in de kabel bij de discussie over de fysieke component. De mbo instelling 

Arcus had het voornemen tot bouw van een nieuwe onderwijslocatie in het gebied van de 

onderwijscampus. De planning van de besturen was om de beroepsopleiding techniek onder 

een dak te brengen, bij voorkeur in dat nieuwe gebouw.  
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Dat betekent wel, dat bestaande huisvesting van de betrokken VO scholen zal worden ver-

laten en dientengevolge zal worden teruggegeven aan de gemeente.  

Tegelijkertijd wordt de gemeente, gezien haar wettelijke plicht tot het voorzien in huisves-

ting aangesproken op de bekostiging van de voor de VO leerlingen te betalen huur aan de 

gebouweigenaar, het mbo schoolbestuur. De gemeente Heerlen beraadt zich nog over haar 

standpunt. Er is ook een alternatieve mogelijkheid, te weten het huidige, oude techniek-

schoolgebouw van het Arcuscollege. Ook daar zal de bekostiging van de huisvesting voor de 

VO leerlingen door de gemeente moeten geschieden. De betrokken schoolbesturen hebben 

aan de gemeente Heerlen het volgende voorstel gedaan: 

a) de afdeling techniek vmbo wordt voortaan uitgevoerd binnen het roc. De huidige on-

derwijslocaties voor vmbo-techniek worden teruggegeven aan de gemeente Heerlen. 

b) de gemeente betaalt voortaan huur voor het gebruik van onderwijslokalen vmbo aan 

het roc Arcus. 

De wethouder van Heerlen vindt dit geen goed plan, omdat de onderwijsgebouwen van Ar-

cus in de periferie liggen terwijl de oude vmbo locaties in het centrum van Heerlen zijn ge-

vestigd.  

 

Nu wil het geval dat het programma Koers Limburg is gekoppeld aan onderwijsinstellingen. 

In dat programma is het beroepsonderwijs niet gedefinieerd als een gemeentelijke zaak 

maar als een regionale aangelegenheid. Vanuit dat programma zien de leden van de werk-

groep mogelijkheden om de gemeenteraden ervan te gaan overtuigen dat beroepsonderwijs 

regionaal aangepakt moet worden. De provincie Limburg is al bereid gevonden om op te 

gaan treden als facilitator bij deze actie. 

 

2.3 Samenwerking 

 

De provincie pakt in deze regio zijn regisseurs-

rol goed op. De samenwerking tussen de 

schoolbesturen en werkgroepen van leerkrach-

ten verloopt prima. Ook bij het ministerie van 

OCW is altijd een luisterend oor te vinden. De 

samenwerking met de gemeenten in de regio 

verloopt moeizaam, terwijl toch tussen 2009 en 

2020 de helft van de leerling-populatie verloren 

zal gaan aan de krimp. Het verkleinen van het 

aantal m2 schoolgebouwen voor het VO is voor 

de gemeenten een enorm groot probleem.  

 

Op dit moment bedenken de schoolbesturen 

vanuit het samenwerkingsverband allerlei acties 

om het proces weer op de rails te krijgen. Het 

gaat in deze regio om techniek en om de on-

derwijsinfrastructuur. Naar de mening van de 

schoolbesturen zou de rijksoverheid, i.c. OCW 

en BZK meer behulpzaam kunnen zijn door in te 

spelen op belemmerende regelgeving en struc-

turen.  
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2.4  Financiering 

 

Het is onbekend welke financiële middelen precies zijn gemoeid met de samenwerking op 

het vlak van de technische opleidingen.  

 

 
3  Resultaten en borging 
 

3.1  Realisatie van doelen 

 

Er is nu één doorlopende leerlijn van vmbo tot en met hbo: stip op nabije horizon. De vm-

bo-leerjaren 3 en 4 zitten al op één locatie bij de mbo leerlingen. De kinderen zitten ge-

mengd (vmbo- en mbo leerlingen) bij elkaar in de eerste klas mbo. De twee stichtingen VO 

en MBO zijn hier samen opgetrokken. VO-leerkrachten en mbo-leerkrachten verzorgen sa-

men het onderwijs. De directies vmbo en techniek hanteren beide de situatie uitstekend. 

De samenwerking tussen vmbo en mbo-techniek verloopt zo goed omdat de leerkrachten 

veel praktischer ingesteld zijn dan avo-leerkrachten. De technische leerkrachten gaan ge-

woon aan de slag en beginnen niet meteen te zeuren over cultuur of normen en waarden.  

 

Om de gedroomde toekomst daadwerkelijk te realiseren moeten er nog wel wat problemen 

opgelost worden. Zo is er nog het probleem dat de cao van de beide groepen leerkrachten 

verschillend is. Er is ook nog een probleem met de regelgeving rond de BRIN aanduiding. 

Het gebouw waarin de leerlingen nu les krijgen is onveilig. Er zitten scheuren in de muren. 

Het wachten is op een calamiteit rond de veiligheid.  

  

Arcus ligt naast de Hogeschool Zuyd. Het ROC bouwt daar nu naast. Vanuit de sleutelexpe-

rimenten is er geen geld meer om ook het vmbo hierbinnen een plaats te geven. Het prak-

tische probleem zit hem nu nog in de financiering van de VO huisvesting. Er moet iemand 

gevonden worden om dit laatste stuk financieel te ondersteunen. Onlangs kwam de nieuw-

bouw van het mbo nogal slecht in het nieuws in het programma “de slag om Nederland”. 

Dat was volgens sommige betrokkenen een nogal pijnlijke samenloop van omstandigheden. 

Andere betrokkenen achtten de media aandacht voor de hoge kosten van de nieuwbouw 

niet relevant voor deze casus.  

 

3.2  Borging en toekomst 

 

Het plan om het beroepsonderwijs van vmbo tot en met hoger onderwijs te concentreren 

rond de campus Xperience Parkstad gaat in de toekomst verder door. Voor wat betreft het 

zorgonderwijs en de aansluiting daarvan op de arbeidsmarkt zijn binnen het experiment al 

mooie resultaten geboekt. Onlangs kreeg de zorgacademie van Xperience Parkstad een 

prijs voor de innovatieve aanpak van dit project. De integratie en innovatie van het techni-

sche onderwijs zal ongetwijfeld volgen, maar voorlopig is het wel de vraag waar het techni-

sche beroepsonderwijs van Limburg in de toekomst zal zijn gesitueerd.  
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4  Overdraagbaarheid en overdracht 
 
4.1  Overdraagbaarheid 

 

De programma’s voor de ontwikkelde doorlopende leerlijnen zijn in principe overdraagbaar. 

De doorlopende technische leerlijn is nog niet op de website van Parkstad Xperience terug 

te vinden.  

 

 
5  Toets 
 

In onderstaand schema zijn deze criteria opgenomen. 

 

Criterium Oordeel 
Naam experiment Xperience Parkstad, technische beroepsopleidingen. 

SMART doelstelling? Doelen zijn wel gesteld. Meetbaarheid, tijdpad en bestuurlijke ac-
ceptatie zijn vooraf niet geregeld.  

Doelstelling behaald? Nee, de fysieke doelen zijn nog niet gehaald. 
Zichtbaarheid Nee, op dit moment nog niet. 
Verdeling van de pijn Ja, tussen gemeente en schoolbesturen. 
Effectieve begeleiding van krimp? Volgens de schoolbesturen is de concentratie van opleidingen 

een adequaat antwoord op de krimp. 
Duurzame verandering? Ja, na implementatie wel. 
Spinoff? Binnen Xperience Parkstad wordt dit actief nagestreefd. 
Uitvoerbaar binnen wet- en regelgeving? Jawel, hoewel bekostigingsgrondslagen (brin-nummering) en 

cao-verschillen tussen VO en MBO nog wel wat creativiteit 

vergen. 
Methode overdraagbaar? De ontwikkelde doorlopende leerlijnen wel; het proces van 

samengaan en concentratie van voorzieningen niet. 
Resultaten overdraagbaar? De opzet van de leerlijnen zijn mogelijk overdraagbaar. 
Tevredenheid ondersteuning Nee, een provinciale regisseur wordt node gemist. 
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7  Groene dynamiek in een krimpende regio 

1  Achtergrond 
 

1.1  Aanleiding  

 

Heerlen werd al vroeg geconfronteerd met de gevolgen van bevolkingskrimp. Deze zijn fy-

siek merkbaar in zowel de ‘rode’ als de ‘groene’ ruimte. Heerlen kreeg te maken een ver-

splinterd gebied waarin groen en rood gemixt zijn. Het groene deel werd onvoldoende be-

nut; het rode deel (de wijken) liep verder leeg en de leefbaarheid kwam daar onder druk te 

staan. Kortom, men was ontevreden over de ruimtelijke situatie. De gemeente dacht de op-

lossing te vinden in het groen: Wat kan groene ruimte doen aan de leefomgeving? 

Gemeente Heerlen begreep dat zij deze herstructureringsopgave - met een inrichting voor 

straks - niet alleen kon oppakken en partners nodig had.  

 

Eerst heeft de gemeente zich georiënteerd op de Oost-Duitse markt. Daar is de overheid 

namelijk verder in het begeleiden van bevolkingskrimp, omdat zij verscheidene steden heb-

ben die in 10 jaar tijd de helft van hun bevolking hebben verloren. Het feit dat de verant-

woordelijke beleidsmedewerker van de gemeente van Duits afkomst was, heeft meege-

speeld in deze oriëntatiekeuze.  

Het experiment begon met een Duits bureau, een Nederlands bureau (DeZwarteHond) en 

Gemeente Heerlen. In de aanvangsfase zijn al snel contacten gelegd met de provincie als 

‘reguliere representant’ van alle Limburgse gemeenten, de Gebiedscommissie Vitaal Platte-

land Parkstad Limburg en de Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het ministerie van EZ.  

 

Het experiment Gebrookerbos betreft Heerlen-Noord: een landschap met bossen, heide, 

heuvels en beekdalen waarin Heerlerheide en Hoensbroek liggen. Het gebied maakt deel uit 

van Parkstad Limburg, een regio waarin het aantal inwoners van 250.0000 terug zal lopen 

tot 180.000 in 2040. De sloopopgave is groot. Voor Heerlen-Noord gaat het alleen al om 

circa 570 woningen (8% van de woningvoorraad).  

De groene ruimte waar het om gaat is de zone tussen het Geleenbeekdal en de Brunsum-

merheide. Het plan is om de ruimte met stadslandbouw en recreatieve voorzieningen in te 

vullen, waarbij zoveel mogelijk partijen participeren in de vorm van meedenken, ontwikke-

len, realiseren, beheren en financieren.  

 

1.2  Doelen en uitrol 

 

Het doel van de methode Gebrookerbos is door het inzetten van groen een stadsdeel dat 

getroffen wordt door bevolkingskrimp en leegloop, kwalitatief te verbeteren.  

De methode Gebrookerbos staat voor een ontwikkelingsstrategie waarbij de ideeën en 

planvorming ’van onderaf’ moeten worden opgebouwd d.w.z. tot stand komen door actieve 

medewerking vanuit burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties.  

Het doel wordt ook wel omschreven als het vinden van nieuwe functies voor de ruimte waar 

woningen gesloopt (gaan) worden, omdat er geen vraag meer naar is. De gemeente wil bo-

vendien het gebied zodanig inrichten dat het geld genereert, waardoor een kostenneutrale 

inrichting van aanleg en beheer kan plaatsvinden. 
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Bij aanvang was het doel vooral ruimtelijk en sociaal van aard. Later werd de nadruk op het 

verdienmodel groter en kan ook gesproken worden van een economisch doel. 

 

De twee doelstellingen die betrekking hebben op het opbouwen ‘van onderaf’ en het kos-

tenneutraal inrichten en beheren, vragen om een hoge mate van burgerparticipatie en sa-

menwerking met het bedrijfsleven. Cocreatie en cofinanciering. Hiermee begeeft de ge-

meente zich op het pad van de uitnodigingsplanologie. 

 

Op voorhand is geen concrete uitrol van de resultaten in de toekomst voorzien, omdat de 

methode te nieuw is om op de zaken vooruit te gaan lopen. Toch kan de betrokkenheid van 

Provincie Limburg en Parkstad Limburg duiden op een mogelijke toepassing van de metho-

de in andere krimpgebieden in Zuid-Nederland.  

Noemenswaardig in dit verband is ook het krimpexperiment ‘Groen voor rood’ in Delfzijl. 

Dit is een vergelijkbaar experiment in het noorden van ons land. Uit de evaluaties van bei-

de experimenten zal blijken of een uitrol van deze aanpakken in de toekomst zinvol is. 

 

 
2  Uitvoering 
 
2.1  Organisatievorm 

 

Gemeente Heerlen vervult de trekkersrol van dit krimpexperiment. Nauw betrokken bij Ge-

brookerbos zijn ook: 

 Provincie Limburg die beleid maakt en uitvoert voor o.a. het ministerie van EZ en veel 

expertise heeft over natuur en ruimtelijke ordening in combinatie met een krimpopgave. 

De provincie wordt ook gezien als een potentiële financier in de uitvoering. 

 DLG die de gemeente bijstond in het ontwikkelen van de gebiedsvisie en de weg daar-

naar toe. DLG heeft kennis ingebracht (ruimtelijk ontwerp, bijdragen aan werkateliers en 

workshops, et cetera) in de vorm van menscapaciteit. 

 Deelnemers aan het werkatelier: Waterschap Roer en Overmaas (wenst een goede aan-

sluiting van Gebrookerbos op de projecten Geleenbeek en Caumerbeek), Stadsregio 

Parkstad Limburg (vertegenwoordiger van de regio en potentiële financier in de uitvoe-

ring), InnovatieNetwerk (specialist in innovatieve concepten op het terrein van groen en 

landbouw) en Citaverde (onderwijsinstellingen).  

Genoemde partijen hebben aan de basis van de methode Gebrookerbos gestaan. In een la-

ter stadium is de organisatie uitgebreid met de tot dan ontbekende partijen: 

 Ondernemers en vooral ondernemers in de recreatieve/toeristische sector en agrarische 

sector. Hun rol ligt in het beheer en de verdiencapaciteit van het opnieuw in te richten 

gebied. 

 Bewoners en buurtorganisaties. Bij hen zal draagvlak voor Gebrookerbos aanwezig moe-

ten zijn. Het gaat immers om de leefbaarheid van hun woonomgeving en om bijdragen 

vanuit deze groep te krijgen (mogelijke spin-offs). 
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De bijdrage vanuit het Rijk is bij dit krimpexperiment zeer belangrijk geweest. Het ministe-

rie van EZ heeft met de inzet van DLG en WUR het experiment samen met de gemeente 

Heerlen in goede banen geleid en via het werkatelier en de workshops partijen met elkaar 

verbonden. De ondersteuning vanuit DLG betrof onder andere de detachering van ervaren 

projectleider bij de gemeente Heerlen. De ondersteuning vanuit het Rijk is naar tevreden-

heid van de betrokkenen.  

 

2.2  Uitvoeringsproces 

 

Het experiment start in het voorjaar van 2010, maar kent een aanloopperiode. Het vloeit 

namelijk voort uit het Masterplan Hoensbroek waarin de gemeente Heerlen in 2007 al aan-

dacht vraagt voor het krimpvraagstuk en waarin al gesproken wordt over de groenverbin-

ding tussen de Brunsummerheide en het Geleenbeekdal en de kansen voor recreatie en 

toerisme voor dit gebied.  

Het experiment is ongeveer twee jaar na de start in uitvoering genomen. In die tijd is hard 

gewerkt aan planvorming, draagvlak en voorwaarden om de uitvoeringsfase in te kunnen 

gaan. Zie onderstaand schema en toelichting eronder. 

  

projectfasen activiteiten  

Fase 1: Oriëntatie  

(voorjaar 2010) 

Brainstormsessie met ministerie van EZ (DLG), adviesbureau BMC, en         

InnovatieNetwerk. 

Fase 2: Planvorming  

(najaar 2010) 

Ontwerpatelier met overheden en onderwijs over de mogelijke functies, ruimte-

lijke inpassing, financiering, participatie van stakeholders, etc.  

Fase 3: Plan van aanpak  

(voorjaar 2011) 

Het opstellen van een plan van aanpak met een ruimtelijke schets voor de in-

richting van het gebied. Ontwikkelingsvisie Atlas van Gebrookerbos’. 

Fase 4: Nadere uitwerking  

(zomer/najaar 2011) 

Serie workshops met burgers, ondernemers en andere stakeholders om draag-

vlak en potentiële participanten/beheerders te verkrijgen. 

Vertaling in concrete projecten met uitvoeringsorganisatie en verdienmodel. 

Fase 5: Uitvoering  

(voorjaar 2012 - nu) 

Vaststelling van ontwikkelingsvisie door de gemeenteraad. 

Indiening projectvoorstel INTERREG. 

Realisatie van kleinschalige stadslandbouw (o.a. fruitbomen, groenten, granen, 

school- en volkstuinen) na sloop. 1e pilot in Passart.  

Fase 6: Afronding / vervolg Het experiment verkeert in de beginfase van de uitvoering en loopt nog door. 

 

De gemeente Heerlen heeft eerst een brainstormsessie belegd met ministerie van EZ 

(DLG), adviesbureau BMC en InnovatieNetwerk om een krimppilot uit te werken. Hierbij 

gold ‘the sky is the limit’.  

Dit heeft geleid tot de eerste ideeën die verder zijn uitgewerkt in een ontwerpatelier in het 

najaar van 2010. Het atelier is geïnitieerd door de gemeente en gefaciliteerd door DLG. De 

deelnemers aan het ateliers waren hoofdzakelijk overheden, aangevuld met onderwijsin-

stelling Citaverde. De woningbouwcorporatie Woonpunt ontbrak. Het resultaat van het 

werkatelier was groot: een ruimtelijke schets, ideeën over financiering, burgerparticipatie 

en het betrekken van meer partijen bij de ontwikkeling van Gebrookerbos, plannen om de 

sociale cohesie te bevorderen en een concretisering van de pilot in zeven deelprojecten. 

Vervolgens heeft de gemeente Heerlen in het voorjaar van 2011 een plan van aanpak op-

gesteld. Het plan van aanpak is uitgewerkt door Bureau DeZwarteHond, dat hierin begeleid 

werd door DLG.  
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Het is een onderbouwde conceptvisie van de gemeente Heerlen geworden (‘Atlas van het 

Gebrookerbos’), waarin de nieuwe functies van de nieuwe openbare ruimte in globale lijnen 

zijn aangegeven. De functies zijn geselecteerd op basis van gebiedskenmerken, actoren en 

economische onderbouwingen: toerisme, recreatie en stadslandbouw. De volgende stap was 

om meer private partijen erbij te betrekken en de mogelijkheden van nieuwe financierings-

constructies uit te werken.  

Er zijn toen diverse workshops georganiseerd en gefaciliteerd door DLG, waarbij juist de 

burgers, ondernemers, scholen, verenigingen en maatschappelijke partners aan zet waren. 

In die workshops is uitgegaan van de directe woon- en leefomgeving van de deelnemers. 

Zij konden hun eigen buurt inrichten op een grote kaart en naar eigen wens. De ideeën en 

wensen zijn daarna binnen de kaders van de visie omgezet in projecten. 

 

In maart 2012 is ‘Gebrookerbos’ door de gemeenteraad vastgesteld en daarmee vigerend 

beleid geworden.  

Om het geheel uit te kunnen voeren was er een projectvoorstel in het kader van INTERREG 

ingediend. Dit voorstel is niet goedgekeurd, omdat het projectplan op het punt van de in-

breng van partners niet genoeg uitgebalanceerd was. De projectleider vermoedt dat de af-

wijzing ook te maken heeft met het feit dat Nederland nog niet zo ver gevorderd is met het 

begeleiden van krimp als in sommige andere landen om ons heen. De afwijzing betekent 

dat er nu op zoek gegaan moet worden naar andere bronnen.  

