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VOORWOORD
Krimp en vergrijzing grijpen in op het
leven in de dorpen en het beleid van
gemeenten. Minder jeugd betekent minder
scholen. Minder huishoudens betekent
minder vraag naar woningen. Minder
nieuwbouw betekent minder inkomsten
voor gemeenten. Een toename van ouderen
betekent een stijging van de zorgvraag, terwijl het
arbeidsaanbod de komende jaren juist zal afnemen.
Om goede oplossingen te vinden voor de vraagstukken waar
krimp en vergrijzing ons voor stellen, is een grensverleggende
samenwerking nodig: tussen dorpen, maatschappelijke
organisaties en overheden.
Daar levert STAMM CMO graag een bijdrage aan. STAMM
CMO zoekt, in samenwerking met bewoners(-organisaties),
maatschappelijke instellingen en overheden, naar
oplossingen die werken. Door kennis te delen, onderzoek
uit te voeren en experimenten te ondersteunen. En natuurlijk
door het stimuleren van de bewustwording van het fenomeen
krimp. Aan dat laatste hopen we ook met deze publicatie
een bijdrage te leveren.

Dit boekje toont hoe Drentse inwoners en organisaties nu al
bezig zijn om de leefbaarheid te behouden en te versterken,
ook in evidente krimpgebieden. Het laat zien hoe krimp
kan worden aangegrepen voor een kwaliteitsslag. En hoe
belangrijk het is om bewoners te betrekken bij het zoeken
van oplossingen.
Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat dit boekje u
inspireert om met elkaar te werken aan een nieuw Drents
perspectief.
Yvonne Turenhout
directeur-bestuurder STAMM CMO
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“

In de verbinding
van de expertise van
onze organisaties
zit grote kracht. ”

Alle kracht
inzetten bij krimp
Yvonne Turenhout &
Dirk Jasper Keegstra
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Ontwikkeling bevolking
Drentse gemeenten,
absoluut en in %,
gemiddeld per jaar in de
periode 2009-2039

Van creatieve krimpoplossingen en initiatiefrijke
burgers tot bewuste bestuurders en kennis van
zaken. Een gesprek met STAMM CMO-directeur Yvonne
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Turenhout en Dirk Jasper Keegstra, directeur van de BOKD
over grensoverschrijdende samenwerking en behoeften
van bewoners en bestuurders in tijden van krimp.

Provincie Drenthe, augustus 2009
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Om de verschillende problemen op te kunnen lossen, is
kennis van groot belang. Keegstra: “Het is belangrijk dat
we weten wat er werkelijk in de dorpen aan de hand is,
wat de feiten en cijfers zijn en hoe krimp zich verhoudt tot
andere ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan verandering
in gedrag van bewoners en de bezuinigingsopgaven van
overheden. Daarvoor moeten we meer onderzoek doen.”
Turenhout vult aan: “En we moeten vooral de bewoners
daarin meenemen. Want uiteindelijk gaat het er om hoe zij
krimp ervaren en waaraan zij behoefte hebben.”
Drie belangrijke partijen
Overheden, maatschappelijke partners en bewoners: dat zijn
de hoofdrolspelers die oplossingen moeten vormgeven voor
problemen door bevolkingsdaling. Turenhout: “De BOKD
heeft heel specifieke, lokale kennis vanuit het netwerk van
dorpsbewoners. Als je dat combineert met de expertise en
de netwerken met maatschappelijke organisaties van STAMM

Werken aan bewustwording
van krimp
Een sterkere bewustwording van
krimp is nodig: een jaar geleden stond
krimp nog nauwelijks op de agenda
van bestuurders en bewoners. Ook
nu heerst bij velen nog het gevoel
dat het wel zal meevallen met die
bevolkingsdaling.
Keegstra:
“In
bijeenkomsten, ledenberichten en
debatten proberen we bewoners te
vertellen wat er gaat gebeuren. De
eerste reactie is dan vaak dat er nu nog
niks aan de hand is. We moeten het dus
heel concreet maken en bijvoorbeeld
vertellen dat er te weinig kinderen van
0 tot 4 in het dorp zijn om straks de
school overeind te houden.”