 

Uit de reconstructie van het uitvoeringsproces vallen de volgende zaken op: 

 De burgers en bedrijven zijn niet direct ingeschakeld als meedenkers en –doeners, ter-

wijl dit wel verwacht zou mogen worden als je uitnodigingsplanologie wil bedrijven. Dit is 

ook geconstateerd bij de tussentijdse evaluaties door Alterra.  

 De kaders van de conceptvisie - die vooral gedragen wordt vanuit overheidswege - zijn 

bepalend voor de creatieve ruimte die de deelnemers aan de workshops (i.e. burgers, 

bedrijven, maatschappelijke organisaties) konden benutten.  

 De realisatie van het Gebrookerbos is sterk afhankelijk van een gedegen economische en 

financiële onderbouwing van de projecten. Bij het ontwerp is hier weinig of pas in een 

laat stadium aandacht aan besteed: de hiervoor benodigde partijen zaten immers niet bij 

aanvang aan tafel. 

 Er is geen sprake van een vooraf opgesteld en gedetailleerd plan van aanpak. Hier gaat 

het meer om een ontwikkelproces waarin de vervolgstappen afhankelijk zijn van de uit-

komsten van de voorgaande stappen.  

 

Of het experiment uitgevoerd kan worden binnen de bestaande wet- en regelgeving is op 

basis van de stand van zaken op dit moment moeilijk te zeggen. Gemeente Heerlen is nu 

bezig met een nieuwe Structuurvisie waarin de kaders zullen staan waarbinnen Gebrooker-

bos in de toekomst gerealiseerd kan worden.  

Voor een gebiedsontwikkeling als deze zijn op lokaal niveau vaak wijzigingen in bestem-

mingsplannen of ontheffingen nodig. In Heerlen is dit nu op tijdelijk basis geregeld, maar 

straks moet het een permanente status krijgen.  

 



 65 

2.3  Samenwerking 

 

Binnen de gemeente was er een goede samenwerking tussen de betrokken afdelingen 

(ruimtelijke ordening, sociale zaken en jongerenopbouwwerk) onderling en met het be-

stuur.  

Ook de samenwerking met de regio en de provincie liep goed. Op onderdelen is de experti-

se en ervaring aangevuld met die van het ministerie van EZ (DLG) en externe bureaus: De-

ZwarteHond, Studio UC, WUR). De bureaus zijn ook ter plaatse geweest en hebben daar 

gesproken met bewoners over de plannen. Het bleek dat sommige bewoners elkaar daar 

pas leerden kennen. Dit wordt op zich al gezien als een winstpunt van het experiment.  

De workshops met de verschillende stakeholders verliepen prima en zijn goed begeleid.  

De samenwerking met de scholen heeft bovendien tot vaste afspraken geleid. 

 

Het feit dat de ondernemers niet direct in de oriëntatiefase van het experiment betrokken 

waren, wordt (achteraf) als een gemis ervaren. Het benodigde draagvlak voor de invulling 

van het Gebrookerbos en het economische verdienmodel ligt voor een groot deel namelijk 

bij deze doelgroep. In 2011 zijn de ondernemers wel geconsulteerd via een aantal work-

shops om naar de ontwikkelingsmogelijkheden te kijken.  

Ook zijn de bewoners en buurtorganisaties in dat jaar erbij betrokken. Zij kwamen met veel 

initiatieven ter verbetering van hun buurt, maar van een verwevenheid met de ontwikke-

lingsvisie Gebrookerbos was nog weinig sprake. Dit is mogelijk te verklaren door het feit 

dat zij niet in de oriëntatiefase van het experiment betrokken zijn geweest. De ambities en 

ideeën van de buurtorganisaties zijn vastgelegd in een buurtactieplan. 

 

2.4  Financiering 

 

De bijdrage vanuit het Interbestuurlijke Experimentenprogramma Bevolkingsdaling bestond 

uit de inzet van veel expertise en manuren vanuit DLG: de gedetacheerde projectleider bij 

de gemeente, de tweedaagse workshop/expertmeeting en de inzet WUR bij workshops 

stadslandbouw en recreatie/toerisme en inventarisatie van burgerinitiatieven. Deskundigen 

van DLG hebben continue meegedacht met de projectleider. Daarnaast hebben de gemeen-

te Heerlen, provincie en Stadsregio Parkstad Limburg bijgedragen. In gezamenlijkheid werd 

het mogelijk om externe bureaus in te schakelen voor de ruimtelijke schets en de verschil-

lende workshops.  

 

Het streven was om tijdens het ontwikkelproces beheerders en cofinanciers voor de nieuwe 

economische functies in het gebied te vinden. Dit bleek moeilijker te zijn dan verwacht. Het 

streven is toen bijgesteld van verdienmodel naar ‘beheerkosten 0’-model. In 2012 is een 

voorzichtige start gemaakt met de uitvoering van de eerste projecten. Het ‘echte werk’ 

moet echter nog gebeuren. Het wegvallen van de INTERREG-subsidie is een tegenvaller die 

op enigerlei wijze opgevangen moet worden.  

 

Omdat de methode Gebrookerbos nieuw is en nog geen jaar in uitvoering is genomen, kan 

nog niets gezegd worden over de doelmatigheid van het experiment. Er is veel tijd gaan 

zitten in de oriëntatie- en ontwikkelingsfase (software), maar dat is inherent aan een nieu-

we methode waarbij zoveel partijen betrokken zijn, en inherent aan ruimtelijke ordenings-

vraagstukken.  
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3  Resultaten en borging 
 

3.1 Realisatie van doelen 

 

Er ligt nu een ontwikkelingsvisie die door de stakeholders wordt gedragen en door de raad 

is vastgesteld. De visie geeft aan welke functies en inrichting het gebied zal krijgen. Het 

geeft ook aan op welke manier dit gerealiseerd gaat worden, waarbij het verdienmodel een 

essentieel element is. Er zijn ook projecten geformuleerd die concreet invulling moeten ge-

ven aan de vrijkomende openbare ruimte. Bijvoorbeeld: school- en volkstuintjes (groen-

ten), kleinschalige akkerbouw (granen), de aanleeg van een boomgaarde (fruit), een snij-

bloementuin, een groot hondenterrein en speelvoorzieningen. Deze projecten passen in het 

overkoepelende om stadslandbouw te bedrijven.  

Hoewel de methode (via een pilot) nog geen jaar in uitvoering is genomen, is er al wel veel 

gebeurd. De fruitbomen zijn er gekomen met een uniek beheer- en financieringscontract1. 

Daarnaast is er graan gezaaid (met medewerking van de lokale boeren) en geoogst, waarna 

een broodbakdag voor de kinderen is georganiseerd. Ook is er een hopwand gebouwd in 

samenwerking met een lokale bierbrouwerij en zijn de activiteiten op de school- en volks-

tuinen in volle gang.  

 

De eerste pilot laat zien dat de ruimtelijke en sociale doelen te realiseren zijn. Of dit ook 

gezegd kan worden van de economische doelen, is nog niet bekend. Daarvoor is er nog te 

weinig gerealiseerd. Bovendien zijn dergelijke resultaten pas op langere termijn merkbaar.  

 

In 2013 zal er flink doorgepakt moeten worden. Dit wordt gezien als het jaar waarin de me-

thode Gebrookerbos zich moet bewijzen. Dan zal ook het Laurierpark (de tweede pilot naast 

Passart) onderhanden genomen worden.  

De resultaten tot nu toe worden als belovend beschouwd, zeker als gekeken wordt naar de 

effecten en spin-offs.  

 

Effecten en spin-offs 

Gebrookerbos heeft tot verschillende spin-offs geleid: 

 Na de aanleg van de boomgaarde bleef er een grasland over. Een bewoner heeft ervoor 

gezorgd dat hier nu een kudde schapen graast. 

 De parkontwikkeling en stadslandbouw van Gebrookerbos trok de aandacht van het Cen-

trum voor Natuureducatie. Het centrum is nu ook betrokken bij het onderwijs en alles 

wat er in de krimpwijk van Heerlen gebeurt. 

 Bij kasteel Hoensbroek is men bezig om een authentieke moestuin in te richten. 

 De Bijencompany heeft als doel de bijen weer terug in de maatschappij te krijgen. Nu 

mag dit particuliere initiatief zich ontwikkelen in de stad, maar het is de bedoeling dat 

dit later verplaatst gaat worden naar Gebrookerbos. 

 De Bijencompany werkt samen met een uitbater van een lokaal restaurant. Van tevoren 

was dit nooit zo bedacht. 

                                                        
1 De bomen zijn ingekocht voor € 25 per stuk en zullen over 10 jaar verkocht worden voor € 400 per stuk. De 

agrarische school onderhoudt in die groeiperiode de bomen en heeft in haar onderwijsprogramma een snoei-
cursus fruitbomen opgenomen. 
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Binnen de gemeente is men veel alerter geworden op de kansen voor Gebrookerbos. Mede-

werkers denken actief mee. Tot slot kan als effect van de methode genoemd dat de bewo-

ners elkaar beter zijn leren kennen.  

De methode Gebrookerbos draagt niet alleen bij aan het bewustwordingsproces dat krimp 

ook mogelijkheden biedt om de leefbaarheid te bevorderen, maar ook aan de burgerpartici-

patie en ondernemerschap. Bij de laatste twee aspecten gaat het nog wel om kleine stapjes 

die gezet zijn. 

  

Bijdrage aan het begeleiden van krimp 

De methode Gebrookerbos draagt bij aan het begeleiden van krimp, omdat het direct de 

kern raakt: toenemende leegstand, verpaupering, wegtrekken van jongeren, afkalvende 

voorzieningen en een druk op de leefbaarheid. Als er gebouwen of woonblokken leeg komen 

te staan in een beekdal, dan worden die door de gemeente aangekocht en gesloopt. Hier-

door krijgt de beek weer de ruimte en wordt er iets toegevoegd aan het woon- en leefkli-

maat van Heerlen en omgeving. De grote kracht van het experiment is de toekomstgericht-

heid en de structurele aard van de oplossing.  

 

Door het wegvallen van INTERREG als ondersteunende bron heeft Gebrookerbos niet de 

stimulator gekregen waarop gehoopt was. De uitvoering zal hierdoor meer tijd in beslag 

gaan nemen dan met deze ondersteuning. 

 

3.2  Borging en toekomst 

 

Het ‘oude’ denken over groei en leegstand bestrijden is bij de gemeente Heerlen, de pro-

vincie Limburg, Parkstad Limburg en andere stakeholders vervangen door het ‘nieuwe’ den-

ken over krimp en functieverandering. 

De methode heeft een aantal nieuwe werkwijzen met zich meegebracht. Hoewel de ge-

meente niet helemaal de lijn van de planologie volgt, zijn er wel elementen uit die planolo-

gie overgenomen. Denk bijvoorbeeld aan het burgerinitiatief en –participatie en co-creatie 

en –financiering. De stap voor de ambtelijke omgeving om over schotten heen te durven 

kijken, het avontuur echt aan te gaan en de gebruikelijke verantwoordelijkheden en man-

daten los te laten bleek te groot. Waarschijnlijk zou Gebrookerbos dan al verder zijn dan nu 

het geval is.  

  

De sleutel naar het succes zit in het verbinden als onderdeel van de strategie. Een kleine 

aanleiding is genoeg om meer beweging te krijgen. Er zitten nu diverse projecten in de 

pijplijn voor uitvoering. Deze wachten op commitment over de financiële bijdragen, want 

cofinanciering is noodzakelijk om het beheer ‘op nul’ te houden. Het hebben van cofinan-

ciers trekt de banken weer over de streep om krediet te verstrekken. Zeker in een tijd van 

economische recessie is dit een ‘bottleneck’.  

Het verdienmodel blijft een onzekere factor. De ondernemers moeten het in feite waarma-

ken en dan heb je zakelijke ondernemers nodig die echt wat zien in een ‘slechte wijk’. Deze 

ondernemers liggen niet voor het oprapen. Er zullen nog veel inspanningen verricht moeten 

worden om Gebrookerbos kostenneutraal te beheren en bij te laten dragen aan de lokale 

economie.  
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4  Overdraagbaarheid en overdracht 
 
4.1  Overdraagbaarheid 

 

De methode kent geen exclusiviteit voor Heerlen en is kopieerbaar, maar er zal altijd spra-

ke zijn van maatwerk. Van de methode zou een handboek gemaakt kunnen worden naast 

de producten die eer nu al liggen (ontwikkelingsvisie, boekje en visie op stadslandbouw). 

Het is wel een methode die in een stedelijk gebied wordt toegepast, terwijl de gevolgen van 

bevolkingskrimp ook veel in landelijke gebieden merkbaar zijn. Omdat de cultuur van in-

vloed is op de ontwikkeling en samenwerking kan de methode daar misschien anders uit-

pakken. 

 

Randvoorwaarde voor een succesvolle toepassing van de methode is een goede communi-

catie. Er is ook een sterke trekker nodig die in kansen denkt en niet in beperkingen. De re-

gio en betrokken bestuurders en ambtenaren moeten out-of-the-box kunnen denken en er 

moet een duidelijke noodzaak zijn om het anders te gaan doen. De stakeholders moeten 

allemaal “een wauw-gevoel” hebben. Daarnaast moet de politiek bereid zijn regels aan te 

passen, indien dat nodig is voor de ontwikkeling van een gebied.  

Verder is het een arbeidsintensieve methode, waarbij het geld niet direct gaat rollen. De 

waardecreatie is voor al een maatschappelijke waarde: het hergebruik van groen. 

 

4.3 Overdracht 

 

De gemeente Heerlen is in de afgelopen jaren bewust terughoudend geweest in de externe 

communicatie over de methode Gebrookerbos. Dit had te maken met het experimentele ka-

rakter van de methode. Zelf was men nog niet overtuigd van de slaagkans en nog erg zoe-

kende. 

Over de methode is veel gecommuniceerd.  

De gemeente heeft veel presentaties gegeven en naar verluid zijn de toehoorders (bestuur-

ders en ambtenaren uit rijk, provincie en gemeenten) erg enthousiast over de methode.  

De gemeente Nuth en de provincie Limburg zijn onder andere door de methode geïnspi-

reerd. Zij denken nu na over een dergelijke gebiedsontwikkeling langs de A67.  

Daarnaast wordt een zandwinningsgebied bij Heerlen herbestemd, waarbij de methode Ge-

brookerbos misschien van pas kan komen.  

Parkstad Limburg wil in 2013 een internationale tentoonstelling op het gebied van ruimte-

lijke ontwikkeling organiseren, waarbij allerlei voorbeelden van experimenten gepresen-

teerd worden. Gebrookerbos zal daar één van zijn. 

De gemeente Heerlen wil de externe communicatie nog verder intensiveren. De onzeker-

heid is weg! 
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5  Toets 
 

In de evaluatie van het Experimentenprogramma Bevolkingsdaling focussen we op een aan-

tal criteria dat van belang wordt geacht voor een goede beoordeling van de opzet en uit-

voering van het programma. In onderstaand schema zijn deze criteria opgenomen. Op 

grond van de interviews en de documentatie is in het overzicht een beoordeling van het ex-

periment opgenomen. 

 

Criterium Oordeel 

Naam experiment Groene dynamiek in een krimpende regio (Gebrookerbos). 

SMART doelstelling? Nee. Het is een methode voor een ontwikkelingstrategie, waarbij op voorhand geen 

harde doelstellingen geformuleerd kunnen worden. De waardecreatie is vooral maat-

schappelijk van aard. 

Doelstelling behaald? Er is een methode ontwikkeld die uitvoerbaar is. Er zijn ook projecten geformuleerd en 

in uitvoering genomen, maar deze verkeren nog in een pilotfase.  

Zichtbaarheid expe-

riment? 

Sinds kort wordt het experiment zichtbaar, met name in de regio en provincie Limburg. 

Verdeling van pijn? N.v.t. De pijn van leegstand en de druk op de leefbaarheid treft iedereen. De participa-

tie aan de projecten gebeurt op vrijwillige basis. 

Effectieve begelei-

ding van krimp? 

Het gaat de goede kant op en de voorwaarden zijn aanwezig om de kwaliteit van het 

gebied voor bewoners en ondernemers te verbeteren. Maar het is nog te vroeg om 

hierover een oordeel te geven.  

Duurzame verande-

ring? 

Ja. Hergebruik en –bestemming van het gebied worden voor de langere termijn aan-

gegaan. Stadslandbouw kan de nieuwe vorm van kleinschalig ondernemen en consu-

meren worden en draagt in die zin bij aan duurzaamheid. 

Spin-off? Ja. Er is al interesse in de methode bij andere gemeenten en de provincie. Het experi-

ment zorgt ook voor nieuwe initiatieven vanuit burgers en ondernemers.  

Uitvoerbaar binnen 

wet- en regelgeving? 

De gebiedsontwikkeling moet passen binnen de kaders van structuur- en –

bestemmingsplannen. Heerlen heeft dit geregeld en werkt aan een nieuwe structuurvi-

sie.   

Methode overdraag-

baar? 

Ja. Voorwaarden zijn: out-of-the-box kunnen denken, de noodzaak om het anders te 

doen, goede communicatie, aanwezigheid van een sterke trekker en bereidheid tot 

aanpassing en wet- en regelgeving. 

Resultaten over-

draagbaar? 

Ja. De methode is over te nemen en de participatie- en verdienmodellen van de afzon-

derlijke projecten kunnen een voorbeeld zijn voor anderen.  

Tevredenheid onder-

steuning 

Ja. Het inbrengen van expertise en het begeleiden van de stakeholders in de processen 

zijn een grote winst, evenals de kennis en ervaring van DLG buiten de regio. Het geeft 

de partijen een bredere kijk op de mogelijkheden om krimp te begeleiden.  
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8  Groen voor Rood - Delfzijl 

1  Achtergrond 
 

1.1        Aanleiding  

 

De gemeente Delfzijl heeft in de afgelopen jaren een experiment uitgevoerd gericht op het 

implementeren van een nieuwe ruimtelijke planningsmethodiek. De gemeente Delfzijl ligt in 

het noordoosten van de provincie Groningen. In deze regio functioneert de gemeente als 

een regionaal centrum met een ziekenhuis, middelbaar- en beroepsonderwijs en verschil-

lende sport en cultuurvoorzieningen. De ontwikkeling van de Eemshaven in de jaren ’60 

werd gezien als een belangrijke motor voor groei in de gemeente Delfzijl. In de jaren ’80 

bleek echter dat de economische ontwikkeling achterblijft en ontstaan er aan bevolkings-

krimp gerelateerde problemen. Het gemeentebestuur blijft echter nog lang haar beleid, ge-

richt op groei, vasthouden. Pas na een bestuurscrisis in 2010 komt een proces van bewust-

wording op gang. De problemen zijn dan duidelijk merkbaar, bijvoorbeeld in de koopsector, 

onderwijs en handel. Het aantal inwoners in de gemeente Delfzijl is gedaald van 31.000 in 

1995 naar 26.500 begin 2012.  

 

Vanwege de krimpende bevolking wil de gemeente Delfzijl de woningvoorraad verminderen 

en de vrijkomende gronden samen met de inwoners een groene inrichting geven. De wijken 

moeten ‘buurtschappen in het groen’ worden1. De gemeente Delfzijl heeft het experiment 

opgestart in het voorjaar van 2010 en koppelt deze aan het gemeentelijke plan voor de 

wijk Delfzijl-Noord. In deze wijk liggen gronden braak door de sloop van overbodige wonin-

gen. De gemeente wil deze gronden een groene functie geven, gecombineerd met een ver-

betering van de leefbaarheid in de wijk. 