BOKD verbinden
bewoners,
bestuurders en
maatschappelijke
partners

absoluut

Om een krachtig Drents antwoord te
kunnen geven op de bevolkingsdaling
als
belangrijke
maatschappelijke
ontwikkeling, moet bewustwording
verder versterkt worden. Turenhout:
“STAMM CMO zet zich in voor een
bredere bewustwording van krimp,
onder andere door de conferentie
Groei in tijden van Krimp te organiseren
(voorjaar 2010) en ook met de publicatie
Krimp en Kracht. Door zichtbaar te
maken wat de gevolgen van krimp zijn,
vergroot je ook de bewustwording en
betrokkenheid.”
Veel bewoners zijn zich gelukkig wel
bewust van de situatie. Keegstra:
“Steeds meer bewoners kennen

in %

de realiteit van de verandering in
leeftijdsopbouw van dorpen en
schatten de consequenties daarvan
in. De eerste stap is dat dorpen
willen weten hoe de situatie bij hen
precies is. Dat zoeken we dan samen
met hen uit. Bijvoorbeeld door een
belevingsonderzoek te doen zoals in
Coevorden, of door enquêtes uit te
zetten over kindvoorzieningen zoals in
De Groeve en de Broekstreek.”
In veel dorpen nemen bewoners ook
zelf initiatieven. Keegstra: “Het is niet de
bedoeling dat we overal tussen zitten.
Mensen nemen zelf initiatief. Twee
buurdorpen met soortgelijke sportclubs
hebben bijvoorbeeld contact met
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zullen, meer dan in het
verleden, samen met
buurdorpen moeten
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maatschappelijke partijen en bewoners met informatie,
onderzoek en experimenten. In de
verbinding van de expertise van onze
organisaties zit grote kracht.”
STAMM CMO
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CMO, dan heb je een goede basis voor het ontwikkelen
van oplossingen. STAMM CMO ondersteunt overheden,
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Bevolkingsdaling is geen nieuw fenomeen. In het verleden
is er al onderzoek gedaan naar de gevolgen ervan. Leren
van vroeger en innovatieve oplossingen moeten leiden tot
een nieuw perspectief voor de Drentse samenleving. Dat lijkt
makkelijker gezegd dan gedaan: “We moeten genuanceerd
naar deze ontwikkeling kijken. De Zuidoosthoek van Drenthe
heeft bijvoorbeeld te maken met heel andere problemen dan
het Noorden of Noordwesten”, aldus Turenhout.

Krimp in Drenthe biedt
een genuanceerd beeld.
De stedelijke gemeenten
blijven (licht) groeien, terwijl
het inwonersaantal van de
plattelandsgemeenten (soms
fors) zal dalen.

Creatieve oplossingen die werken
Om krimp aan te pakken zijn creatieve
oplossingen nodig. Een voorbeeld is
het Zorgexperiment, een initiatief van
een paar Drentse gemeenten (zie ook
elders in deze publicatie). Turenhout:
“In het Zorgexperiment werken we
met verschillende zorgaanbieders
samen om goede zorg te garanderen
in gebieden met inwonersdaling en
vergrijzing, waar het aanbieden van
zorg minder rendabel is. Deelnemers
zijn onder andere huisartsen, thuiszorg,
ambulancezorg,
zorgverzekeringen
en thuishulp. We zoeken bovendien

STAMM CMO is een kenniscentrum

en adviesbureau voor de sociale
sector. Bij krimpvraagstukken helpt STAMM
CMO gemeenten, provincie, maatschappelijke

•
•
•

•
•

•

brengt de huidige situatie voor de provincie
Drenthe en de Drentse gemeenten in beeld;
onderzoekt de ervaren leefbaarheid;
ontwikkelt toekomstperspectieven en beleid
samen met bewoners, 			
beleidsmakers en bestuurders;
maakt een vertaalslag naar concrete plannen
en samenwerking;
ondersteunt de uitvoering van plannen in de vorm
van projectmanagement, procesbegeleiding
en/of fondsen- en subsidiewerving;
ontsluit kennis over krimp via http://www.stamm.nl/
kennisbank/vitaal-platteland-krimp/

De BOKD is expert op het gebied van
bewonersparticipatie, procesbegeleiding,
plattelandsontwikkeling en accommodatiebeleid
en -beheer. Als onderdeel van de Landelijke Vereniging
van Kleine Kernen weet de BOKD wat er in de
Drentse dorpen speelt.

Turenhout: “STAMM CMO voert in de gemeente BorgerOdoorn een groot leefbaarheidsonderzoek uit waarbij aan
bewoners de vraag wordt gesteld hoe zij de leefbaarheid in
hun dorp ervaren. Hiermee willen wij een beter beeld krijgen
van wat er voor de bewoners werkelijk toe doet in hun dorp.
We gaan er niet zonder meer vanuit dat een dorp met veel
voorzieningen per definitie prettiger is om in te wonen of
leefbaarder is. Dat hangt er maar vanaf hoe mensen de
leefbaarheid definiëren.”

Integrale benadering
“Voor bestuurders in Drenthe ligt er een grote uitdaging. Zij
werken aan een integrale benadering van krimpvraagstukken,
waarin vanuit verschillende beleidsterreinen een visie en een
aanpak worden ontwikkeld. En daarvoor willen zij ook het
gesprek met bewoners aangaan. De ontwikkelingen grijpen
immers overal op in en hoe pak je dat nou in samenhang aan?
Wij kunnen dit proces als STAMM CMO en als BOKD vanuit
onze eigen deskundigheid en expertise ondersteunen”,
aldus Turenhout.
En waar kijken Keegstra en Turenhout in de toekomst
tevreden op terug? “Wij zijn tevreden als mensen ondanks
ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen als krimp over
tien jaar nog steeds gelukkig wonen, werken en genieten in
Drenthe.” <<
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Vanaf 2010 overstijgt de sterfte in Drenthe
het aantal geboortes. Het negatieve
geboortesaldo is de belangrijkste oorzaak
van krimp in Drenthe.
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Bewoners centraal
Uiteindelijk gaat het om de bewoners van de dorpen. Zij
bepalen wat belangrijk is als het gaat om voorzieningen die
gevaar lopen bij bevolkingsdaling. Het is belangrijk dat, naast
de professionals, de bewoners actief betrokken zijn in het
oplossingsproces en daaraan bijdragen. Keegstra: “Eigenlijk
moet je per dorp en regio weten wat werkelijk uitmaakt om
prettig te leven. En vervolgens moeten bewoners tijd, ruimte
en ondersteuning krijgen om zelf te werken aan oplossingen.”

-1000

1968

Grensverleggend samenwerken
Naast creatieve oplossingen, is sectoroverschrijdende
samenwerking
nodig
om
oplossingen
voor
krimpvraagstukken te ontwikkelen. Naast bewustwording
en onderzoek is experimenteerruimte nodig om oplossingen
te ontwikkelen die werken. En daarvoor moeten regels soms
soepel en creatief worden toegepast. Ligt de oplossing dan
in het ontregelen? Turenhout: “Niet per definitie, maar we
moeten wel slimme oplossingen bedenken waar regels een
belemmering vormen. En we moeten alle partijen stimuleren
om over grenzen heen te kijken: van hun gemeente, hun
eigen beleidsterrein, hun maatschappelijke organisatie of
hun dorp. Je moet op grote schaal denken als je oplossingen
voor krimpvraagstukken zoekt.”
Keegstra: “We moeten in elk geval af van de sectorale
benadering. Woningbouw, mobiliteit en voorzieningen hangen
nauw samen. We hebben behoefte aan experimenteerruimte
om zaken anders te kunnen regelen. Maar ik ben positief,
veel bestuurders en maatschappelijke partijen willen dat
experiment aan gaan. We kunnen dus echt het verschil
maken met creatieve oplossingen, mits bewoners werkelijk
mee kunnen gaan doen en kunnen werken aan hetgeen er
voor hen toe doet.”

STAMM CMO

ondersteuning en kennis bij haar achterban,
dorpsbelangenorganisaties en besturen van
dorps- en buurthuizen. Verder is de BOKD
intermediair en ontwikkelaar van projecten.