 

Het experiment in Delfzijl vindt plaats binnen een breder verband. De regio Eemsmond (be-

staande uit de samenwerkende gemeenten Appingedam, Delfzijl, Eemsmond en Loppersum 

en daarnaast de provincie Groningen) heeft de aanvraag voor het experiment ingediend bij 

het Experimentenprogramma Bevolkingsdaling.  

Deze experimentbeschrijving focust op het experiment in Delfzijl. Het ministerie van EL&I 

de Wageningen Universiteit (Alterra) opdrachtgegeven om dit experiment te monitoren. In 

de monitor wordt ook experiment in de gemeente Heerlen betrokken dat zich ook richt op 

het inrichten van de woonruimte na sloop (zie casus Gebrookerbos). 

 

                                                        
1 De oorspronkelijke titel van het experiment is dan ook ‘Buurtschappen in het groen voor Delfzijl’. In-

middels heet het experiment ‘Groen voor Rood’. In de praktijk worden beide titels gebruikt. 
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1.2  Doelen en uitrol 

 

Het experiment bestaat uit meerdere niveaus. Op het niveau van de regio Eemsmond willen 

de betrokken partijen een nieuwe ruimtelijke planningsmethodiek voor krimpende regio’s 

ontwikkelen en daarmee experimenteren. Het gaat daarbij om een methodiek die oog heeft 

voor de integrale context van leefbaarheid én financierbaarheid op het niveau van de (wo-

ningmarkt-) regio. Dit betekent dat de methodiek richting geeft aan investeringsbeslissin-

gen op korte termijn die bijdragen aan waardebehoud en waardecreatie op langere termijn, 

zowel in financiële zin als in termen van leefbaarheid1.  

 

De gemeente Delfzijl is één van de gemeenten die een nieuwe ruimtelijke planningsmetho-

diek hanteert. De gemeente kiest voor Delfzijl Noord aangezien deze wijk het meest wordt 

getroffen door de gevolgen van krimp. Wanneer de nieuwe methodiek succesvol is, wil de 

gemeente dat ook in andere wijken interactieve planvorming, implementatie en beheer toe-

passen bij door sloop vrijkomende gronden. 

 
 
2  Uitvoering 
 
2.1  Organisatievorm 

 

De gemeente is initiatiefnemer van het project Groen voor Rood, zoals het in Delfzijl heet, 

en is bereid erin te investeren. De gemeente treedt op als regisseur en als facilitator.  

De gemeente focust sterk op samenwerking in brede zin. De gemeente betrekt dan ook tal 

van landelijke, provinciale en lokale partijen bij het experiment. Denk aan het ministerie 

van EL&I, de provincie Groningen, Dienst Landelijk Gebied (DLG), woningcorporatie Acan-

tus, het Innovatienetwerk, Landschapsbeheer Groningen, de Brede School, Wijkplatform 

Delfzijl Noord. 

 

In de brede samenstelling van betrokken partijen komt echter een omslag waarna de ge-

meente vooral de samenwerking zoekt met de bewoners van Delfzijl Noord. De gemeente 

bericht de bewoners van de wijk dat het braakliggende terrein voor de Brede School Noord 

voor 15 jaar aan hen in beheer wordt gegeven2. Zij mogen zelf met voorstellen voor de 

gronden komen en deze tot stand brengen. De gemeente faciliteert en adviseert hen daar-

bij. Ook zorgt de gemeente ervoor dat de braakliggende gronden bewerkbaar worden ge-

maakt (door o.a. verwijderen sloopafval). 

 

De gemeente Delfzijl werkt samen met de gemeenten Heerlen en Sluis. De drie gemeenten 

wisselen onderling kennis en ervaringen uit. Daarnaast biedt de gemeente Amsterdam on-

dersteuning bij het oplossen van problemen als gevolg van krimp. 

 

                                                        
1 Experiment bevolkingsdaling Regio Eemsdelta: Naar een nieuwe planningsmethodiek voor krimpende 

regio’s 
2 De gemeente behoudt het recht om binnen deze periode woningen te bouwen in het gebied, wanneer 

hier vraag naar is. 
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Ondersteuning vanuit het rijk 

Het ministerie van EL&I heeft het experiment vanaf het begin ondersteund. Het ministerie 

stelde een beperkt budget beschikbaar, organiseerde de inzet van de Dienst Landelijk          

Gebied (DLG; 300 uur) en dacht mee. Het ministerie stuurt verder aan op uitwisseling tus-

sen Heerlen en Delfzijl en op monitoring van beide pilots (door Alterra Wageningen Univer-

siteit). Na 2011 is de betrokkenheid van het ministerie onder druk komen te staan, als ge-

volg van wijzigende beleidsprioriteiten1. 

De DLG richt zich vooral op de ruimtelijke inrichting en levert een projectleider voor het or-

ganiseren van een Schetsschuit, een interactieve planningsmethode. Na de Schetsschuit 

eindigt de actieve betrokkenheid van DLG bij het experiment, hoewel de gemeente een blij-

vende inzet van DLG op prijs stelt. In opdracht van de gemeente maakt DLG nog ontwerp-

voorstellen voor de braakliggende grond. 

 

2.2  Uitvoeringsproces 

 

Opmaat naar de schetsschuit 

Het experiment begint met drie workshops waarin de doelen van het experiment worden 

vastgesteld. In de eerste workshop zijn alleen de gemeente Delfzijl en het ministerie van 

EL&I betrokken. De tweede workshop is een brainstormsessie met een groot aantal en een 

breed spectrum van partijen, waaronder overheden, adviesdiensten en het maatschappelijk 

middenveld. Ook het wijkplatform Delfzijl Noord is betrokken. In een derde workshop wor-

den de doelstellingen van het experiment vastgesteld. 

 

Doelen voor het experiment 

In samenspraak met verschillende partijen zijn aanvankelijk drie doelen voor het experiment in 

Delfzijl-Noord vastgesteld: 

 Natuurontwikkeling: braakliggende gronden ontwikkelen tot natuur en als uitloopgebied voor 

de bewoners. 

 Stadslandbouw: vrijkomende grond benutten voor een stadsboerderij om streekproducten te 

kweken en burgers bewust te maken van hun voedselvoorziening en eventueel voor de op-

vang van gehandicapten of ouderen. 

 Participatie van burgers: betrekken van burgers zodat zij zich het experiment eigen maken en 

bijdragen aan het aanleggen en beheren van de groenvoorzieningen. 

 

Op 14-15 september 2011 vindt vervolgens de Schetsschuits plaats. Hierbij is een breed 

aantal partijen uitgenodigd, vooral overheden. Daarnaast zijn een beperkt aantal verte-

genwoordigers van de bewoners uit Delfzijl Noord uitgenodigd. Pas wanneer de plannen 

meer concreet zijn, wil de gemeente de bewoners meer betrekken. De gemeente wil zo 

voorkomen dat burgers blij worden gemaakt met ideeën die niet realiseerbaar blijken. 

 

                                                        
1 ‘Lerende monitoring’ krimppilots Heerlen en Delfzijl, Alterra Wageningen UR, December 2011 (defini-

tief gemaakt maart 2012). 
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De Schetsschuit levert een ruimtelijke visie op met voorstellen voor projecten. Deze projec-

ten zijn dan nog niet vertaald in een plan van aanpak met financiering, taken, bevoegdhe-

den en planning. De uitwerking dient te gebeuren na goedkeuring door B&W. Hiertoe is het 

verslag van de schetsschuit vertaald in een voorstel voor het college. Bij het aanbieden van 

het voorstel geeft DLG samen met enkele ambtenaren een presentatie van de uitkomsten. 

 

Na goedkeuring van het voorstel door het College, was het de bedoeling om de projectidee-

en te controleren op financiële haalbaarheid en uit te werken in projectplannen. Het Wijk-

platform Delfzijl-Noord zou gevraagd worden opdrachtgever te worden. Op dat moment is 

het plan van aanpak nog niet nader uitgewerkt en is er binnen de gemeente discussie over 

rollen, taken en verantwoordelijkheden tussen de betrokken partijen.  

 

Omslag naar burgerparticipatie 

Als gevolg van de interne discussie over de verantwoordelijkheidsverdeling en het wisselen 

van projectleider voor ‘Groen voor rood’ komt er een omslag. De gemeente laat de ideeën 

die voortgekomen zijn uit de Schetsschuit los, en nodigt in plaats daarvan de bewoners van 

Delfzijl Noord uit om mee te denken over de inrichting van de braakliggende gronden.  

 

Dit doet de gemeente door elk huishouden een ansichtkaart te sturen met uitleg over het 

project ‘Groen voor Rood’ en het verzoek om mee te denken en doen. Daarop hebben circa 

30 bewoners zich aangemeld. Samen met enkele ambtenaren van de gemeente Delfzijl 

vormen zij de projectgroep ‘Groen voor Rood’. De projectgroep mag voorstellen formuleren 

voor de braakliggende gronden. De voorstellen dienen te voldoen aan zes criteria, die ook 

bij de Schetsschuit al golden. 

 

Criteria voor selectie 

De gemeente heeft zes criteria geformuleerd waaraan voorstellen moeten voldoen, willen zij in 

aanmerking komen voor uitvoering: 

1. Ruimtelijke kwaliteit 

2. Sociale cohesie 

3. Leefbaarheid 

4. Beheersbaarheid 

5. Financiële beheersbaarheid 

6. Flexibiliteit 

 

De eerste bijeenkomst heeft de projectgroep 30 voorstellen en wensen voor de inrichting 

opgeleverd. Aan de hand van die voorstellen heeft de gemeente DLG een eerste basisontwerp 

laten schetsen en daarnaast berekend wat de verschillende voorzieningen kosten. Die informatie 

is aan de leden van de projectgroep gepresenteerd tijdens de tweede bijeenkomst op 6 juni 2012 

waar zij over het basisontwerp hebben gediscussieerd en een Top 5 van voorzieningen hebben 

vastgesteld. 



 75 

 

Ideeën van Projectgroep Groen voor Rood 

1) Vlindertuin, bloementuin, belevingstuin 

2) Vijver, fontein, bankjes, bruggetjes 

3) Voetbalveldje 

4) Boomgaard met fruit- en notenbomen 

5) Centraal plein 

6) Schooltuin 

7) Hondenrenveld 

8) Openluchttheater 

9) Dierenweide 

10) Hangplek voor jongeren 

 

Overstap naar uitvoering 

In het Integraal investeringsprogramma van de gemeente Delfzijl is budget opgenomen om de 

grond bewerkbaar te maken. Het bestek hiertoe wordt begin 2013 gemaakt en de verwachting is 

dat de aanbesteding in april 2013 zal plaatsvinden. Het streven is dat de bewoners nog voor de 

zomer de eerste projectplannen kunnen implementeren. 

Wijkbelangen Delfzijl Noord heeft het project Groen voor Rood omarmd. De organisatie vraagt 

aandacht voor het project op de lokale radio, in artikelen en door te folderen. Hiermee willen zij 

vrijwilligers werven die bereid zijn aan het project deel te nemen. Ook heeft de organisatie een 

budget van 20.000 euro verzameld voor uitvoering van de voorstellen. Daarnaast nemen bewo-

ners zelf initiatieven om tot financiering van hun voorstellen te komen. 

 

Wet- en regelgeving 

In de uitvoering van het experiment worden de huidige wet- en regelgeving niet als belemmerend 

ervaren. De gemeente heeft ervoor gekozen om de bestemming van de gronden te behouden. De 

braakliggende gronden zijn voor 15 jaar ter beschikking gesteld aan de bewoners. Indien over 

een aantal jaar toch behoefte bestaat aan extra woningen, dan kunnen deze op de gronden wor-

den gebouwd. De bewoners zijn op de hoogte van deze mogelijkheid. 

 

2.3  Samenwerking 

 

Aanvankelijk vond er samenwerking plaats tussen de gemeente en een groot aantal partij-

en. Er was hierbij discussie over welke partijen wel of juist niet betrokken moesten worden, 

en wat een ieders rol of taak in het geheel zou moeten zijn. Vooral de wethouder was een 

grote voorstander van het betrekken van meer partijen, in elk geval bij de uitvoering van 

de concrete projecten. Andere partijen gaven de voorkeur aan minder betrokken partijen.  

 

Burgers waren in dat begintraject nog nauwelijks betrokken bij het experiment, ondanks 

dat burgerparticipatie één van doelstellingen was. De gemeente besefte zich dat zij richting 

de bewoners een inhaalslag had te maken als gevolg van de herstructurering en de groot-

schalige sloop, en wilde hier voorzichtig mee omgaan. Bewoners hadden weinig vertrouwen 

(meer) in de gemeente en ergerden zich aan de open vlaktes en het gebrek aan onderhoud. 

De gemeente vreesde hen te snel blij te maken met ideeën die uiteindelijk niet haalbaar 

zouden blijken en richtte zich daarom aanvankelijk sterk op het informeren en consulteren 

van de bewoners. Pas wanneer de ideeën meer concrete vormen hebben aangenomen, wil-

de zij burgers meer bij het proces betrekken.  
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Dit resulteerde erin dat de gemeente een sterke regierol had bij het bedenken van de invul-

ling van de braakliggende gronden, maar vervolgens wel verwachte dat burgers de uitvoe-

ring van de plannen zouden oppakken. De burgers stelden zelf echter dat zij gehoord wil-

den worden, hun eigen ideeën mochten inbrengen1.  

De gemeente heeft hier gehoor aangegeven en is het gesprek niet langer met maatschap-

pelijke organisaties en bedrijven, maar vooral met de bewoners van de wijk aangegaan. 

 

Vooral in de samenwerking en communicatie ziet de gemeente aandachtspunten voor toekomsti-

ge interactieve planningsprocessen.  

 De projectgroep is dit maal vrij snel opgesteld. Een volgende keer overweegt de ge-

meente om eerst meer bekendheid te geven aan het project voordat een projectgroep 

wordt vastgesteld. Zo krijgen meer burgers de kans om een rol te spelen in het project. 

 Ook zou de gemeente haar rol als facilitator meer afbakenen. Nu heeft de gemeente tal 

van verzoeken gekregen om ondersteuning. Nu heeft de gemeenten bijvoorbeeld meer-

dere bezoeken gekregen om een projectplan te schrijven. In een volgend traject kan de 

gemeente dit mogelijk voorkomen door een format voor projectplannen te verspreiden. 

 Tot slot is een eenduidige communicatie van groot belang. Om die reden heeft de ge-

meente besloten dat de projectleider de contacten voert met de bewoners. Zo kan de 

gemeente er beter zorg voor dragen dat de afspraken helder blijven. 

 

2.4  Financiering 

 

De gemeente heeft de braakliggende gronden ter beschikking gesteld, maar geen middelen 

voor de uitvoering en beheer van de gronden. Wel heeft de gemeente in het Integraal In-

vesteringsprogramma budget opgenomen om de braakliggende gronden bouwrijp te maken. 

Dit investeringsprogramma dient nog door de gemeenteraad te worden goedgekeurd. 

 

Het ministerie van EL&I heeft beperkt middelen beschikbaar gesteld. Uit de documenten 

blijkt niet voor welk doel deze middelen zijn benut. 

 

Omdat de gemeente geen middelen ter beschikking stelt voor uitvoering en beheer, dienen 

de bewoners zelf activiteiten te ontplooien om voldoende middelen te vergaren. Gedeelte-

lijk worden zij daarbij geholpen. Zo is er een wijkbudget dat kan worden benut en heeft het 

wijkplatform eerder al een subsidie gekregen van het ministerie van WWI voor aandachts-

wijken (40+)2. Daarnaast stimuleert de bewoners om creatief te zijn; ofwel een sponsor-

loop of loterij te organiseren, bedrijven om een (materiële of financiële) bijdrage te vragen, 

samenwerking aan te gaan met bijvoorbeeld scholen of een subsidie aan te vragen. De ge-

meente is bereid hierbij ondersteuning te bieden. Hiertoe heeft de gemeente ondermeer 

DLG opdracht gegeven om mogelijke subsidies voor de bewoners in kaart te brengen. 

 

 

                                                        
1 Lerende monitoring’ krimppilots Heerlen en Delfzijl, Alterra Wageningen UR, December 2011 (definitief 

gemaakt maart 2012). 
2 Destijds het Ministerie van VROM. 
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3  Resultaten en borging 
 

3.1  Realisatie van doelen 

 

Op het niveau van de regio Eemsmond wilde men experimenteren met nieuwe ruimtelijke 

planningsmethoden. De gemeente Delfzijl heeft in de afgelopen jaren inderdaad geëxperi-

menteerd met nieuwe ruimtelijke planningsmethoden. Uit de documenten komt niet naar 

voren dat de ervaringen zijn gedeeld in de regio Eemsmond, de nadruk ligt op kennisuitwis-

seling met Heerlen. Daarnaast zijn er contacten met Sluis en de gemeente Amsterdam. 

 

Tot op zekere hoogte heeft de gemeente geëxperimenteerd met nieuwe ruimtelijke plan-

ningsmethoden. Allereerst heeft de gemeente samen met DLG een Schetsschuit uitgevoerd, 

een planningsmethode die oorspronkelijk in landelijke gebieden wordt benut en niet in ste-

delijk gebied is toegepast. 

Na de eerder beschreven omslag heeft de gemeente vervolgens de stap gemaakt naar een 

interactieve planningsmethode. Voor de gemeente was dit een grote stap, omdat de plan-

vorming en -uitvoering daarmee als het ware uit handen wordt gegeven. De gemeente 

staat aan de zijlijn en treedt enkel als facilitator op. De methode is niet nieuw in Nederland, 

maar wel voor de gemeente en betekent voor de organisatie een geheel andere werkwijze 

dan gebruikelijk. 

 

Dankzij de status van experiment door DLG heeft de gemeente volgens de gemeentelijke 

projectleider de overstap naar interactieve planvorming aangedurfd. De redenering is dat 

een experiment, net als een pilot, een tijdelijke interventie is waarbij je een methode of 

werkwijze uitprobeert. Het experiment houdt een zeker risico in, maar dat is inherent aan 

een experiment. Op grond van de resultaten kan de gemeente (zonder gezichtsverlies) be-

sluiten ermee door te gaan of ermee te stoppen.  

 

Het experiment is nog in volle gang. Pas over een aantal maanden tot een jaar zal er meer 

helderheid zijn over de resultaten die met het experiment zijn behaald, en of er dankzij het 

experiment een nieuwe werkwijze tot stand is gekomen. Wanneer de burgers hun voorstel-

len weten te implementeren en de verschillende betrokken partijen tevreden zijn over het 

proces, kan de gemeente besluiten interactieve planvorming in haar beleid te borgen. 

 

 
4  Overdraagbaarheid en overdracht 
 
4.1  Overdraagbaarheid 

 

De gemeente gaat het planningsproces in Delfzijl Noord nog evalueren. Belangrijk aan-

dachtspunt daarbij is in hoeverre de methode van interactieve planvorming ook in andere 

wijken in Delfzijl toegepast kan worden. De verwachting is nu dat de aanpak sterk samen-

hangt met de identiteit van een wijk. Delfzijl Noord is een wijk met een lage SES en een 

groot gebrek aan vertrouwen als gevolg van 10 jaar aan herstructurering en langdurig 

braakliggende gronden. In andere wijken zal de gemeente eerder starten met de opbouw 

van de wijk en is er over het algemeen een groter aandeel koopwoningen. In de aanpak zal 

je als gemeente in moeten spelen op deze kenmerken van de wijk om het proces succesvol 

te laten zijn. 
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4.2  Overdracht 

 

In het experiment is aandacht geweest voor overdracht tot in elk geval eind 2011. De mo-

nitoring door Alterra staat hierbij centraal. Deze monitor had tot doel te leren van de ont-

wikkelingen in het experiment en de geleerde lessen te verspreiden. Er zijn twee metingen 

geweest: één eind 2010 en één eind 2011. Hierbij is aandacht besteed aan de uitvoerbaar-

heid, betrokken actoren, bestuurlijke commitment, burgerparticipatie, innovatie en externe 

doorwerking. Per meting heeft het onderzoeksteam verschillende bijeenkomsten bezocht, 

een documentenstudie uitgevoerd, en interviews afgenomen met de projectleiding, bewo-

ners en betrokken partijen. In de monitor is een vergelijking gemaakt met het experiment 

Gebrookersbos. 