1964

In het verleden hebben STAMM CMO en BOKD zich vaker
ingespannen voor creatieve oplossingen. Een voorbeeld
zijn de dagindelingsvraagstukken in een sterk vergrijzend
plattelandsgebied
waar
bovendien
voorzieningen
terugliepen. Initiatieven op dit terrein hebben bijgedragen
aan het beter combineren van werk en zorgtaken.

organisaties en bewoners door het stimuleren van
bewustwording, het uitvoeren van onderzoek en het
begeleiden van krimpexperimenten. De expertise
van STAMM CMO op het brede terrein van zorg,
welzijn, onderwijs en arbeid en het uitgebreide
netwerk in Drenthe maakt het mogelijk om slimme
verbindingen en samenwerking te organiseren.

1960

verbinding met organisaties voor wonen en welzijn. Ik ben er
trots op dat partijen maatschappelijke verantwoordelijkheid
nemen ondanks ingewikkelde regelgeving.”

De Vereniging Brede Overleggroep
Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD)
komt op voor de leefbaarheid en
de belangen van de kleine dorpen
in Drenthe. De BOKD biedt praktische

De provincie
Drenthe als
regisseur en
bemiddelaar
Anneke Haarsma

Als gedeputeerde van de provincie Drenthe maakt
Anneke Haarsma zich sterk om de gevolgen van
bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing aan te pakken.
De speerpunten voor de komende jaren zijn bewustwording, ontwikkeling van een
langetermijnstrategie en ruimte om te experimenteren. Haarsma: “Drenthe is geen
anticipeerregio meer; een deel van de provincie zit al middenin de krimp.”

Twee jaar geleden startte de provincie Drenthe met een
nieuwe omgevingsvisie: de ruimtelijke inrichting van de
provincie. Drenthe zat toen al middenin de krimp. Haarsma:
“Als provincie zijn we ervoor verantwoordelijk om samen met
partners in te spelen op bevolkingsdaling, ontgroening en
vergrijzing.”
Van groei naar bloei
Hoe speelt de provincie Drenthe in op krimp? “In vier
gemeenten in de zuidoosthoek van de provincie en de
gemeente Westerveld hebben wij een onderzoek laten
doen naar de situatie vanaf nu tot 2040. Daaruit is een
Kernenkansenkaart gekomen die laat zien wat krimp
betekent voor de desbetreffende gemeenten en kernen. Een
van de conclusies is dat de krimp in verschillende gemeenten
fors toeslaat. Dit betekent uiteindelijk minder scholen en
verenigingen in die gemeente.”
Verder is de provincie aan de slag geweest met de
beleidsnota Krimp: “Daarin beschrijven we hoe we krimp
zo goed mogelijk kunnen organiseren. Uiteindelijk moeten
we immers de juiste maatregelen nemen om onze provincie
leefbaar en dynamisch te houden. We kiezen daarbij in ieder
geval voor kwaliteit. We moeten ons steeds meer afvragen
hoe we Drenthe levend, bruisend en vitaal houden ondanks

de bevolkingsdaling. Niet meer denken in termen van groei,
maar in termen van bloei.”
Rol van de provincie Drenthe
De
provincie
heeft
verschillende
bijeenkomsten
georganiseerd en betrekt daarbij liefst zo veel mogelijk
partijen. Haarsma: “Als provincie hebben wij vooral een
faciliterende en regisserende rol. Wij brengen partijen bijeen.
Dat is noodzakelijk, want deze demografische ontwikkeling
geldt voor de gehele provincie. Daarnaast maken wij
keuzes als dat nodig is en lobbyen we ook. Dat laatste is
belangrijk om krimp op de landelijke politieke agenda te
krijgen en te houden. Maar ook binnen Europa moeten we
middelen loskrijgen. Daar moet de provincie zelf ook een
verantwoordelijkheid in nemen.
Veranderingen van onderaf
Het is belangrijk dat de veranderingen ook van onderaf
komen, van de bewoners van krimpgebieden.
Haarsma: “Het gaat om de mensen in het gebied.
Zij zien en ervaren wat er gaande is. Ze zien dat er
leegstand ontstaat, of dat het leerlingenaantal daalt. Wie weet
nou beter dan de burger, de school, de woningcorporatie
of de sportverenigingen wat er gaande is? Vanuit die basis
moeten we dan ook opereren.”
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Bevolkingsontwikkeling
2008-2040
bron: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL),
Demografische krimp in Nederland, van

“

Drie speerpunten
De provincie Drenthe heeft voor de komende jaren drie
speerpunten om de krimp aan te pakken. Haarsma:
“Sommige gemeenten hebben nog altijd het idee dat er
geen sprake is van krimp, of denken dat het wel meevalt.
Het stimuleren van de bewustwording bij gemeenten,
belangenorganisaties en de bevolking is dan ook een van onze
speerpunten. Daarnaast willen we een langetermijnstrategie
ontwikkelen. Veranderingen gaan immers geleidelijk en we
moeten daarom bepalen hoe we op de lange termijn met
deze materie omgaan. Het derde speerpunt is ruimte om te
experimenteren. De ene gemeente is tenslotte de andere
niet en waar een gemeente een creatieve
oplossing heeft op onderwijsgebied, heeft
de andere gemeente misschien een slim
idee op het gebied van voorzieningen.
moeten
Die creativiteit moeten we stimuleren.”

We
ons steeds meer
afvragen hoe we
Drenthe levend,
bruisend en vitaal
houden ondanks de
bevolkingsdaling.
Niet meer denken
in termen van groei,
maar in termen
van bloei. “

Drenthe landelijk op de kaart
In Den Haag blijft het niet onopgemerkt
wat Drenthe doet met het krimpprobleem.
“We hebben ons als provincie Drenthe
denk ik heel goed op de kaart gezet.

bestrijden naar begeleiden (2009).

Men vraagt ons bijvoorbeeld om mee te doen aan landelijke
bijeenkomsten en de Drentse krimpaanpak wordt ook als
voorbeeld genoemd. Op de bestuurdersconferentie Krimp
in beweging in december 2010 hadden we bijvoorbeeld een
prominente plek in het programma. We werken daarnaast
nauw samen met het ministerie van BZK”, aldus Haarsma.

De bevolkingsdaling is het sterkst in
Zeeland, Oost-Groningen, Limburg en
de Achterhoek. Maar ook in Drenthe
loopt de krimp tussen nu en 2040 in
sommige gemeenten op tot 10%.

Van krimp iets moois maken
De provincie Drenthe is dus een eind op weg. Welke
uitdagingen verwacht Haarsma de komende tijd? “De
komende tijd komt er heel veel uitvoering op ons af: we
moeten bijvoorbeeld veel onderzoeken. Met de expertise in
de provincie Drenthe en de kennis in andere organisaties en
instellingen, liggen daar ook kansen voor bijvoorbeeld STAMM
CMO en de BOKD om van krimp iets moois te maken.”
Haarsma is trots op de positie van Drenthe: “Ik ben er trots op
dat wij in Drenthe het vliegwiel hebben gestart. Mensen zijn
bovendien betrokken en enthousiast, omdat krimp nieuwe
mogelijkheden biedt om tot creatieve en hoogwaardige
oplossingen te komen.” <<

Sterke krimp (10% of meer)
Krimp (2,5 - 10%)
Redelijk stabiel (-2,5 - 2,5%)
Groei (2,5 - 10%)
Sterke groei (10% of meer)
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Eric van Oosterhout,
burgemeester van de
gemeente Aa en Hunze, ligt
niet wakker van krimp. Hij ziet

De vitaliteit
van het Drentse
platteland
Eric van Oosterhout

nog steeds een grote vitaliteit op het
platteland in zijn gemeente, ondanks
de druk op de voorzieningen. Hij pleit
dan ook voor meer schakeringen in het
debat: “Het is iets te gemakkelijk om
krimp als de grote boosdoener te zien.”

De gemeente Aa en Hunze behoort tot de grotere
plattelandsgemeenten in Nederland. Het is een uitgebreid
gebied met zo’n 25.000 inwoners, verspreid over 35
kernen. De grotere kernen zijn redelijk stabiel en robuust.
Het platteland daaromheen is meer in beweging. Maar ook
daar is nog steeds een heel actief sociaal leven rondom de
dorpshuizen, verenigingen en scholen.
Potpourri
De gemeente heeft te maken met een lichte krimp, stelt Van
Oosterhout: “Groei is in elk geval niet aan de orde. Maar
we liggen er niet direct wakker van. We hoeven nog geen
Deltaplan voor de krimp op te stellen.” Hij pleit dan ook
voor enige nuancering in de discussie over krimp: “Je praat
eigenlijk over een potpourri van factoren: demografische
ontwikkelingen, sociaal-culturele ontwikkelingen, het
voorzieningenbestand en dergelijke. Het is iets te gemakkelijk
om krimp als de grote boosdoener te zien. Er speelt veel
meer.”
Veranderende vrijetijdsbesteding
Van Oosterhout vindt vooral de ontwikkelingen op sociaalcultureel gebied van belang: “Het sociaal-culturele weefsel
verandert. Mensen willen niet meer van half negen tot half elf
klaverjassen in het dorpshuis. Dat zien we ook bij de koren. Nu