 

Daarnaast heeft DLG in opdracht van de gemeente Delfzijl twee boeken gemaakt over het 

experiment: 

 Schetsschuit Krimp Delfzijl Noord - Groen voor Rood: Strategie voor duurzame vergroe-

ning 

 Zo mooi kan het worden – Van woestenij tot paradijsje – Voorstel voor de inrichting en 

aanpak van het terrein in Delfzijl Noord. 

  

 
5  Toets 
 

In de evaluatie van het Experimentenprogramma Bevolkingsdaling focussen we op een aan-

tal criteria dat van belang wordt geacht voor een goede beoordeling van de opzet en uit-

voering van het programma. In onderstaand schema zijn deze criteria opgenomen. Op 

grond van de interviews en de documentatie is in het overzicht een beoordeling van het ex-

periment opgenomen. 

Criteria Oordeel 

SMART doelstelling? Nee, niet SMART geformuleerd. Specifieke doelstelling voor het experiment in 
Delfzijl ontbreekt. Regionaal is er wel een doelstelling geformuleerd.  

Doelstelling behaald?  N.v.t. Experiment is nog gaande. Voorstellen zijn geïnventariseerd, uitvoe-
ring moet nog starten. 

Zichtbaarheid experi-
ment? 

Ja, dankzij monitoring door Alterra landelijke zichtbaarheid. In de wijk is het 
experiment zichtbaar door radioberichten, artikelen en twee documenten over 
de inrichting van de braakliggende gronden. 

Verdeling van pijn? Nee, niet aan de orde. 

Effectieve begeleiding 
van krimp? 

 Methode kan naar verwachting gebruikt worden voor het omgaan met braak-
liggende gronden en bij plannen voor sloop. Methode is daarmee relevant 
wanneer er sprake is van krimp. 

Duurzame verande-
ring? 

 N.v.t. Experiment is nog gaande.  

Spin-off?  Niet aan de orde. 

Uitvoerbaar binnen 
wet- en regelgeving? 

 Ja, geen belemmeringen voorzien. 

Methode overdraag-
baar? 

 Ja, methode Schetsschuit en interactieve planvorming met burgers kunnen 
worden overgedragen. 

Resultaten overdraag-
baar? 

 Nee, resultaten zijn lokaal gebonden. 

Tevredenheid onder-
steuning 

 Ja, tevreden over de inzet van DLG en ondersteuning vanuit EL&I. Wel had 
de gemeente behoefte aan voortzetting van de begeleiding door genoemde 
partijen. 
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9  Krimp en strategisch woningvoorraadbeheer 
 Groene Hart 

1  Achtergrond 
 

1.1 Aanleiding  

 

In het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling is het Groene Hart opgenomen als antici-

peerregio, omdat de regio (op termijn) te maken krijgt met bevolkingsdaling. Dit vooruit-

zicht is echter jarenlang in de regio ontkend. Het Groene Hart stond immers bekend om het 

restrictief ruimtelijk beleid om het gebied open te houden en in andere delen was er juist 

een forse bouwopgave, zoals in de Zuidplaspolder.  

 

Begin 2000 heeft de provincie Zuid-Holland het restrictieve beleid versoepeld door geen 

grote restricties aan de lokale en regionale programma’s te koppelen. Binnen aangegeven 

ruimte (de rode contouren) kon het Groene Hart bouwen tot maximaal migratiesaldo=0.  

De woningbouwproductie in het Groene Hart bleef echter ook daarna achter op de pro-

grammering. De provincie heeft toen een verkenning laten uitvoeren naar de ontwikkelin-
gen in het Groene Hart1. Hieruit bleek onder meer dat de bevolkingsgroei in de regio stag-

neert en er in sommige gemeenten, vooral in het Zuid-Hollandse deel van het Groene Hart, 

al sprake is van structurele bevolkingsdaling. Oorzaak van de bevolkingsdaling is vooral 

een negatief migratiesaldo in het gebied door situaties die moeilijk beïnvloedbaar zijn, zo-

als opleidingsmogelijkheden, economisch klimaat en culturele voorzieningen.2 Vooral de 

starters trekken weg uit de regio. 
 
Om het tij te keren, wil de provincie Zuid-Holland een bewustwordingsproces in gang zet-

ten, waarbij ook de positieve kanten van krimp (inzetten op kwaliteit) worden belicht. De 

eerste verkenning is met die reden uitgebreid besproken in de regio’s. Er bleek behoefte 

aan meer inzicht in de demografische ontwikkelingen in het Groene Hart en de gevolgen 

daarvan voor de woningbouw. De provincie wilde daarbij niet alleen in kwantitatieve ter-

men inzicht krijgen in de bevolkingsdaling maar ook dat er een kwalitatief beeld werd ge-

schetst van de verschillende woonbehoeften in de regio. Op basis daarvan zou dan een re-

gionale visie op het woningvoorraadbeheer kunnen worden opgesteld. De provincie Zuid-

Holland heeft vervolgens de regio’s in haar werkgebied gevraagd om deel te nemen aan 

een onderzoek op dit terrein. De regio Alblasserwaard – Vijfheerenlanden heeft daar toen 

positief op gereageerd.  

 

                                                        
1 Tussen groei en krimp in het Groene Hart, Universiteit van Amsterdam, 2009. 
2 Samen bouwen aan strategisch woonbeleid – Projectvoorstel Alblasserwaard Vijfheerenlanden. 
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De provincie Zuid-Holland heeft vervolgens voor dit onderzoek en het bijbehorende be-

wustwordingsproces een verzoek aanvraag ingediend bij het Experimentenprogramma Be-

volkingsdaling. Een beperktere variant van dit verzoek is gehonoreerd. In tegenstelling tot 

andere woonexperimenten heeft het experiment geen ondersteuning ontvangen van de 

Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV). De stichting vond de aanvraag hiervoor 

niet experimenteel genoeg. 

 

1.2  Doelen en uitrol 

 

Het experiment ‘Strategisch Woningvoorraadbeheer Groene Hart’ heeft het versnellen van 

het bewustwordingsproces over bevolkingsdaling tot doel en wil dit bereiken door het ont-

wikkelen van een gedeelde visie van de kansen die krimp biedt voor het bevorderen van de 

ruimtelijke kwaliteit. De betekenis van bovenlokale samenwerking in beeld brengen om 

gemeenten en regio’s te prikkelen tot het gezamenlijk opstellen van een lokale ontwikke-

lingsstrategie voor de regio. Ofwel: 

Samen met bestuurders en ambtenaren op zoek naar een nieuw en realistisch regi-

onaal ontwikkelperspectief. Dit vraagt zicht op lokale ontwikkelkansen en onder-

scheidend vermogen in zowel nieuwbouw als bestaande bouw. De opgave zal niet in 

elke gemeente dezelfde zijn en voor een gezonde ontwikkeling van de regio is inter-

gemeentelijke afstemming een must1. 

 

Een belangrijk onderdeel van het experiment bestaat uit een onderzoek naar de woningop-

gave in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Dit onderzoek diende antwoord te geven 

op de volgende vragen: 

 Welke woningvraag is voor de komende jaren te verwachten? Het gaat om: 

 kwantiteit (hoeveel en waar)  

 kwalitatief (welke woonmilieus zijn kansrijk op lange termijn) 

 Wat is de transformatieopgave in de bestaande woningvoorraad als gevolg van de ver-

anderende woningvraag? In welke delen van de voorraad liggen er kansen voor sane-

ring, sloop, functieveranderingen? 

 Hoe is de opgave te differentiëren naar de verschillende kernen? Wat zijn kansen voor 

specialisatie in verschillende kernen? 

 

Uitrol 

De provincie Zuid-Holland is gestart met het bewustwordingsproces in één regio, namelijk 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, maar wil deze ook in de andere anticipeergebieden bin-

nen de clusters Delta-eilanden en Groene Hart in gang zetten. Het experiment in Alblasser-

waard-Vijfheerenlanden heeft er maar in beperkte mate toe geleid dat in de andere antici-

peergebieden een discussie over de veranderde demografische perspectieven op gang is 

gekomen. Dit geldt alleen voor de regio Hoeksche Waard. In de andere regio’s wordt vaak 

gewezen op de financiële en woningmarktcrisis. Een besef dat er structurele demografische 

veranderingen optreden is er niet.  

                                                        
1 Samen bouwen aan strategisch woonbeleid – Projectvoorstel Alblasserwaard Vijfheerenlanden. 
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Het ministerie van BZK en de provincie Zuid-Holland hebben daarom het initiatief genomen 

om voor alle anticipeerregio’s in Zuid-Holland een plan van aanpak op te stellen voor een 

strategie voor anticiperen op de demografische transities(ontgroening, vergrijzing) en be-

volking- en/of huishoudendaling waarmee die regio’s te maken krijgen. In dit plan zijn de 

in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden geleerde lessen opgenomen, als ook ervarin-

gen in andere anticipeerregio’s in Nederland. Op dit moment rolt de provincie dit program-

ma in de andere regio’s uit. 
 
 
2  Uitvoering 
 
2.1 Organisatievorm 

 

De provincie Zuid-Holland is initiatiefnemer en regisseur binnen het experiment. De provin-

cie faciliteert het proces, met financiële ondersteuning van het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken, monitort de voortgang en stimuleert waar nodig partijen om hun taken en bevoegd-

heden op te pakken. 

 

Het daadwerkelijk ontwikkelen van nieuw beleid is de verantwoordelijkheid van gemeenten 

en regio’s. Bestuurlijk overleg vindt plaats binnen het portefeuillehouderoverleg Ruimtelijke 

ordening en Volkshuisvesting van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Het betreft 

hier een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Har-

dinxveld-Giessendam, Leerdam, Molenwaard en Zederik. 

 

Binnen het experiment zijn ook de woningcorporaties betrokken. Binnen het overleg worden 

zij vertegenwoordigd door corporatie Kleurrijk Wonen.  

 

Ondersteuning rijk 

Het ministerie van BZK heeft een financiële bijdrage aan het experiment verstrekt en daar-

naast een bestuurscoach en de krimpgame beschikbaar gesteld. De bestuurscoach heeft de 

bestuurlijke samenwerking in de regio gefaciliteerd. In een Krimpgame gaan bestuurders 

en andere sleutelfiguren in en game situatie na op welke wijze zij zouden kunnen omgaan 

met krimp.  

 

2.2 Uitvoeringsproces 

 

In de aanvraag heeft de provincie Zuid-Holland een zeer uitgebreid plan van aanpak be-

schreven. Voor de uitvoering zijn zowel het ministerie van BZK als VROM gevraagd om een 

aanzienlijke subsidie. Deze subsidie is niet verstrekt, waardoor een afslankt plan van aan-

pak is opgesteld. Er is geen gezamenlijke communicatiestrategie ontwikkeld en er zijn min-

der bijeenkomsten gehouden ten opzichte van het oorspronkelijke plan van aanpak. 
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Het nieuwe plan van aanpak loopt parallel met de voorbereiding in de regio Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden van een nieuwe Structuurvisie 2030. Het plan van aanpak van het expe-

riment ziet er als volgt uit. 

 

Fase Deadline Omschrijving 

1 November 2010 Formatie (ambtelijk) 

2 November-december 2010 Vraagontwikkeling 

3 December-februari 2011 Kernen differentiatie: kwaliteiten per kern 

4 Maart-mei 2011 Kernen kansenkaart; koppeling van kwaliteiten van kernen 

aan potenties ervan 

5 Juni 2011 Rapportage en advies 

6 April-juli 2011 Bewustwording raden 

 

Dit plan van aanpak is conform begroting uitgevoerd, maar heeft enige vertraging opgelo-

pen. Deze uitloop in de planning heeft niet tot problemen geleid. Het rapport wordt vooral 

als een stap in een langlopend proces gezien. Het is een opmaat naar een regionale toe-

komst- en woonvisie. 

 

In de oorspronkelijke opzet van het experiment lag de gedachte opgesloten om de bewust-

wording over de bevolkingsverandering te stimuleren door een positief getinte aanpak in de 

vorm van een kernenspecialisatie. Met een kwalitatief in gestoken streefbeeld van de on-

derscheiden kernen in de regio (in plaats van financiële overwegingen) zou het verdelen 

van pijn soepeler kunnen verlopen. In de praktijk is echter gebleken dat deze kwalitatieve 

insteek van belang is, maar dat toch het proces meer tijd vergt dan vooraf was gedacht. 

 

In de uitvoering van het experiment is volgens geïnterviewden duidelijk gebleken dat pro-

ces- en beleidswijzigingen niet van bovenaf kunnen worden opgelegd. Verandering moet 

van onderop komen en vergt tijd. Een bewustwordingsproces kent verschillende rondes: 

eerst de portefeuillehouders, die gaan in gesprek met hun Colleges, die op hun beurt het 

gesprek aangaan met de gemeenteraden en tot slot het gesprek met het maatschappelijk 

middenveld. In dit experiment zijn deze rondes na elkaar doorlopen, terwijl volgens enkele 

geïnterviewden het achteraf bezien goed was geweest als de rondes meer parallel liepen. 

Vooral de gemeenteraden en het maatschappelijk middenveld hadden volgens geïnterview-

den eerder betrokken moeten worden. 

 

In het experiment is veel tijd en aandacht besteed aan het helder krijgen van de vooruit-

zichten voor de regio. Het werkte hierbij belemmerend dat landelijke prognoses voor 2030 

een groei laten zien voor de woningmarkt in de regio. Door de verschillende prognoses is 

het lastig om de verschillende gemeenten op één lijn te krijgen.  

 

Wet- en regelgeving 

Het experiment is uitvoerbaar binnen de huidige wet- en regelgeving. De huidige bevoegd-

heidverdeling kan volgens een respondent wel belemmerend werken. Regionaal strategisch 

woningvoorraadbeheer is alleen mogelijk op grond van overeenkomsten tussen gemeenten, 

er is geen regionale doorzettingsmacht. De wetgeving biedt de provincie mogelijkheden om 

druk uit te oefenen, bijvoorbeeld door bezwaar te maken tegen bestemmingsplannen. Te-

gelijkertijd kan een dergelijke handeling leiden tot een (ongewenste) verslechtering van de 

onderlinge verhoudingen. 
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Een ander punt is dat gemeenten de aanpassing van de woningvoorraadprogrammering zul-

len merken in hun begroting. Om die reden stelt een respondent dat het positief zou zijn 

als de gevolgen van de verlaging in de programmering regionaal kunnen worden verrekend.  

 

2.3  Samenwerking 

 

De samenwerking tussen de verschillende partijen groeit volgens geïnterviewden. Aanvan-

kelijk waren er grote verschillen tussen gemeenten, vooral in hun beoordeling van de 

krimpproblematiek. Gaandeweg hebben de gemeenten elkaar echter beter leren kennen en 

zijn zij elkaar meer gaan vertrouwen. Er is sprake van meer gelijkheid tussen de gemeen-

ten. 

De samenwerking is echter broos en verandert op dit moment. De gemeenten dienen nu 

namelijk op grond van de opgedane inzichten, zoals verwoord in bijvoorbeeld de kernen 

kansenkaart, over te gaan tot afstemming en het nemen van concrete besluiten ten aanzien 

van de woningbouw in de regio. Als gevolg daarvan spelen de belangen van de verschillen-

de partijen op en ontstaat er discussie over waar wel of niet gebouwd zou moeten worden. 

Men is het met elkaar eens dat er sprake is van overcapaciteit, maar niet over de oplos-

sing(en) daarvoor: waar gaan we minder bouwen? Helder is dat de provincie Zuid-Holland 

en de corporaties lagere aantallen voorstaan in de woningbouwprogrammering dan de ge-

meenten. Naast dat de partijen een verschillende visie hebben op de kansen in de regio, 

geldt ook dat er al contracten met derden in gang zijn gezet, waarvan gemeenten niet sim-

pelweg afstand kunnen doen.  

 

Een centrale rol in het experiment heeft de provinciale projectleider gespeeld. De geïnter-

viewden zijn (zeer) te spreken over de rol van de projectleider die zich sterk in zet voor het 

bij elkaar brengen van partijen en hen te stimuleren hun taak op te pakken. De meningen 

zijn enigszins verdeeld over wat de rol van de provincie in deze fase van het proces zou 

moeten zijn, variërend van gebruikmaken van haar doorzettingsmacht tot het behouden 

van meer afstand.  

 

Ook het onderzoeksbureau heeft een belangrijke rol gehad in het project. Het bureau heeft 

veel kennis en ervaringen ingebracht. Voorstellen waren minder vaak afkomstig uit de regio 

zelf.  

 

Een bestuurscoach heeft een aantal keren het experiment bezocht. Deze coach heeft mee-

gedacht over de wijze waarop de eindrapportage van het onderzoek het beste kon worden 

ingebracht in de regionale en lokale bestuurlijke trajecten. 

 

2.4  Financiering 

 

De provincie heeft een subsidie verstrekt voor de uitvoering van het experiment. Daarnaast 

heeft het ministerie van BZK een bijdrage geleverd van 15.000 euro. 
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3  Resultaten en borging 
 

3.1 Realisatie van doelen 

 

In het experiment is het gestelde doel gerealiseerd, waar gaat het gaat om het verkrijgen 

van inzicht. Dit inzicht is verwoord in het onderzoeksrapport “Op weg naar een nieuwe ba-

lans in de regionale woningbouw” (Companen, november 2011) over de ontwikkeling van 

de vraag naar woningen (kwantitatief) en de woonbehoeften (kwalitatief). In het rapport is 

geen kwantitatieve verdeling van de woningbouwprogrammering voor de regio opgenomen, 

maar de kansen voor woningbouw zijn in kwalitatieve zin wel geïdentificeerd.  

 

Het experiment heeft bijgedragen aan het bewustwordingsproces rondom krimp, vooral op 

het niveau van de colleges van burgemeester en wethouders. De gemeenteraden zijn pas 

later bij het experiment betrokken. Het bewustwordingsproces komt hier pas op gang. Bij 

sommige fracties leeft nog het beeld dat het bouwen van woningen ook automatisch zal lei-

den tot meer huishoudens in de gemeente. Niet iedereen is echter van mening, dat de de-

mografische situatie inderdaad grondig is veranderd1. 

Niettemin is het onderzoeksrapport vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de regio. 

En ook is vastgelegd dat in de komende 10-jaar periode een woningbouwprogramma wordt 

gehanteerd van 3500 woningvoorraadtoename. Als de demografische perspectieven anders 

worden dan nu wordt voorzien, mogen de gemeenten van de provincie het Migratiesaldo 

Nul voor die periode als maximumprogramma hanteren2.  

 

Het proces van afstemming van het regionale woningvoorraadbeheer, geen onderdeel meer 

van het experiment, is nog gaande. In mei 2012 is de regionale toekomstvisie ‘Visie 2030’ 

door alle gemeenteraden in de regio vastgesteld. De hoofdthema’s uit deze visie worden 

geconcretiseerd in thematische visies, waaronder de regionale woonvisie. In het eerste 

kwartaal van 2013 worden deze uitwerkingen aan de gemeenten voorgelegd. 