heeft nog bijna elk dorp zijn eigen koor, maar de belangstelling
neemt af. Dat geldt ook voor de gymverenigingen. Dat heeft
niets te maken met krimp of vergrijzing, maar met het feit
dat mensen een andere besteding van hun vrije tijd hebben.”
Ook bij voetbal speelt die ontwikkeling. Op dit moment kent
de gemeente acht voetbalverenigingen, maar een aantal
daarvan staat onder druk. “Dat komt niet door krimp”, stelt
Van Oosterhout. “Een aantal ambitieuze vaders wil dat hun
zoons op een hoger niveau gaan voetballen. Het gaat goed
met de grotere verenigingen in Rolde, Annen en Gieten, die
hebben honderden leden en goede accommodaties.
Maar aan de achterkant van het peloton waaiert een
aantal dorpsverenigingen eraf.”
Dorpshuizen
Het is de vraag welke rol de gemeente zichzelf toekent
in deze problematiek. Daarbij gaat het erom wat een
gemeente kan en wil doen. “Van de voetbalclubs
blijven we af”, zegt Van Oosterhout. “Begin dit seizoen
is een voetbalclub omgevallen en dat zou wel eens niet
de laatste kunnen zijn. Maar dorpshuizen, daar zijn we
de hoofdsponsor van. We hebben nu 19 dorpshuizen.
Onlangs hebben we de exploitatieoverzichten over 2009
opgevraagd, daar word je niet heel vrolijk van. Dan is de
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Bevolkingsopbouw
in Drenthe
bron: Bevolkingsprognose Drenthe XVII,
Provincie Drenthe, augustus 2009

politieke vraag: willen we ze blijven ondersteunen, of willen
we komen tot een ander spreidingsplaatje? Daarover zijn we
nu in gesprek met de besturen van de dorpshuizen. Mijn idee
is dat het aantal dorpshuizen op het Drentse platteland in de
komende tien, twintig jaar aanzienlijk zal teruglopen. En dat
geldt ook voor het aantal scholen.”
Vitaliteit
De voorzieningen lopen terug en dat doet soms pijn. Dat
geldt vooral voor de ouderen die bijvoorbeeld zorg nodig
hebben. Maar Van Oosterhout benadrukt dat het nog
steeds goed toeven is op
het Drentse platteland: “Men
maakt de denkfout dat met
het verdwijnen van banken,
Men maakt de
postkantoren, supermarkten en
denkfout dat met
voetbalclubs de vitaliteit van het
het verdwijnen
platteland onder druk komt te
van banken,
staan. Dat is maar heel beperkt
postkantoren,
het geval. Neem Gasteren, een
klein dorp aan de rand van een
supermarkten en
schitterend natuurgebied. Al tien,
voetbalclubs de
vijftien jaar geleden is de school
vitaliteit van het
daar weggegaan. Veel mensen
platteland onder
riepen toen dat dit het einde van