 

3.2  Borging en toekomst 

 

Het experiment heeft een nieuwe manier van denken in gang gezet, namelijk denken vanuit 

de kansen per kern en het herijken van de programmering. Dit denken kan echter op elk 

moment terugvallen als gevolg van bijvoorbeeld verkiezingen. Een nieuwe wethouder kan 

een nieuwe visie met zich meebrengen. Of deze nieuwe manier van denken dan ook wordt 

bekrachtigd, zal blijken uit de in 2013 vast te stellen regionale woonvisie. In deze woonvi-

sie zullen de resultaten van het bewustwordingsproces, een nieuwe wijze van omgaan met 

woningbouwprogrammering, zijn beslag moeten krijgen. Een goede voorbode is dat de eer-

der vastgestelde voorstellen, zoals een verlaging van de ambitie als het migratiesaldo ne-

gatief is, als uitgangspunt worden genomen. Ook is de herijking van de programmering op-

genomen in de Provinciale Structuur Visie. 

 

                                                        
1 Plan van Aanpak – Anticiperen in Zuid-Holland, Provincie Zuid-Holland en Ministerie van Binnenlandse 

Zaken, september 2012. 
2 Besluit Bestuurlijke tafel, december 2011. 
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Ook positief is dat de regio met de vastgestelde Visie 2030 de Groene Hart Kwaliteit Prijs 

heeft gewonnen. Dit een is een bekrachtiging van de weg die de partijen gezamenlijk zijn 

ingeslagen. 

 

Groene Hart Kwaliteit Prijs 

De regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden heeft op 15 november 2012 de Groene Hart Kwaliteit 

Prijs gewonnen. De Groene Hart Kwaliteit Prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een gemeente of 

regio die op opvallende, vernieuwende en constructieve manier bezig is met de verbetering van 

Het Groene Hart. De regio krijgt de prijs omdat: 

 bouwprojecten aan de rand van of net buiten het Groene Hart zijn geconcentreerd waardoor 

de kwaliteit van het gebied zo goed mogelijk behouden blijft. 

 het de visie in samenspraak met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven heeft ont-

wikkeld. 

 

 
4  Overdraagbaarheid en overdracht 
 
4.1  Overdraagbaarheid 

 

Het bewustwordingsproces is via een standaardprogramma in gang gezet. Dit programma is 

eerder al gehanteerd in onder meer Noordwest-Friesland en de Achterhoek. Het uitgevoer-

de onderzoek wordt gewaardeerd, mede omdat het op een aansprekende wijze (de kansen 

op) de woningmarkt presenteert. Het leverde op deze wijze een goede inbreng voor het ge-

sprek op. De resultaten van het proces en het onderzoek zijn lokaal gebonden en kunnen 

daarom niet worden overgenomen door andere regio’s. 

 

4.2  Overdracht 

 

In het experiment is vooral gewerkt aan interne overdracht. Colleges, gemeenteraden en 

het maatschappelijke middenveld zijn in het experiment betrokken. Van overdracht naar 

andere regio’s, vooral buiten het Groene Hart, is geen sprake. Wel zijn de verschillende do-

cumenten, zoals de rapportage en de besluiten van het Algemeen Bestuur, openbaar. 

 

 
5  Toets 
 

In de evaluatie van het Experimentenprogramma Bevolkingsdaling focussen we op een aan-

tal criteria dat van belang wordt geacht voor een goede beoordeling van de opzet en uit-

voering van het programma. In onderstaand schema zijn deze criteria opgenomen. Op 

grond van de interviews en de documentatie is in het overzicht een beoordeling van het ex-

periment opgenomen. 
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Criterium Oordeel 

SMART doelstelling? Doelstelling is niet SMART geformuleerd. Doelstelling is gericht op het ver-

krijgen van inzicht en het opstarten van een bewustwordingsproces.  

Doelstelling behaald? Gewenste inzichten zijn verkregen en het bewustwordingsproces is in gang 

gezet, maar nog wel broos.  

Zichtbaarheid experi-

ment? 

Beperkt, uitstraling binnen het Groene Hart. 

Verdeling van pijn? Experiment is opmaat naar het herverdelen van de woningvoorraadpro-

grammering. Deze herverdeling heeft kan (ernstige) financiële gevolgen voor 

gemeenten hebben. 

Effectieve begeleiding 

van krimp? 

Bewustwording van de gevolgen van krimp in de regio, nog geen begeleiding 

daarvan. 

Duurzame verandering? Nog onbekend. Meer helderheid na vaststellen van regionale Woonvisie. 

Spin-off? Nee. 

Uitvoerbaar binnen 

wet- en regelgeving? 

Experiment is uitvoerbaar binnen wet- en regelgeving.  

Methode overdraag-

baar? 

Ja, methode wordt nu ook toegepast binnen andere anticipeerregio’s in Zuid-

Holland. 

Resultaten overdraag-

baar? 

Resultaten zijn lokaal gebonden. 

Tevredenheid onder-

steuning 

Ja, tevreden. Ministerie van BZK heeft bijgedragen door het beschikbaar 

stellen van een Bestuurscoach, een krimpgame en een subsidie. 
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10  Ontwikkeling van de gemeenschap door zelf-
sturing 

1  Achtergrond 
 

1.1 Aanleiding  

 

Als gevolg van de toenemende kloof tussen overheid en burger heeft de gemeente Helden 

in de jaren 90 gekozen voor een nieuwe houding van de overheid. De gemeente is zich 

gaan openstellen voor de mening van de gemeenschap en bood haar ruimte om zelf met 

oplossingen te komen voor ervaren problemen. De verhouding tussen overheid en burger 

veranderde, er kwam een zelfsturende, vitale gemeenschap tot stand. 

 

In 2009 zijn de gemeenten Peel en Maas1 en Valkenburg aan de Geul samen met de Hoge-

school Zuyd, de welzijnsinstellingen Vorkmeer en Traject, de Vereniging Kleine Kernen   

Limburg en de provincie Limburg een convenant aangegaan om gemeenschapsontwikkeling 

via de methodiek van zelfsturing verder te ontwikkelen en overdraagbaar te maken. Hiertoe 

hebben de samenwerkende partijen een proeftuin zelfsturing opgericht. De proeftuin be-

oogt via tal van projecten het zelfregisserend vermogen van gemeenschappen van onderop 

te versterken. Ook dient de proeftuin instrumenten en producten op te leveren die de deel-

hebbende partijen inspireren en die ook andere gemeenschappen stimuleren en ondersteu-

nen bij het implementeren van de methodiek van zelfsturing. De proeftuin loopt nog tot 

eind 2013.  

 

Vier ontwikkellijnen 

Binnen de proeftuin bestaan vier ontwikkellijnen: 

 Lijn 1: uitvoering van zelfsturing in de praktijk in de regio Peel en Maas en Valkenburg 

aan de Geul 

 Lijn 2: Verdieping, doorontwikkeling van werkwijze voor de zelfsturing 

 Lijn 3: Reflectie/deskundigheidsbevordering opgezet vanuit burgers, maatschappelijke 

organisaties en overheid 

 Lijn 4: Adopteren van basisfilosofie door belangstellende gemeenten en andere betrok-

kenen. 

 

Binnen de proeftuin zijn de betrokken gemeenten met hun burgers in gesprek gegaan over 

het hebben en in stand houden van sociale cohesie en voorzieningen. De burgers zijn daar-

bij aangesproken op hun mogelijkheden om te sturen, doelen te stellen, projecten te for-

muleren en deze (op eigen verzoek samen met maatschappelijke organisaties) uit te voe-

ren. In een cyclisch proces zijn zo tal van woon-, welzijn en zorgproducten door de ge-

meenschap ontwikkeld.  

                                                        
1 De gemeente Peel en Maas bestaat sinds 1 januari 2010 en wordt gevormd door elf kernen, te weten Baarlo, 

Beringe, Egchel, Grashoek, Helden, Kessel, Kessel-Eik, Koningslust, Maasbree, Meijel, en Panningen. De 
voormalige gemeenten Helden heeft het convenant ondertekend. 
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De gemeente treedt hierbij op als facilitator en ondersteuner van het proces. Zo ontstaat 

een gelijkwaardige driehoek waarin gemeenschappen, maatschappelijke partners en ge-

meenten een netwerk vormen. 

 

Figuur 1 Gelijkwaardige driehoek 

Gemeente Maatschappelijke partners

Kern/wijk

 
Bron: Aanvraag experiment ‘Ontwikkeling gemeenschap door zelfsturing’  

 

Krimp en de gevolgen daarvan zijn ook een onderwerp binnen de proeftuin zelfsturing. De 

gemeenschap behandelt krimp niet als een probleem, maar bepaalt hoe zij de leefbaarheid 

in het dorp of de wijk wil behouden, stelt daarvoor doelen en bedenkt hoe deze doelen te 

realiseren. Krimp staat daarmee niet centraal, maar is één van de feiten waarmee men te 

maken krijgt bij het realiseren van de gezamenlijk gestelde doelen. 

 

1.2  Doelen en uitrol 

 

Doelen 

De gemeente Peel en Maas, de aanvrager van het experiment, heeft al jarenlang ervaring 

met de methodiek van zelfsturing. In het experiment wil de gemeente onderzoeken in hoe-

verre deze methodiek een antwoord geeft op de problematiek van krimp. 

 

De centrale vraagstelling van het onderzoek is:  

Kan de methodiek van gemeenschapsontwikkeling via zelfsturing bijdragen aan een 

antwoord op de vragen van vergrijzing, ontgroening en bevolkingsdaling of is de 

methodiek van zelfsturing in zich een antwoord op die vraag. 

 

Aansluitend wil de gemeente binnen het experiment onderzoeken waar de verantwoorde-

lijkheid van de gemeenschap begint en die van maatschappelijke organisaties en overheid 

ophoudt. En wat een eventuele verschuiving in de onderlinge relatie betekent voor de re-

gels en activiteiten van de overheid en maatschappelijke organisaties. Zo wil de gemeente 

handvaten bieden aan andere gemeenten die te maken krijgen met krimp en/of zich willen 

inzetten voor het stimuleren van meer zelfsturing. 
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Uitrol 

Het experiment dient inzichten op te leveren voor bewonersorganisaties, gemeentebestu-

ren, de provincie Limburg en het ministerie van BZK (Directie Krachtig Bestuur) over de 

mogelijkheden van zelfsturing bij het omgaan met (de gevolgen van) krimp. Deze kennis 

kan door andere gemeenschappen die te maken hebben met de gevolgen van krimp, wor-

den benut.  

 

 
2  Uitvoering 
 

2.1  Organisatievorm 

 

De gemeente Peel en Maas heeft de aanvraag voor het experiment ingediend. Naast initia-

tiefnemer is de gemeente ook aanjager en mede-uitvoerder van het experiment. Daarnaast 

hebben de convenantpartijen uit de proeftuin zelfsturing bijgedragen aan de uitvoering. 

 

Het experiment wordt uitgevoerd binnen de proeftuin zelfsturing. Zij maakt daarmee ge-

bruik van de projectorganisatie van de proeftuin. Hierbij is er een stuurgroep op bestuurlijk 

niveau, een proeftuin brede projectgroep op tactisch niveau, projectengroepen per project 

dat binnen de proeftuin wordt uitgevoerd. Daarnaast is er een klankbordgroep bestaande 

uit vertegenwoordigers van gemeenschappen/bewonersoverleggen.  

 

Het Rijk heeft tijdens het experiment geen ondersteuning geboden. Wel heeft het ministerie 

van BZK in het kader van het programmamanagement Krachtig Bestuur een bijeenkomst in 

de gemeente Peel en Maas georganiseerd over het thema actief burgerschap. De gemeente 

heeft hier een actieve bijdrage aan geleverd. 

 

2.2  Uitvoeringsproces 

 

Het experiment bestaat uit een onderzoek naar de betekenis van zelfsturing wanneer er 

sprake is van krimp. Er is voornamelijk bureauonderzoek gedaan omdat er veel documenta-

tie voorhanden is. Denk hierbij aan beleidsstukken en evaluaties op het terrein van wonen, 

zorg en welzijn en tal van documenten over zelfsturing. Het onderzoek is binnen het budget 

en de planning uitgevoerd.  

 

In het plan van aanpak is opgenomen dat de gemeenten Peel en Maas en Valkenburg aan 

de Geul met elkaar worden vergeleken. Beide gemeenten nemen deel aan de proeftuin 

waardoor vorderingen in deze gemeenten tevens als opbrengsten kunnen dienen voor het 

experiment. Wat uitgangssituatie verschillen de twee gemeenten van elkaar: 

 In de gemeente Peel en Maas hebben gemeenschappen al jarenlange ervaring met de 

praktijk van zelfsturing. Krimp is een relatief nieuw thema binnen de gemeente. Naar 

verwachting krijgt de gemeente vanaf 2013 te maken met de gevolgen van krimp. 

 Voor de gemeente Valkenburg aan de Geul is de methodiek van zelfsturing relatief 

nieuw. De gemeente heeft de methodiek in 2009 geïntroduceerd, maar met krimp heeft 

de gemeente al jarenlang te maken.  
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Om inzicht te krijgen in het effect van zelfsturing wilde men ook een gemeente in het on-

derzoek betrekken waar geen ervaring was met de methodiek van zelfsturing. Men koos 

hierbij voor de gemeente Venray die qua landelijk gebied en historie vergelijkbaar is met 

de gemeente Peel en Maas. De vergelijking tussen beide gemeenten is uiteindelijk niet mo-

gelijk geweest, doordat de gemeente Venray - geënthousiasmeerd door de uitleg over zelf-

sturing – zelf ook met de methodiek aan de slag is gegaan. 

 

Actief burgerschap 

Tijdens het experiment heeft de Vereniging van Kleine Kernen Limburg een subsidie aangevraagd 

in het kader van ‘Actief Burgerschap’ opleiden van vrijwilligers tot procesbegeleiders rondom het 

thema van krimp. Samen met welzijnsinstelling Trajekt en Huis voor de Sport Limburg heeft VK-

KL een tiental vrijwilligers opgeleid. Deze vrijwilligers voerden vervolgens ‘krimpdialogen’ in een 

vijftal pilotdorpen in Limburg, waaronder Valkenburg aan de Geul. In deze gesprekken ging men 

in op de gevolgen van bevolkingskrimp, ontgroening en vergrijzing voor het dorp, vooral richting 

verenigingen, woningbouw en voorzieningen als de basisschool. 

 

Binnen de proeftuin is veel gesproken over de verschillen tussen gemeenschappen en de 

betekenis daarvan voor het concept zelfsturing. 

 

Wet- en regelgeving 

Het experiment heeft geen belemmeringen ondervonden als gevolg van wet- en regelge-

ving. Binnen de methodiek van zelfsturing kunnen wél belemmeringen ontstaan als gevolg 

van de huidige wet- en regelgeving die uitgaat van een andere verhouding tussen de over-

heid en gemeenschappen. In het proces van deregulering en het teruggeven van vertrou-

wen aan gemeenschappen kunnen gemeenten ervaren dat zij burgers niet de ruimte kun-

nen bieden die zij wensen te geven bijvoorbeeld als gevolg van vergunningprocedures. Te-

gelijkertijd kunnen projecten die gemeenschappen aandragen, botsen met de wet- en re-

gelgeving als blijkt dat vrijwilligers zich pas kunnen inzetten op bijvoorbeeld een kinder-

dagverblijf als zij bepaalde diploma’s hebben. 

 

2.3  Samenwerking 

 

Het experiment is grotendeels uitgevoerd door de gemeente Peel en Maas, maar binnen de 

context van de proeftuin zelfsturing. In deze proeftuin zijn naast de gemeente Peel en Maas 

ook de gemeente Valkenburg aan de Geul, de Hogeschool Zuyd, de welzijnsinstellingen 

Vorkmeer en Traject, de Vereniging Kleine Kernen Limburg en de provincie Limburg betrok-

ken. De geïnterviewden zijn tevreden over de onderlinge samenwerking binnen de proef-

tuin. Volgens hen zijn in de proeftuin mensen betrokken die enthousiast zijn over zelfstu-

ring, zich hiervoor willen inzetten, een onderlinge klik hebben en een zeker mandaat om 

besluiten te nemen. 
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2.4  Financiering 

 

Het experiment heeft geen middelen aangevraagd voor projectsturing, projectontwikkeling 

en uitvoering. Doordat de concrete praktijk van zelfsturing binnen de proeftuin zelfsturing 

heeft plaatsgevonden, is een groot deel van de financiering van het experiment gedekt met 

de middelen van de proeftuin. Ook hebben de verschillende partijen een materiële inzet ge-

leverd. De kosten voor de ontwikkeling van de documentaire, zijn gedragen door de provin-

cie Limburg en de gemeente Peel en Maas. 

 

 
3  Resultaten en borging 
 

3.1  Realisatie van doelen 

 

Het experiment heeft geresulteerd in het boek ‘Krimpgroeien - Krimp in jeugd en aantal, 

groei in sociale vitaliteit’. In dit boek zijn 10 projecten uit de gemeente Peel en Maas be-

schreven, waarbij expliciet aandacht is besteed aan de relatie krimp en zelfsturing. Daar-

naast is een gelijknamige documentaire gemaakt en zijn een aantal bijeenkomsten over 

burgerparticipatie en zelfsturing gehouden in de gemeente Peel en Maas. De beoogde pro-

ducten zijn hiermee gerealiseerd.  

 

Inhoudelijk gezien levert het experiment inzicht in de betekenis van zelfsturing in krimpre-

gio’s. De in het boek ‘Krimpgroeien’ beschreven voorbeelden laten volgens de schrijvers 

zien dat krimp, bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing geen processen zijn die de 

ontwikkeling van vitale gemeenschappen en leefbaarheid bedreigen. Krimp kan volgens de 

geïnterviewden talrijke kansen bieden wanneer de gemeenschap zelf aan zet gelaten wordt.  

Dankzij de methodiek van zelfsturing worden gemeenschappen aangezet om te werken 

vanuit een toekomstbeeld: “Hoe willen wij dat onze gemeenschap er over circa 10 jaar uit-

ziet, rekening houdend met lokale omstandigheden zoals bevolkingsdaling en vergrijzing?” 

Krimp krijgt zo een plek in de processen van gemeenschapontwikkeling.  

 

Uit de interviewronde blijkt verder dat er in de proeftuin en het experiment veel ervaring is 

opgedaan in het bespreekbaar maken van krimp. Bijvoorbeeld door te benoemen dat er dit 

jaar x-aantal kinderen zijn geboren in het dorp, dat het aantal leerlingen dus zal dalen en 

dan gezamenlijk te bespreken wat de gemeenschap kinderen wil kunnen blijven bieden bin-

nen de dorpsgrenzen en hoe dit te verwezenlijken valt. Eén van de geïnterviewden vindt 

dat deze ervaringen nog beter benut kunnen worden door deze te beschrijven en zo over-

draagbaar te maken. In de opgeleverde producten zijn geen methodiekbeschrijvingen op-

genomen1. 

 

                                                        
1 De methodiek van zelfsturing is beschreven in het boek ‘Zelfsturende vitale gemeenschappen - Erva-

ringen van de Proeftuin Zelfsturing’ (Jan Custers en Geert Schmitz (red.), 2012). 
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In tegenstelling tot het plan van aanpak zijn eventuele consequenties van de verschillen in 

kenmerken tussen de gemeenten Peel en Maas en Valkenburg aan de Geul voor de metho-

diek van zelfsturing weinig belicht in de genoemde producten. De toepasbaarheid van zelf-

sturing in verschillende gemeenten is wel onderwerp van gesprek geweest binnen de proef-

tuin zelfsturing. Er zijn duidelijk verschillen tussen Peel en Maas en Valkenburg aan de Geul 

te benoemen die ook van invloed zijn op de wijze waarop zelfsturing vorm en inhoud krijgt. 

Eén van de respondenten benadrukt de wenselijkheid van nader onderzoek naar zelfsturing 

in verschillende regio’s om meer grip te krijgen op de (on)mogelijkheden van zelfsturing.  

 

3.2  Borging en toekomst 

 

In het experiment is geen sprake van een ‘oude werkwijze’ die vervangen is door een nieu-

we werkwijze. Het experiment is gericht op het verzamelen van kennis en ervaringen 

rondom zelfsturing en krimp, en deze beschikbaar stellen voor derden. 

 

In de proeftuin zelfsturing is wel degelijk sprake van een nieuwe werkwijze. De gemeente 

Peel en Maas heeft al 15 jaar ervaring met zelfsturing, de gemeente Valkenburg aan de 

Geul sinds 2009. Ook gemeenten in de directe omgeving raken geïnspireerd door de proef-

tuin en introduceren zelfsturing bij hun gemeenschappen en ook landelijk staat de metho-

diek in de belangstelling. 

 

Binnen de proeftuin werken de samenwerkende partners aan borging van de resultaten. De 

partners van de proeftuin proberen hun enthousiasme, de opgedane kennis en ervaringen 

zoveel mogelijk te delen met bestuurders, ambtenaren en burgers. Zo wil men voorkomen 

dat het proces zich beperkt tot een kernteam van slechts een aantal personen. Positief is 

dat het samenwerkingsverband regio Venlo de toekomstvisie ‘De regio in balans’ heeft 

vastgesteld. Daarin is de idee van zelfsturing, vitale gemeenschappen, als één van de drie 

centrale thema’s benoemd. Zelfsturing heeft daarmee een heel expliciete plek in de regio 

Venlo, waar Peel en Maas deel van uitmaakt. De gemeente Valkenburg aan de Geul bena-

drukt op haar beurt het belang van het faciliteren van de eigen verantwoordelijkheid van 

burgers bij het bewerkstelligen van leefbaarheid. Desondanks blijft het ook in deze ge-

meenten zaak om bestuurlijk, ambtelijk en in de relaties met burgers en maatschappelijke 

organisaties te blijven investeren in het vitaal krijgen en houden van gemeenschappen.  

 

Ook de Hogeschool Zuyd speelt een belangrijke rol in het bekrachtigen van ontwikkelingen. 

De Hogeschool Zuyd past het curriculum van de opleiding Social Work aan op ontwikkelin-

gen in het veld, waaronder de proeftuin, zodat afgestudeerden die vaardigheden en kennis 

hebben die aansluiten op de behoefte in het veld. Meer dan voorheen leren sociale werkers 

dan ook om bijvoorbeeld lokale processen te stimuleren en te faciliteren. 

 

Tegelijkertijd is zelfsturing een proces dat gemeenschappen en organisaties met elkaar 

aangaan, dat leidt tot nieuwe onderlinge verhoudingen en verschuivingen in rollen en ta-

ken. Gemeenten moeten leren los te laten en gemeenschappen zelf de ruimte te bieden om 

hun dorp of wijk vorm te geven. De gemeenschappen moeten op hun beurt deze ruimte 

durven te pakken en hun ideeën gezamenlijk vorm geven. Welzijnsorganisaties moeten le-

ren om maatschappelijke processen te faciliteren in plaats van vaststaande activiteiten uit 

te voeren. Borging van dit proces vindt dus niet binnen één organisatie of op één plek 

plaats, maar in de gehele samenleving. 
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Toekomst 

De proeftuin zelfsturing loopt in de huidige vorm na 2013 af. De samenwerkende partijen 

overleggen hoe zij daarna verder willen gaan. De partijen willen mogelijk toe naar een 

‘open beweging’ waar ook andere gemeenten/organisaties in Limburg zich bij aan kunnen 

sluiten. De te ontwikkelen netwerkorganisatie zal zich naar verwachting richten op het faci-

literen van het netwerk en het ondersteunen van kennisuitwisseling en deskundigheidsbe-

vordering.  

 

 
4  Overdraagbaarheid en overdracht 
 
4.1  Overdraagbaarheid 

 

De methodiek van zelfsturing is volgens de respondenten ook in andere delen van Neder-

land toe te passen, al zijn er regio’s waar de gemeenschap, maatschappelijke organisaties 

en/of de gemeente nog niet klaar zijn om zelfsturing tot stand te (gaan) brengen.  

 

Als gevolg van contextuele verschillen zal het proces van het tot stand brengen van zelfstu-

ring per gemeente verschillend verlopen en zelfsturing op eigen wijze vorm krijgen. Bepa-

lend daarbij zijn onder meer de lokale verhoudingen tussen overheid en burger, de ge-

meentelijke prioriteiten, de lokale mentaliteit en flexibiliteit van burgers. In de proeftuin is 

enige kennis opgedaan over welke aspecten van zelfsturing generiek zijn en welke meer 

contextgebonden. Bij het vormgeven van het lokale proces kunnen de in de proeftuin ge-

leerde lessen worden benut. Om de overdraagbaarheid naar andere regio’s beter te kunnen 

faciliteren is volgens betrokkenen meer gestructureerd en verdiepend onderzoek naar ge-

nerieke en contextgebonden aspecten van zelfsturing nodig.  

 

Overigens heeft het experiment twee factoren die van belang zijn bij zelfsturing, expliciet 

gemaakt; namelijk tijd en ruimte1. Tijd is van belang omdat het proces van ontdekken van 

de kracht van de eigen gemeenschap, nadenken over de toekomst van de eigen gemeen-

schap en mogelijkheden vertalen in een concrete toekomstagenda geen lineaire proces is, 

maar cyclisch en dialooggestuurd. Daarnaast is het bieden van ruimte door gemeenten en 

maatschappelijke organisaties aan gemeenschappen cruciaal om deze processen te doorlo-

pen en de verantwoordelijkheid te nemen, ook wanneer dit langzamer verloopt dan bijvoor-

beeld de gemeente wenselijk acht. 

 

4.2  Overdracht 

 

Zelfsturing is volgens de proeftuin als concept in Nederland omarmd. Mede als gevolg van 

de bezuinigingen komen met grote regelmaat wethouders, raadsleden en ambtenaren van-

uit het hele land naar Peel en Maas om te leren van de proeftuin zelfsturing. Ook geeft Peel 

en Maas presentaties op landelijke conferenties. Volgens de respondenten is er in het land 

behoefte aan de kennis en ervaringen die in de proeftuin met zelfsturing (in relatie tot 

krimp) zijn opgedaan.  

                                                        
1 Krimpgroeien - Krimp in jeugd en aantal, groei in sociale vitaliteit, Proeftuin Zelfsturing, 2010. 



 94 

Om de kennis en ervaringen van de proeftuin en het experiment te verspreiden heeft de 

proeftuin meerdere producten opgesteld. Belangrijke documenten zijn het brondocument 

‘De ontwikkeling van een zelfsturende, vitale gemeenschap’, het boekje ‘Zelfsturende vitale 

gemeenschappen’ en het boek en de film ‘Krimpgroeien’. Daarnaast is er de website 

www.proeftuinzelfsturing’ en zijn er meerdere artikelen gepubliceerd over het onderwerp 

zelfsturing. 

 

Meerdere respondenten merken expliciet op dat er meer landelijke bijeenkomsten over er-

varingen met burgerparticipatie en zelfsturing gehouden mogen worden. Dit onderwerp 

krijgt naar hun mening onvoldoende aandacht bij landelijke bijeenkomsten over krimp. 

 

Inspiratie voor anderen 

“Van een raadslid uit de gemeente Noordenveld (Leek/Roden) kreeg ik een boekje dat hij op zijn 

beurt weer had gekregen van de nieuwe gemeente Peel en Maas uit Limburg met als pakkende 

titel `De ontwikkeling van een zelfsturende vitale gemeenschap´. Een boekje met een zeer inte-

ressante visie welke past bij de 21e eeuw en welke zich inmiddels in de praktijk aldaar bewezen 

heeft. Op 31 januari 2011 is onze Dorpsvereniging Slochteren tezamen met diverse burgers, onderne-

mers en maatschappelijke organisaties uit Slochteren gestart met de ontwikkeling van een dorpsvisie 

Slochteren. Ook de gemeente willen wij binnen deze ontwikkeling uiteraard graag meenemen. Een (dy-

namische) dorpsvisie gaat over allerlei onderwerpen welke onze leefbaarheid voor nu en de toekomst 

beïnvloedt. Het kan ons goed helpen om samen met de gemeente onze toekomst zelf vorm te geven. 

De Vereniging Groninger Dorpen zal ons begeleiden en faciliteren bij de dorpsvisie. 

Bron: http://www.dorpsverenigingslochteren.nl 

 

 
5  Toets 
 
In de evaluatie van het Experimentenprogramma Bevolkingsdaling focussen we op een aan-

tal criteria dat van belang wordt geacht voor een goede beoordeling van de opzet en uit-

voering van het programma. In onderstaand schema zijn deze criteria opgenomen. Op 

grond van de interviews en de documentatie is in het overzicht een beoordeling van het ex-

periment opgenomen. 
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Overzicht  Centrale aspecten evaluatie 

Criterium Oordeel 

SMART doelstelling? Nee, doelstelling is niet SMART geformuleerd. Doelstelling betreft een onderzoek 

naar de betekenis van zelfsturing in geval van krimpproblematiek. 

Doelstelling behaald? Te ontwikkelen producten zijn gerealiseerd. Regionale vergelijkingen ontbreken 

in deze producten, maar zijn wel onderwerp van gesprek. 

Zichtbaarheid experiment? Experiment is zichtbaar door boek en film. Proeftuin zelfsturing is landelijk be-

kend, experiment is onderdeel van deze landelijke profilering. 

Verdeling van pijn? N.v.t. 

Effectieve begeleiding van 

krimp? 

Ja, lokale gemeenschappen ontwikkelen oplossingen voor problemen (als gevolg 

van krimp). 

Duurzame verandering? Krimp is vast thema binnen zelfsturing. 

Spin-off? Ja, veel gemeenten zijn geïnteresseerd, komen op werkbezoek en/of nemen het 
idee van zelfsturing over. 

Uitvoerbaar binnen wet- 

en regelgeving? 

Oplossingen van burgers kunnen botsen met wet- en regelgeving, bijvoorbeeld 

vergunningen en bestemmingsplan. 

Methode overdraagbaar? Ja, al zijn mogelijk aanpassingen nodig a.g.v. lokale kenmerken. 

Resultaten overdraag-

baar? 

Ja, geleerde lessen zijn over te dragen. Ideeën lokale gemeenschappen kunnen 

ter inspiratie dienen en/of worden overgenomen (afhankelijk van de lokale situa-

tie). 

Tevredenheid ondersteu-

ning 

N.v.t. Er is vanuit het Rijk geen ondersteuning geboden bij het experiment. 
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11  Geïntegreerde kindvoorzieningen Groningen 

1  Achtergrond 
 

1.1  Aanleiding  

 

In het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling is Noord Groningen opgenomen als krim-

pregio. In de komende tien jaren varieert de bevolkingsdaling van 25% tot 50%. Het aantal 

kinderen in de regio zal daardoor sterk afnemen, met als gevolg minder leerlingenaantallen 

op scholen. Ook de buitenschoolse opvang, de kinderdagopvang en peuterspeelzalen zullen 

met de gevolgen van krimp te maken krijgen. 

 

Omdat de toenemende druk op de kwaliteit van het onderwijs als ook de exploitatie van de 

voorzieningen door de terugloop van de 0 tot 12 jarigen in het gebied een zaak is die het 

belang van de betrokken instellingen en gemeenten overstijgt, ondersteunt en faciliteert de 

provincie Groningen al jaren diverse projecten en programma’s in de regio om te komen tot 

duurzame toekomstgerichte strategieën. In opdracht van vier grote schoolbesturen in 

Noord-Groningen en kinderopvangorganisatie Kids2b met ondersteuning van de provincie 

zijn al voorafgaand aan het experiment samenwerkingsmogelijkheden onderzocht. De resul-

taten van het project ‘Samenwerking onderwijsinstellingen, kinderopvang en peuterspeel-

zaalwerk Noord-Groningen’ zijn aanleiding geweest om de samenwerking inhoudelijk verder 

vorm te geven.  

 

Hiervoor kwam een kans toen de provincie Groningen in 2010 een Provinciaal Actieplan Be-

volkingsdaling Groningen heeft opgesteld. In het Provinciale Actieplan zijn experimenten 

opgenomen die als lokale voorbeeldprojecten oplossingsstrategieën kunnen ontwikkelen die 

kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de voorzieningen. Een van de experimenten die de 

provincie Groningen wilde ondersteunen én wilde indienen bij het Rijk in het kader van het 

Interbestuurlijke Actieplan Bevolkingsdaling is het Experiment Geïntegreerde Kindvoorzie-

ningen op het Groninger platteland, ofwel de inhoudelijke doorontwikkeling van de reeds op 

bestuurlijk niveau gestarte samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en peuterspeel-

zalen. 

 

1.2  Doelen en uitrol 

 

De doelstelling van het experiment was volgens de aanvraag, zoals deze is ingediend bij 

het Experimentenprogramma Bevolkingsdaling, de realisatie van een blauwdruk voor een 

multifunctionele kindvoorziening, waarin alle partners organisatorisch en inhoudelijk sa-

menwerken, waardoor de kinderen maximale ontwikkelingskansen hebben. 

 

Later is deze doelstelling verbreed. De partijen beseften dat ‘een blauwdruk’ wellicht niet 

wenselijk is. Men focuste daarom op het onderzoeken op welke wijze en onder welke voor-

waarden partijen kunnen komen tot een ontwerp van een integrale kindvoorziening, waarin 

alle partners organisatorisch en inhoudelijk samenwerken en waardoor de kinderen maxi-

male ontwikkelingskansen hebben.  
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Door het experiment willen de deelnemers nadenken over en ervaring opdoen met het rea-

liseren van geïntegreerde kindvoorzieningen in al haar facetten: visievorming, organisatie, 

personeel, financiën, communicatie, draagvlak, et cetera. 

Binnen de discussie over de betekenis van een geïntegreerde kindvoorziening is binnen het 

experiment onder meer gebruik gemaakt van de omschrijving zoals opgenomen in de rap-

portage ‘Dutch Design: besturingsmodellen voor een integrale kindvoorziening 2010’ van de 

landelijke Taskforce Kinderopvang/Onderwijs. 

 

Uitrol 

Het experiment heeft een voorbeeldfunctie voor andere gebieden die te maken hebben met 

een vergelijkbare problematiek, zowel in Groningen als in andere delen van het land, of dat 

in de toekomst krijgen. 

 

 
2  Uitvoering 
 
2.1  Organisatievorm 

 

In oktober 2010 is het Plan van Aanpak ‘Experiment Geïntegreerde Kindvoorzieningen op 

het Groninger platteland’ vastgesteld door de samenwerkende partijen: de gemeenten Ap-

pingedam, Delfzijl, Loppersum, Eemsmond, de Marne, Bedum en Winsum, de schoolbestu-

ren Marenland, Noordkwartier, VCPO Noord Groningen en Lauwers en Eems, kinderopvang-

instelling Kids2b, Stichting Peuterspeelzalen Loppersum, Stichting peuterspeelzaalwerk De 

Marne, de Provincie Groningen en het ministerie van OCW. De provincie Groningen heeft 

opgetreden als penvoerder, beheerde de financiën, verleende opdrachten en legde verant-

woording over het experiment af aan het Rijk. 

 

Projectstructuur 

In de projectstructuur is een bestuurlijke en een ambtelijke regiegroep opgenomen.  

De bestuurlijke regiegroep, bestaande uit vertegenwoordigers van alle participerende be-

stuursorganen, waaronder de zeven wethouders, fungeerde als opdrachtgever bij de uitvoe-

ring van het plan van aanpak. De ambtelijke regiegroep verzorgde de procesvoortgang en 

coördinatie van de uitvoering van het plan van aanpak. Het ministerie van OCW was zowel 

in de bestuurlijke als ambtelijke regiegroep vertegenwoordigd. De vier schoolbesturen wer-

den door twee bestuurders in de regiegroepen vertegenwoordigd.  

Het projectleiderschap is door twee personen uitgevoerd. De provincie leverde de zoge-

noemde interne projectleider die verantwoordelijk was voor het secretariaat van de be-

stuurlijke regiegroep. Daarnaast was er een externe projectleider die het secretariaat van 

de ambtelijke regiegroep verzorgde, de procesgang bewaakte en de pilots ondersteunde. 

Beide projectleiders maakten als adviseur deel uit van de bestuurlijke regiegroep. 

 

Binnen het experiment zijn twee pilots uitgevoerd. In deze pilots is gekeken naar nut en 

noodzaak van het harmoniseren van de organisaties en voorwaarden voor succes. De vol-

gende twee pilotwerkgroepen waren betrokken:  

 De werkgroep Ulrum/Zoutkamp (gemeente De Marne), bestond uit de beleidsmedewer-

ker onderwijs van de gemeente, de directeuren van de twee christelijke basisscholen, de 

meerscholendirecteur van de twee openbare basisscholen, de manager kinderopvang, de 

manager peuterspeelzaalwerk en de externe projectleider.  



 99 

 De werkgroep Stedum (gemeente Loppersum), bestaande uit de beleidsmedewerker on-

derwijs van de gemeente Loppersum, de twee directeuren van de twee scholen, een ma-

nager kinderopvang,de manager peuterspeelzaalwerk en de extern projectleider.  

 

2.2  Uitvoeringsproces 

 

Het plan van aanpak voor het experiment bestond uit drie fasen die deels gelijktijdig wor-

den uitgevoerd. De looptijd besloeg twee jaar. 

 

 Projectfasen Activiteiten  

Fase 1: voorbereiding (feb-mrt 2010) Formuleren en vaststellen plan van aanpak 

Fase 2a: inventarisatie (okt 2010-okt 

2011) 

Inventarisatie en analyse situatie kindvoorzieningen 

Fase 2b: twee pilots (okt 2010-okt 2011) Uitwerken ontwerpen van kindvoorzieningen in twee pilots 

Fase 3: analyse (aug 2011-febr 2012) Uitwerking ontwerp geïntegreerde kindvoorziening voor heel Noord-

Groningen  

 

Het plan van aanpak is volgens geïnterviewden uitgevoerd zoals was beoogd, en vrijwel 

conform planning en budget. Wel zijn er verschuivingen geweest binnen de planning van 

het experiment. Versnelling vond bijvoorbeeld plaats doordat gemeenten zelf de gebou-

wenvoorraad hebben geïnventariseerd. Personele wisselingen in de werkgroepen of de amb-

telijke regiegroep hebben echter tot enige vertraging geleid.  

 

Uitvoering onderzoek 

In het experiment zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. In één geval is daarbij afge-

weken van het plan van aanpak, namelijk rondom de inventarisatie van onderwijsgebou-

wen. Hier is geen afzonderlijk onderzoek voor uitgevoerd. De gemeenten hebben hun eigen 

inventarisatie van de gebouwenvoorraad aangeleverd. 

 

Uitvoering pilots 

Naast de onderzoeken zijn in het experiment twee pilots uitgevoerd. In deze pilots is erva-

ring opgedaan met het concept geïntegreerde kindvoorzieningen. De pilots vonden plaats in 

Stedum en in Ulrum/Zoetkamp. Deze pilots zijn geselecteerd door de bestuurlijke werk-

groep. Bij de selectie is geen rekening gehouden met lokale initiatieven rondom kindvoor-

zieningen. 

 

De twee pilots 

 In Stedum staat een openbare en een christelijke basisschool. Ook is er een peuter-

speelzaal gevestigd in de openbare school. 