“

druk komt te staan.
Dat is maar heel
beperkt het geval. “

het dorp zou betekenen. Maar een paar maanden geleden
mocht ik daar een bord onthullen met de tekst ‘Gasteren
vijfsterrendorp’. Er zijn zeventien verenigingen actief en
als je daar een huis wilt kopen mag je wel een paar ton
meenemen. We hebben een ontbijt georganiseerd in een
verenigingsgebouw, dat was te klein voor het grote aantal
aanwezigen.” De moraal is: mensen geven zelf wel een
invulling aan hun sociale leven. De behoeftes veranderen,
maar de vitaliteit blijft.
Optimisme
Van Oosterhout is in januari 2011 gespreksleider bij een
debat over leefbaarheid en krimp. Wat is zijn persoonlijke
betrokkenheid bij het onderwerp? “Ten eerste vloeit het voort
uit mijn functie als burgemeester van een van de grootste
plattelandsgemeenten van Nederland. Ten tweede wil ik wel
een bijdrage leveren aan de verfijning van het debat. Het
is nu nog te vaak ‘lange halen, snel thuis’. Ik ben niet de
burgemeester van Delfzijl, ik heb de ambitie om wat meer
maatwerk in de discussie te krijgen. Ten derde heb ik een
optimistisch toekomstbeeld over het platteland. Krimp klinkt
negatief, als een truitje krimpt kun je het weggooien. Maar
de andere kant is rust, veiligheid en comfort. Het is hier nog
steeds fantastisch wonen.” <<
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In de bevolkingspiramide zijn
de groei van de bevolking
en de ontwikkelingen in
de leeftijdsopbouw
sinds 1900 af te lezen.

De buurtbus is
een succesvol
bewonersinitiatief
Zonder buurtbus was
er tussen Beilen en
Smilde al jaren geen
openbaar vervoer meer.
Vijftig vrijwilligers
In de regio Beilen-Smilde
rijdt al sinds 1979 een
buurtbus. Vijftig vrijwilligers
besturen deze bus die
vervoerder Connexxion gratis
beschikbaar stelt. Zonder
dit bewonersinitiatief waren
de dorpen tussen Beilen en
Smilde al jaren verstoken van
openbaar vervoer. De bus
voorziet dus in een behoefte.
Per jaar reizen tussen
de 18.000 en 20.000
mensen met de buurtbus;
een busrit kost € 1,50
en een maandkaart
€ 30,00. Vrijwilliger Henk
Vos: “Vijf dagen per week,
van kwart over zeven
’s ochtends tot twintig over
acht ’s avonds, kunnen
mensen op de bus rekenen.
De bus rijdt op vaste tijden
en langs de vaste route
kunnen passagiers door
handopsteking aangeven
dat zij mee willen rijden.”

Provinciale vrijwilligersprijs
In 2003 won de buurtbus de
provinciale vrijwilligersprijs,
zowel de prijs van de
vakjury als de publieksprijs.
Aan de prijs was ook een
geldbedrag verbonden,
een welkome investering.
Vooral scholieren
Op dit moment reizen vooral
scholieren met de bus.
“Vroeger waren het juist
de ouderen uit Hijken en
Hoogersmilde die gingen
winkelen in Beilen of op
familiebezoek gingen. Zonder
rijbewijs waren zij afhankelijk
van het openbaar vervoer.
Maar de ouderen van nu
hebben een rijbewijs en zijn
onafhankelijker”, aldus Vos.
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Ga het
gesprek aan
over krimp
Jacob Bruintjes

Jacob Bruintjes is ruim twaalf jaar wethouder van de Drentse
gemeente Borger-Odoorn. De komende jaren neemt de
totale bevolking in zijn gemeente af met 5%. Dat heeft grote
gevolgen voor het basisonderwijs en andere voorzieningen. Krimp is dan ook de
rode draad in Bruintjes’ werk: “We moeten met de bevolking in gesprek gaan.”

De gemeente Borger-Odoorn ligt tussen Emmen en Assen en
heeft ongeveer 26.000 inwoners. Bruintjes: “De gemeente is
28.000 hectare groot. Dat is dus ruim 1 hectare per inwoner.”
Voor een Randstedeling klinkt dit misschien als de ideale plek
om bij te komen. Toch is de situatie in Borger-Odoorn verre
van ideaal. De laatste twee jaar blijkt namelijk dat de bevolking
veel sneller daalt dan voorspeld: “Bevolkingsprognoses over
Drenthe voorspelden bijvoorbeeld in 2007 dat het aantal
kinderen in de basisschoolleeftijd tot 2030 met ongeveer
5% zou dalen. Twee jaar later moesten we al concluderen
dat het 20% zou zijn. Dat betekent dat we als bestuurders
een verantwoordelijkheid hebben om echt met het probleem
aan de slag te blijven. Ook moeten we het gesprek met de
bevolking blijven aangaan.”
Meer dan alleen krimp
Bruintjes spreekt liever van demografische ontwikkeling
dan van krimp: “We hebben met meer te maken dan
alleen bevolkingsdaling. Ook neemt het aantal ouderen toe
(vergrijzing) en het aantal jongeren af (ontgroening).” Naast
een afname van de bevolking verandert de
samenstelling dus ook en dat is een probleem.
Bruintjes: “Wat betekent dat voor scholen?
Wat betekent het voor ouderenhuisvesting?
Wat betekent het voor het draagvlak onder de