 De tweede pilot vindt plaats in Ulrum en Zoutkamp. In beide dorpen staat een openbare 

en een christelijke basisschool en er is een peuterspeelzaal.  

 In deze dorpen maken ouders voornamelijk gebruik van gastouders, en niet van kinder-

dagopvang. 
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Beide pilotwerkgroepen zijn gestart met het opstellen van een plan van aanpak. Deze aan-

pak richtte zich vooral op bespreken van de krimpproblematiek in de regio, het meerjaren-

beleid van de deelnemende organisaties, het vaststellen van een gezamenlijke droom, de 

geïntegreerde kindvoorziening, en de weg daar naar toe. In beide werkgroepen is dit plan 

van aanpak uitgevoerd. 

 

De processen in beide werkgroepen zijn echter zeer verschillend geweest.  

 In Stedum waren de ouders, vertegenwoordigd door de oudergeleding van de medezeg-

genschapsraad, al aan het nadenken over de toekomst van het basisonderwijs en de 

daarmee samenhangende organisaties. Deze ouders wilden graag meedoen in het expe-

riment, maar in de ambtelijke werkgroep is destijds besloten vast te houden aan de in 

het experiment vastgestelde pilotwerkgroep. De ouders bleven echter actief en organi-

seerde bijvoorbeeld ouderavonden over het thema. Hierop is besloten klankbordavonden 

te organiseren waarop uitwisseling plaatsvond tussen de ouders en de experimentpartij-

en. In Stedum is veel draagvlak voor een geïntegreerde kindvoorziening en de verwach-

ting is dat in 2014 een dergelijke voorziening zal worden gerealiseerd. 

 In Ulrum/Zoutkamp was het concept geïntegreerde kindvoorzieningen nieuw. In de 

werkgroep is veel tijd besteed aan het verkennen van de gevolgen van krimp voor de lo-

kale voorzieningen en de kansen die een geïntegreerde kindvoorziening in dit opzicht 

kan bieden. De leden van de werkgroep hadden niet eenzelfde ‘sense of urgency’. Dit 

was deels ingegeven door een persoonlijke visie of bestuurlijk beleid en deels doordat de 

scholen vooralsnog voldoende kinderen hebben om te kunnen functioneren. Daarnaast 

speelden nog een aantal andere ontwikkelingen die de voortgang binnen deze pilot be-

lemmerden, zoals personele wisselingen in de schoolbesturen, het intrekken van verge-

vorderde plannen voor een Multifunctionele Accommodatie voor scholen in een nabijge-

legen dorp en het uitstellen van het opstellen van een integraal huisvestingsplan door de 

gemeente. 

 

Projectleiding 

De externe projectleider heeft binnen het experiment een belangrijke rol gespeeld bij het 

verspreiden van kennis en informatie, het managen van verwachtingen en het verkrijgen 

van draagvlak voor het experiment. Bij de start van het experiment was er niet overal 

sprake van onderlinge binding tussen partijen, en ook de inhoud en de doelstelling van het 

experiment was bij meerdere partijen niet bekend. Ook is veel tijd besteed aan het verken-

nen van de betekenis van het begrip ‘een geïntegreerde kindvoorziening’. Bij personele 

wisselingen heeft de projectleider steeds actief contact gezocht met de desbetreffende op-

volgers om hen te informeren en bij het proces te betrekken. 

In de begeleiding van de twee pilots is veel nadruk gelegd op procesbegeleiding, waarbij 

vooral aandacht is besteed aan het ontwikkelen van een visie op de samenwerking. Leer-

punt ten aanzien van de ambtelijke werkgroep is dat afspraken soms in meer detail uitge-

werkt hadden moeten worden om tot uniformiteit in uitwerking te komen, zoals rondom het 

verspreiden van de nieuwsbrief. 
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Wet- en regelgeving 

In heel Nederland zien we momenteel organisaties voor onderwijs en opvang de weg in-

slaan richting een geïntegreerde kindvoorziening. Volledige (juridische) integratie is moei-

zaam te verkrijgen, omdat er sprake is van onder meer drie Cao’s, privaat- en publiekrecht 

en andere eisen voor kwaliteit en veiligheid. Binnen het experiment is een notitie geschre-

ven waarin een overzicht wordt geboden van de wet- en regelgeving waarmee men te ma-

ken krijgt bij het oprichten van een geïntegreerde kindvoorziening1. In hoeverre de wet- en 

regelgeving belemmerend werkt, is locatiegebonden, afhankelijk van de mate waarin de 

partijen met elkaar willen integreren (denk aan brede school versus een geïntegreerde 

kindvoorziening). 

In het experiment heeft men vooral last gehad van de eisen rondom de fusietoets, die tot 

veel administratieve lasten leidt, en de wet op de samenwerkingsschool omdat deze wet 

vroegtijdig anticiperen op krimp belemmert.  

 

2.3  Samenwerking en communicatie 

 

Samenwerking 

De samenwerking binnen het experiment heeft plaats gevonden rondom een lastig vraag-

stuk. Vooral de denominatie, maar ook de verschillende belangen als gevolg van wettelijke 

taken en financieringsstromen zorgen voor discussie en onderlinge wrijving. Volgens de ge-

interviewden is samenwerking op gang gekomen, zeker op lokaal niveau, maar loopt deze 

nog niet soepel. De verschillen zijn dusdanig groot, evenals het aantal betrokken partijen, 

dat de discussie nog niet is afgerond, zeker niet wanneer het om het daadwerkelijk oprich-

ten van een geïntegreerde kindvoorziening gaat. 

 

Vanwege de onderlinge verschillen is gedurende het experiment veel tijd besteed aan af-

stemming. Er is vaker overleg geweest dan gepland, bijvoorbeeld over de gezamenlijke vi-

sie op geïntegreerde kindvoorzieningen en over de diverse rapportages die zijn opgeleverd. 

Achteraf bezien stellen de experimentpartijen vast dat zij niet alleen een visie dienden te 

hebben op wat een geïntegreerde kindvoorziening is, maar ook op de samenwerking zelf: 

wat is de gezamenlijke visie op de (behoeften van) kinderen en op gelijkwaardigheid van 

partijen? En wat betekent deze visie in de praktijk? Daarnaast hadden er meer gedetail-

leerde afspraken gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld op het terrein van communicatie.  

 

Communicatie 

Het experiment heeft een flyer en een drietal nieuwsbrieven over onder meer het doel, de 

voortgang en de planning van het experiment opgeleverd. De leden van de ambtelijke re-

giegroep dienden de nieuwsbrief onder hun achterban te verspreiden. Achteraf bezien had 

de verspreiding van de nieuwsbrief beter gekund door hier heldere afspraken over te ma-

ken en hierop te sturen. Ondanks dat nam de belangstelling voor de nieuwsbrief onder di-

rect betrokkenen zoals ouders toe. 

 

                                                        
1 ‘Notitie ‘wet- en regelgeving Olie of Zand’. 
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2.4  Financiering 

 

Het experiment heeft een begroting van bijna 190.000 euro. Deze middelen zijn afkomstig 

van een tweetal subsidies van het ministerie van OCW en één van de provincie en eigen 

bijdragen van de betrokken schoolbesturen, kinderopvang en gemeenten (o.a. door het be-

schikbaar stellen van uren). De financiële middelen zijn benut voor het externe projectlei-

derschap (o.a. voor het begeleiden van de twee pilots) en het laten uitvoeren van onder-

zoek en analyses. Volgens geïnterviewden had met minder middelen niet eenzelfde resul-

taat bereikt kunnen worden. 

 

 
3  Resultaten en borging 
 

3.1  Realisatie van doelen 

 

Het experiment heeft geleid tot bewustwording rondom onderwijs en krimp, en de moge-

lijkheid van het oprichten van geïntegreerde kindvoorziening. Het fuseren van scholen is 

meer dan voorheen bespreekbaar geworden. Op verschillende plekken in de regio en breder 

in de provincie Groningen wordt zowel vanuit bestuurders als vanuit de lokale bevolking het 

initiatief genomen tot krachtenbundeling en het inrichten van kindvoorzieningen. Meerdere 

geïnterviewden merken wel op dat het concept van geïntegreerde kindvoorzieningen in het 

experiment verder doorontwikkeld had mogen worden. 

 

Daarnaast zijn gedurende het experiment een aantal onderzoeken uitgevoerd met als doel 

de deelnemende partijen van een gelijkwaardig informatieniveau te voorzien. Het experi-

ment heeft de volgende rapportages opgeleverd: 

 Inventarisatie en analyse van de huidige situatie van kindvoorzieningen in de regio: 

Kengetallen over aantal kindvoorzieningen in de regio naar type en denominatie. 

 Notitie wet- en regelgeving: Overzicht van huidige wet- en regelgeving die relevant is bij 

het harmoniseren van voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar, vooral basisonder-

wijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. 

 Inventarisatie gebouwenvoorraad: Overzicht van beschikbare onderwijsruimte en ge-

bouwen op grond van gemeentelijke inventarisatie. 

 Draaiboek ‘Van droom naar resultaat’: op basis van de ervaringen binnen de twee pilots 

is een draaiboek ontwikkeld voor het opzetten van een geïntegreerde kindvoorziening. 

 

Draagt het experiment bij aan het begeleiden van krimp? 

Het experiment draagt volgens geïnterviewden bij aan het begeleiden van krimp doordat 

het een bewustwordingsproces in gang heeft gezet. Gemeenten, schoolbesturen, kinder-

dagopvang, peuterspeelzalen, gastouders, ouders en dorpsbewoners zijn zich bewust ge-

worden van de gevolgen van krimp voor de kwaliteit van de lokale voorzieningen en de 

mogelijkheid van het oprichten van een geïntegreerde kindvoorziening om de kwaliteit te 

behouden.  

 

Overigens heeft het experiment ook soortgelijke ontwikkelingen afgeremd. In een naburig 

dorp wilden twee scholen fuseren, maar hierbij is vanuit door de besturen besloten dat 

eerst de resultaten van het experiment afgewacht dienden te worden. 
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3.2  Borging en toekomst 

 

Borging 

In dit experiment is geen sprake van een vervanging van een ‘oude werkwijze’ door een 

‘nieuwe werkwijze’. Er is dus geen werkwijze die geborgd kan worden. Wel heeft het expe-

riment een bewustwordingsproces op gang gebracht waarin het denken over de toekomst 

van kindvoorzieningen, en specifiek de betekenis en waarde van geïntegreerde kindvoor-

zieningen op gang is gekomen. Gemeenten, schoolbesturen, kinderdagopvang en peuter-

speelzalen werken meer met elkaar samen en werken meer gebiedsgericht. Dit heeft ertoe 

geleid dat in verschillende gemeenten en op verschillende scholen initiatieven tot stand 

komen die een aanzet vormen voor de oprichting van een geïntegreerde kindvoorziening. 

Vooral in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum is de wil en inzet vanuit de 

verschillende partijen dusdanig sterk dat de verwachting is dat hier inderdaad een geïnte-

greerde kindvoorziening tot stand zal komen.  

 

De ambitie om geïntegreerde kindvoorzieningen op te richten dient verder geborgd te wor-

den in de beleidsplannen van schoolbesturen, kinderdagopvang en peuterspeelzalen. Daar-

naast kan de gemeente deze ambitie borging in haar integraal onderwijshuisvestingsplan. 

 

Toekomst 

Dit bewustwordingsproces probeert men in stand te houden door onder meer de oprichting 

van een platform waarin alle opgedane kennis rondom geïntegreerde kindvoorzieningen 

wordt verzameld en als inspiratie kan worden gebruikt voor nieuwe initiatieven. Binnen dit 

platform wil men nieuwe kennis en goede voorbeelden verzamelen en voor derden in 

Noord-Groningen en daarbuiten beschikbaar maken. Ook willen de betrokken partijen wer-

ken aan bestuurlijke krachtenbundeling.  

 

 
4  Overdraagbaarheid en overdracht 
 
4.1  Overdraagbaarheid 

 

De resultaten van het experiment zijn ook elders toe te passen. Het experiment heeft im-

mers een draaiboek opgeleverd voor het oprichten van geïntegreerde kindvoorzieningen. 

Het draaiboek bevat relevante kennis/informatie, een stappenplan en tips. Het draaiboek 

levert geen blauwdruk op voor een geïntegreerde kindvoorziening, aangezien een dergelijke 

voorziening valt of staat bij lokaal maatwerk. 

 

4.2  Overdracht 

 

Het draaiboek is van nut voor gemeenten en besturen van kindvoorzieningen in andere 

krimp- en anticipeerregio’s in het land. Om die reden is het draaiboek breed verspreid in 

den lande. Het draaiboek is bijvoorbeeld aangeboden aan minister Spies op één van de 

door het ministerie van BZK georganiseerde bijeenkomsten over krimp. Daarnaast is het 

(ter verdere verspreiding) aangeboden aan de PO-Raad.  
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Naast de verspreiding van het draaiboek hebben de experimentpartijen zich ingezet om een 

kennisplatform over geïntegreerde kindvoorzieningen op te richten. Hiervoor is een aan-

vraag ingediend bij de provinciale subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden. 

De experimentpartijen willen via het platform alle kennis en ervaringen die zijn opgedaan, 

toegankelijk maken voor derden. Het ligt in de bedoeling om via dit platform bijvoorbeeld 

ook voorbeelden van belangrijke documenten, zoals een uitgebreid fusierapport, beschik-

baar te stellen. Ook zullen betrokken partijen werkbezoeken afleggen aan geïntegreerde 

kindvoorzieningen in het land om zich te laten informeren en adviseren en zo te leren van 

de ervaringen daar. 

 

 
5  Toets 
 
In de evaluatie van het Experimentenprogramma Bevolkingsdaling focussen we op een aan-

tal criteria dat van belang wordt geacht voor een goede beoordeling van de opzet en uit-

voering van het programma. In onderstaand schema zijn deze criteria opgenomen. Op 

grond van de interviews en de documentatie is in het overzicht een beoordeling van het ex-

periment opgenomen. 

 
Criterium Oordeel 

SMART  
doelstelling? 

Doelstelling is niet SMART gesteld.  

Doelstelling be-
haald? 

Beoogde producten zijn tot stand gebracht en twee pilots zijn uitgevoerd. Dit 
heeft vooralsnog niet geresulteerd in een geïntegreerde kindvoorziening.  

Zichtbaarheid expe-
riment? 

Dankzij de producten en het opgerichte kennisplatform is het experiment (in 
toenemende mate) zichtbaar. 

Verdeling van pijn? Dit proces is gaande. Op lokaal niveau is men met elkaar in gesprek om tot ver-
dere samenwerking en/of fusie te komen. 

Effectieve begelei-
ding van krimp? 

 Ja, experiment heeft bijgedragen aan bewustwording van de gevolgen van krimp 
en de mogelijkheden om kwalitatief goede voorzieningen in stand te houden. Het 
experiment heeft echter (nog) niet geleid tot de daadwerkelijke oprichting van 
een geïntegreerde kindvoorziening. 

Duurzame veran-
dering? 

Mogelijk, kennisplatform is opgericht, partijen gaan verder met het onderwerp. 
In Stedum is het proces dusdanig ver dat men in 2014 verwachting een geïnte-
greerde kindvoorziening tot stand te brengen. 

Spin-off?  In verschillende dorpen zijn initiatieven tot stand gekomen gericht op krachten-
bundeling en/of het fuseren van scholen onderling, eventueel gecombineerd met 
het samengaan met andere voorzieningen voor jonge kinderen. 

Uitvoerbaar binnen 
wet- en regelge-
ving? 

 Ja, maar wet- en regelgeving leidt wel tot vertraging en vooral administratieve 
lasten. Vooral fusietoets en Wet samenwerkingsscholen werken belemmerend. 

Methode over-
draagbaar? 

 Ja, er is een draaiboek opgesteld waarin een stappenplan is opgesteld voor het 
oprichten van een geïntegreerde kindvoorziening. Dit draaiboek wordt ook ver-
spreid. Niet bekend in hoeverre het draaiboek in andere regio’s wordt benut. 

Resultaten over-
draagbaar? 

Het eindverslag bevat veel kennis en informatie die relevant is wanneer men een 
geïntegreerde kindvoorziening wil oprichten.   

Tevredenheid on-
dersteuning 

 Vertegenwoordiger van het ministerie van OCW in bestuurlijke en ambtelijke 
werkgroep, ministerie was een goede sparringpartner en heeft een financiële bij-
drage geleverd aan het experiment. 
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12  Venturi-project, een samenwerkingsverband 
tussen ondernemers, onderwijs en overheid 

1  Achtergrond 
 

1.1       Aanleiding  

 

Eén vijfde van het aantal MKB-bedrijven in Friesland wordt geleid door een ondernemer die 

ouder is dan 55 jaar. Het merendeel hiervan heeft nog geen bedrijfsopvolger als hij of zij 

met pensioen zal gaan. Hierin schuilt het gevaar dat het innovatieve en dynamische vermo-

gen terugloopt en investeringen in het bedrijf uit gaan blijven. Hierdoor worden kansen 

gemist, zowel voor het bedrijf zelf als voor de omgeving waarin het bedrijf gevestigd is. De 

anticipeerregio Noordschil Friesland heeft behalve met deze vergrijzing ook met ontgroe-

ning te maken. Het aantal jongeren daalt en veel opgeleide jongeren trekken weg, omdat 

buiten regio meer banen voor hen te vinden zijn. Onder de HBO-afgestudeerden en goed 

opgeleide MBO’ers zijn in potentie ondernemers aanwezig. Degenen die de stap naar het 

zelfstandig ondernemerschap zetten en een bestaand bedrijf overnemen, ervaren dikwijls 

knelpunten op het terrein van de financiering, het opbouwen van een klantenkring en het 

combineren van beleid en uitvoering. Hierop loopt het vaak mis.  

 

Tegen deze achtergrond is het niet vreemd dat het Venturi-project een integrale benade-

ring betreft, die vanuit verschillende initiatieven, expertises en werkervaringen opgebouwd 

is. De Kamer van Koophandel had (tot in 2008) een bedrijfsovernameproject en mentoren 

beschikbaar die startende en overnemende ondernemers konden begeleiden. In Noordoost 

Friesland liep een project Gouden Driehoek op basis van samenwerking de drie O’s (onder-

nemingen, onderwijs en overheid). De HBO-instellingen hadden een curriculum onderne-

merschap in hun onderwijsprogramma en wilden dit wel verbreden. De gemeente Leeuwar-

den had haar Actieplan Bestrijding Jeugdwerkloosheid uit te voeren. De provincie Friesland 

zag dat de problematiek van jeugdwerkloosheid breed over de hele provincie speelde (ont-

wikkelingsprogramma Vitaal Platteland). Ook het Friese uitzendbureau Flexwurk ervaarde 

deze problematiek. 

 

Als grondleggers van het Venturi-project kunnen Flexwurk en het bureau PENN Communica-

tie (zakenpartner van Flexwurk) gezien worden. Zij hebben het plan ontwikkeld en hiermee 

bij de gemeente Leeuwarden aangeklopt. De gemeente wilde wel bijdragen onder voor-

waarde dat ook andere partijen bij het experiment betrokken zouden worden.  

Er is toen een projectgroep geformeerd met Provincie Friesland, Kamer van Koophandel en 

Bureau Zelfstandigen Friesland1.  

                                                        
1 Een regionaal samenwerkingsverband van 21 gemeenten in Provincie Friesland en onderdeel van de sec
 tor sociale zaken van de gemeente Leeuwarden.  
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De projectgroep heeft een aanvraag ingediend (en goedgekeurd gekregen) voor ondersteu-

ning in het kader van het Interbestuurlijke Actieplan Bevolkingsdaling van het ministerie 

van BZK. Dit heeft geleid tot het experiment dat in dit casusverslag centraal staat, en 

waarbij meer partijen dan de al genoemde actief betrokken zijn geweest. 

 

1.2  Doelen en uitrol 

 

Doelstelling 

 

Het doel van het Venturi-project is in het projectplan omschreven als: 

 Het creëren van werkgelegenheid voor ondernemende HBO-afgestudeerden en MBO’ers 

en het versterken van de economische dynamiek in de regio. 

Als nevendoel is geformuleerd: 

 Het behouden van de jeugd voor het gebied (tegengaan van ontgroening) en het behou-

den van bestaande ondernemingen. 

 

Het project dient dus een economisch én sociaal doel.  

De status van hoofd- of nevendoel is overigens niet helder. Afhankelijk van het belang van 

de betrokken partij wordt het accent gelegd op het werkgelegenheidsdeel dan wel op het 

ondernemingendeel. De twee doelen zijn te combineren, maar of het dan ook ‘een kwestie 

van scherpschieten’ is, is de vraag.  

 

De doorlooptijd van het project liep van 1 februari 2010 tot 1 februari 2012. In de eerste 

fase zouden 20 matches gerealiseerd moeten zijn, waarvan 10 in de Noordschil van Fries-

land, en in de tweede fase nog eens 30 matches erbij voor heel Friesland. Het Venturi-

project zou in totaal 40 arbeidsplaatsen en 20 stageplaatsen moeten opleveren. 

Een ander beoogd resultaat is een beschrijving van de methodiek (met name van de wijze 

van matching en de financieringsconstructie), waar andere regio’s profijt van kunnen heb-

ben.  

 

Uitrol 

Met de genoemde methodiekbeschrijving is een uitrol naar andere regio’s voor de toekomst 

voorzien. Een start van Venturi in de Noordschil (Leeuwarden) zou eerst moeten doorwer-

ken in heel Friesland. Via bestaande initiatieven en organisaties (NOM< Kamer van koop-

handel en MKB-Noord) zou het een noordelijk project kunnen worden. Vervolgens zou het 

project over kunnen slaan naar andere krimpregio’s waaronder Groningen, Achterhoek en 

Limburg. Met deze regio’s is tijdens de uitvoering ook overleg geweest.  
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2  Uitvoering 
 

2.1  Organisatievorm 

 

Bij het Venturi-project zijn veel partijen actief betrokken, die ieder een eigen rol vervullen: 

 Flexwurk. Dit uitzendbureau is de ‘leading partner’ en eindverantwoordelijke van het ex-

periment. Zij speelt niet alleen een procesmatige rol, maar ook inhoudelijk. Dit laatste is 

een bemiddelende rol in de matching, dat wil zeggen het bij elkaar brengen van jonge-

ren en ouderen. Flexwurk heeft hiervoor twee opdrachtgevers, namelijk Gemeente Leeu-

warden en Provincie Friesland. 

 Gemeente Leeuwarden. Is de grootste financier van Venturi en speelt een bemiddelende 

rol om benodigde partijen bij elkaar te brengen.  

 Provincie Friesland. Is medefinancier en wegwijzer naar andere overheden en gemeente-

lijke besturen. 

 PENN Communicatie. Is mede initiatiefnemer van Venturi, zakenpartner van Flexwurk en 

verzorgt alle communicatie rond dit experiment.  

 Kamer van Koophandel. Brengt expertise over en ervaring met coaching van bedrijfs-

overnemers in, en draagt bij aan het zoeken en aanreiken van potentiële bedrijfsover-

dragers. Ook geeft de Kamer ondersteuning bij op opstellen van de ondernemersplan-

nen.  

 Stenden Hogeschool, Van Hall Larenstein Hogeschool en Friesland College (MBO). Bren-

gen ondernemerschap onder de aandacht van studenten en vormen een pool van poten-

tiële bedrijfsovernemers (Hogescholen) en stagiairs (MBO) die mogelijk de toekomstige 

werknemers van het over te nemen bedrijf worden. 

 Bureau Zelfstandigen Friesland. Brengt vooral expertise in over wet- en regelgeving en 

de weg naar het zelfstandig ondernemerschap vanuit een uitkeringssituatie.  

 UWV Werkplein. Speelt een rol in de werving van kandidaten en is een platform voor 

communicatie.  

 GIBO Groep. Verzorgt de bedrijfseconomische en financiële doorlichting van de over te 

nemen bedrijven of bedrijfsonderdelen. Deze bedrijfsanalyses geven aan hoe gezond de 

bedrijven zijn. 

Het experiment startte formeel met vier partijen: Gemeente Leeuwarden (financier), de 

Gouden Driehoek Noordoost Friesland als vertegenwoordiger van de ‘triple-O’-partijen, de 

Kamer van Koophandel en Flexwurk als uitvoerder. In de praktijk zaten circa 8 partijen aan 

tafel bij de reguliere werkgroepbijeenkomsten. 

 

Ondersteuning vanuit het Rijk 

De ondersteuning vanuit het Rijk is minimaal geweest. Het Venturi-project is vanaf de start 

vooral een gemeentelijke aangelegenheid geweest. Dit is te verklaren door het feit dat het 

zwaartepunt in de financiering bij de gemeente lag. En daarmee lag het zwaartepunt ook op 

het doel van de gemeente, namelijk het creëren van werkgelegenheid voor jongeren tot 27 

jaar. Gezien de deelnemende partijen en hun taken was er geen behoefte aan meer onder-

steuning vanuit het Rijk. De status van ‘Krimpexperiment dat gedragen wordt door het mi-

nisterie van BZK’ heeft wel geholpen in de communicatie om meer aandacht te krijgen voor 

het experiment. 
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2.2  Uitvoeringsproces 

 

Plan van aanpak 

Het plan van aanpak bestaat uit vier stappen. Deze staan hieronder aangegeven en worden 

vervolgens toegelicht. 

 

projectfasen activiteiten  

Fase 1: Start / inventarisatie Inventarisatie. Via informele netwerken werven van ondernemers die hun be-

drijf over 5 tot 10 jaar willen overdragen. Via scholen werven van potentiële 

bedrijfsopvolgers. 

Fase 2: Matching In contact brengen van potentiële bedrijfsopvolgers en –overdragers, selectie 

en aanvang van het traject.  

Fase 3: Begeleiding en financiën Begeleiding en toewerking naar een bedrijfsoverdracht.  

Het vinden van financiële mogelijkheden.  

Fase 4: Afronding De feitelijke overdracht van het bedrijf of bedrijfsonderdeel. 

  

1 Inventarisatie van ondernemers die binnen 5 tot 10 jaar de pensioengerechtigde leeftijd 

bereiken en nog geen opvolger hebben voor hun bedrijf. Deze zoektocht loopt langs in-

formele kanalen, waaronder persoonlijke netwerken, het PENN-netwerk en via organisa-

ties zoals de Rotary en ander lokale en regionale sociëteiten. De netwerken worden in 

beeld gebracht (“er zijn allerlei contactpuntjes gelegd”). 

2 Inventarisatie van potentiële opvolgers. Dit gebeurt hoofdzakelijk via de Hogescholen 

en de Kamer van Koophandel, maar ook via Flexwurk, UWV Werkplein en Bureau Zelf-

standigen Friesland. 

3 Matching of wel het bij elkaar brengen van de personen uit de twee inventarisaties. 

Eerst worden 3 kandidaten in contact gebracht met de ondernemer en met de beste 

wordt het traject vervolgd. Het is de bedoeling dat de kandidaat bijgestaan wordt door 

twee MBO’ers als personeel in het over te nemen bedrijf of bedrijfsonderdeel.  

4 Begeleiding. De potentiële bedrijfoverdragers en –overnemers worden door deskundi-

gen begeleid in het proces dat zij met elkaar aangaan. Dat proces is een meerjarige 

samenwerking waarbij de potentiële bedrijfsovernemer steeds meer kneepjes van het 

vak ‘Ondernemen’ leert van de bedrijfsoverdrager die zijn mentor is. Een belangrijk on-

derdeel van dat proces is het financieel mogelijk maken van de bedrijfsovername. Hier-

voor is een constructie bedacht waarbij de bedrijfsoverdrager een deelbelang als ach-

tergestelde lening in de zaak laat, waardoor de bedrijfsovernemer minder eigen of 

vreemd kapitaal hoeft in te brengen. Ook wordt aansluiting gezocht bij bestaande finan-

ciële regelingen. Voor de banken wordt zo het risico van kredietverstrekking aan deze 

ondernemers verkleind.  

 

Het plan van aanpak is 20 maanden volgens de geschetste opzet uitgevoerd, waarbij alle 

stappen zijn doorlopen. Daarna heeft er een ingrijpende bijsturing plaatsgevonden.  

 

Bijsturing 

Al vrij snel na de start van het Venturi-project waren 12 ondernemers gevonden die hun 

bedrijf binnen afzienbare tijd over wilden laten nemen. Het werven van jongeren via de 

scholen en het UWV Werkplein wilde echter vlotten. Men had zich verkeken op het feit dat 

jongeren tot 27 jaar liever als werknemer in loondienst aan de slag willen dan als zelfstan-

dig ondernemer.  
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De provincie Friesland stuurde aan op een zoektocht naar oudere kandidaten om meer suc-

ces te hebben. Dit is toen besloten met de wetenschap dat de gemeente Leeuwarden als 

financier van het experiment weg zou vallen. Door zich te richten op de oudere doelgroep 

werden de mogelijkheden voor een succesvolle uitvoering kleiner; de bodem van de geld-

kist kwam snel in zicht. Nog vier maanden heeft men met de nieuwe doelgroep kunnen 

werken. 

 

Invloed wet- en regelgeving 

Het Venturi-project kon binnen de bestaande wet- en regelgeving uitgevoerd worden. Voor 

bedrijfsoverdrachten gelden er wel fiscale en juridische grenzen, maar die maken het zeker 

niet onmogelijk. In de praktijk liepen de uitvoerders wel tegen de grenzen van de financiële 

mogelijkheden aan. Deze zijn echter grotendeels door de particuliere sector bepaald.  

 

Invloed van het financiële en economische klimaat  

De context waarin het Venturi-project is uitgevoerd, is met de economische crisis en het 

strenger geworden financieringsklimaat gewijzigd. De banken wilden geen kredieten meer 

verstrekken aan jonge ondernemingen. Ook werden ondersteuningen in de vorm van Be-

sluit Borgstelling MKB, Qredits Microkrediet en dergelijke onbereikbaar. Deze context werd 

uiteindelijk de grootste barrière voor een succesvolle afloop van het experiment.  

 

2.3  Samenwerking 

 

De samenwerking bestond uit het uitvoeren van ieders taken en een periodiek overleg dat 

één keer per zes weken plaatsvond en waarin alles werd afgestemd. De samenwerking 

wordt door de partijen als goed omschreven. Iedereen onderstreepte de doelstellingen van 

het project en in principe zaten alle benodigde partijen aan tafel. Vooral de gebundelde ex-

pertise wordt als de meerwaarde van de samenwerking beschouwd.  

Toch zijn er punten aan te wijzen waarop de samenwerking niet zo goed liep als gewenst. 

Zo wordt vanuit de kant van de commerciële partijen gewezen op de trage en rommelige 

besluitvormingsprocessen en op de weinig krachtige aansturing van het geheel. De werk-

groep was volgens hen te omvangrijk, waardoor vertragingen ontstonden, verantwoor-

dingsprocessen niet goed liepen en alles langs te veel schijven is gegaan. Vanuit de andere 

kant (de gemeente) zijn signalen opgevangen over belangenverstrengeling bij de commer-

ciële partijen en over hun onvermogen om samen ‘de kar te trekken’ waardoor andere par-

tijen er meer tijd in moesten steken.  

 

De communicatie rond dit experiment bestond onder andere uit: 

 Bekendmaking en informatieverstrekking via persberichten, website, mailings, et cetera. 

 Het houden van ondernemersavonden en het activeren van informele lijnen. 

 Het geven van trainingen en presentaties op scholen en het organiseren van bedrijfsbe-

zoeken. 

 Het meedoen aan beurzen (o.a. van Kamer van Koophandel en UWV Werkplein). 

 Het organiseren van werkgroepen voor de kandidaten.   

De communicatie is goed verlopen, hoewel de indruk bestaat dat de werkgroepen door de 

deelnemers zeer wisselend werden ervaren. 
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2.4  Financiering 

 

Het Venturi-project is gefinancierd door de gemeente Leeuwarden (€ 485.000 Actieplan Be-

strijding Jeugdwerkloosheid) en de Provincie Friesland (€ 50.000). Daarnaast is ondersteu-

ning verkregen vanuit het Interbestuurlijk Experimentenprogramma Bevolkingsdaling in de 

vorm van expertise vanuit het ministerie van EZ. 

 
 
3  Resultaten en borging 
 

3.1  Realisatie van doelen 

 

De beoogde resultaten van het experiment zijn niet gerealiseerd. Er zijn zes matches tus-

sen ‘jong en oud’ geweest, waarvan geen enkel tot een bedrijfsovername heeft geleid. Er is 

in die matches veel geprobeerd, maar het liep steeds vast op de financiering. Wel zijn twee 

potentiële bedrijfsopvolgers uiteindelijk met een eigen, geheel nieuw bedrijf (fietsenzaak, 

naaiatelier) begonnen. 

De geringe resultaten zijn toe te schrijven aan het feit dat het experiment op de verkeerde 

doelgroep (27-) was gericht. Als men direct met de oudere doelgroep (27+) was beginnen, 

dan waren de resultaten waarschijnlijk beter geweest. In de laatste vier maanden bleek 

namelijk dat de nieuwe focus vruchten zou gaan afwerpen. De oudere kandidaten hadden 

een grotere financiële armslag en hadden een grote drijfveer om zelfstandig te gaan onder-

nemen. Een voortzetting van de nieuwe focus was echter niet mogelijk, omdat de financie-

ring van de gemeente wegviel.  

Een andere oorzaak van de geringe resultaten ligt in de al eerder genoemde economische 

crisis en het verslechterde financieringsklimaat.  

 

Het Venturi-project heeft een aantal effecten teweeg gebracht. Zo is het ondernemerschap 

zwaarder in het curriculum van het onderwijs gekomen. Ook de potentiële kandidaten die 

zelf zijn verder gegaan en nu ondernemer zijn, kan als een spin-off van het project gezien 

worden. Door de vele presentaties en andere communicatie-uitingen is er een cultuur van 

ondernemerschap in de regio ontstaan. Op termijn (wanneer de economie weer wat zal 

aantrekken) zou dit een positief effect kunnen hebben op de regionale economie. 

 

De vraag of het Venturi-project heeft bijgedragen aan het begeleiden van bevolkingskrimp 

in de regio is lastig te beantwoorden. Als het behouden van werk het doel daarvan is, dan 

draagt het experiment bij. De opzet en het proces met de informele benadering, begelei-

ding en financieringsconstructie zitten goed in elkaar; in economische betere tijden zal het 

tot betere resultaten leiden.   
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3.2  Borging en toekomst 

 

De aanpak van Venturi is uniek, omdat het zich richt op potentiële bedrijfsovernames en 

niet op startende ondernemers en hun begeleiding. Door de ondernemers al vroegtijdig te 

ondersteunen met het zoeken naar hun opvolgers (5 tot 10 jaar van tevoren) kunnen de 

betreffende bedrijven economisch gezond blijven en dus interessant voor overname. Het 

bestaande ondernemerskapitaal wordt actief gehouden. Een geleidelijke ‘ingroei’ van de 

opvolger in het bedrijf zorgt voor vernieuwing en frisheid. Men voorkomt hiermee dat de 

bedrijven verouderen, vertroebelen en tweedehands worden.  

 

Ondanks de geringe resultaten wordt de aanpak nog steeds omarmd door verschillende 

partijen. Men sluit dan ook niet uit dat het project weer opgepakt gaat worden, wanneer 

het economisch beter gaat. Het toekomstige Venturi zou in een reguliere vorm gegoten 

kunnen worden (o.a. gemeente, provincie, Kamer van Koophandel) of in een commerciële 

vorm (uitzendbureau, communicatiebureau, adviesbureau). De samenstelling van partijen 

zoals die nu was, wordt niet gezien als perspectiefvol voor de toekomst 

 

 
4  Overdraagbaarheid en overdracht 
 
4.1  Overdraagbaarheid 

 

De aanpak van het Venturi-project is overdraagbaar, mits de jongerendoelgroep losgelaten 

wordt en mits er een informeel netwerk van ondernemers aanwezig is. Daarnaast is het van 

belang dat er een goede aanjager is (de persoonsgebondenheid is groot). Er zijn verder 

geen andere randvoorwaarden die aanleiding geven waarom de Venturi-aanpak in een an-

dere regio niet zou kunnen lukken.  

 

4.2  Overdracht 

 

Tijdens het Venturi-project is er veel aan externe communicatie gedaan. De website en de 

presentaties zijn twee belangrijke instrumenten daarbij. Ook zijn de reguliere kanalen en 

bijeenkomsten van onder andere de Kamer van Koophandel, UWV Werkplein en MKB Noord 

gebruikt. Met andere krimpregio’s zijn persoonlijke overleggen gevoerd.  
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5  Toets 
 

In de evaluatie van het Experimentenprogramma Bevolkingsdaling focussen we op een aan-

tal criteria dat van belang wordt geacht voor een goede beoordeling van de opzet en uit-

voering van het programma. In onderstaand schema zijn deze criteria opgenomen. Op 

grond van de interviews en de documentatie is in het overzicht een beoordeling van het ex-

periment opgenomen. 

 

Criterium Oordeel 

Naam experiment Venturi-project, een samenwerkingsverband tussen ondernemers, onderwijs en over-

heid. 

SMART doelstelling? Ja. Er zijn ook streefwaarden ten aanzien van het aantal matches vastgesteld. 

Doelstelling behaald? Nee. Er zijn zes matches tot stand gebracht, maar dit heeft niet geleid tot een be-

drijfsovername. 

Zichtbaarheid experi-

ment? 

Het Venturi-project is onder de aandacht van de regio en andere krimpregio’s ge-

bracht, maar niet op een zeer intensieve manier. De zichtbaarheid is relatief beperkt 

gebleven. 

Verdeling van pijn? Dit is niet van toepassing. Alle partners dragen op hun eigen manier bij aan het expe-

riment, waardoor er sprake is van complementariteit. 

Effectieve begeleiding 

van krimp? 

Dit is niet duidelijk. Als behoud van bedrijven het doel is van krimpbegeleiding dan 

kan het experiment effectief zijn in een beter financieringsklimaat dan dat van de af-

gelopen jaren. 

Duurzame verande-

ring? 

Nee. Het is een instrument dat net zoals het stimuleren van starters of het verbete-

ren van het ondernemingsklimaat een impuls kan geven aan het behoud van be-

staande bedrijven. Niet meer en niet minder.  

Spin-off? Het experiment heeft het ondernemerschap op het curriculum van het onderwijs ge-

zet en de cultuur van ondernemen vergroot. 

Uitvoerbaar binnen 

wet- en regelgeving? 

Ja. Alleen bij de financiering van de bedrijfsoverdracht kan men tegen fiscale zaken 

aanlopen. 

Methode overdraag-

baar? 

Ja het experiment is niet gebonden aan specifieke lokale of regionale omstandighe-

den en kan overal toegepast worden, mits de uitvoeringsorganisatie wordt verbeterd 

Resultaten overdraag-

baar? 

Nee. Het experiment heeft niet tot de gewenste resultaten geleid. De aandacht voor 

het behoud van bedrijven waarvoor geen opvolging is kan wel overgedragen worden. 

Tevredenheid onder-

steuning 

Ja. Kennis, ervaring en meedenken met de krimpsituatie en het plan van aanpak 

worden door de betrokken partners zeer op prijs gesteld.  
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