voorzieningen? En in de breedste zin van het woord: kun
je de inkomsten en uitgaven van je gemeente in balans
houden?”
Te weinig basisschoolleerlingen
Ontgroening heeft grote gevolgen voor de basisscholen in
de gemeente: “Tussen 2003 en 2013 vermindert het aantal
kinderen dat naar de basisschool gaat met 30%. Hoe zorgen
we ervoor dat er over 10 jaar nog voldoende goede scholen
zijn?” Officieel mag een basisschool blijven voortbestaan
met minimaal 23 leerlingen. Bruintjes is hier echter geen
voorstander van: “Leerkrachten moeten dan bijvoorbeeld
drie verschillende leerjaren tegelijk bedienen. Dat geeft
druk.” Ook voor de leerlingen is een kleine school niet ideaal:
“Op een kleine school in onze gemeente wil een ouder zijn
kind bijvoorbeeld naar een andere school sturen. Niet omdat
hij ontevreden is over de school, maar omdat zijn zoon als
enige jongen in een groep met vijf meisjes zit.”
Te kleine scholen zijn dus niet goed voor de sociale
dynamiek en de werkdruk van leraren. Daarnaast vergrijst
het docentenbestand en komen scholen met minder dan
40 leerlingen eigenlijk niet uit de kosten voor bijvoorbeeld
verwarming, verlichting en schoonmaak. Bruintjes: “Daarom
willen we op een kleine school minimaal 4 klassen kunnen
25
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We moesten
de vraag
beantwoorden
welke voorziening
een dorp in
ieder geval moet
hebben. Uiteindelijk
bleek dat een
ontmoetingsplek
te zijn; een
dorpshuis(functie). “

formeren en daar heb je wel 60
tot 65 leerlingen voor nodig.”
Maar hoe zorg je voor die 65
leerlingen? “We gaan van 16
scholen terug naar 10. Daarnaast
delen we de gemeente in 4
blokken in, met in elk blok een
aantal kernvoorzieningen: school,
kinderopvang, peuterspeelzaal,
bibliotheek. De directie en staf van dat cluster zitten in die
centrale school. Van daaruit bedienen zij de dorpsscholen
eromheen.”
Minder voorzieningen, maar beter
Borger-Odoorn zit ook midden in de discussie over
dorpsvoorzieningen. Bruintjes hanteert hierbij het motto
minder maar beter: “Al sinds 2003 zijn we hiermee bezig.
We moesten de vraag beantwoorden welke voorziening een
dorp in ieder geval moet hebben. Uiteindelijk bleek dat een
ontmoetingsplek te zijn; een dorpshuis(functie). Met 12 van
de 18 dorpen hebben we inmiddels afgesproken dat we
het dorpshuis in goede staat brengen of zorgen voor een
ontmoetingsplek in een openbaar gebouw. Het dorp krijgt
hiervoor een vaste subsidie per jaar. Met de laatste 6 dorpen
zijn we nu in gesprek.”
Burgers betrekken
Verschillende prognoses maken duidelijk hoe de bevolking
zich ontwikkelt. Maar er is meer nodig. Bruintjes: “We
hebben alle cijfers in beeld, maar de opvatting van de
mensen nog niet. STAMM CMO doet daarom een onderzoek
voor ons naar de wijze waarop inwoners de leefbaarheid
ervaren: wat vinden mensen nou zelf belangrijk voor de
leefbaarheid in hun dorp. De resultaten van dat onderzoek
helpen ons om goede besluiten te nemen over het vervolg.

Veel burgers beseffen de ernst van het probleem nog niet.
Het is belangrijk om de burgers hierbij te betrekken, want als
je het eens bent over het probleem, is de oplossing meestal
niet zo ingewikkeld.”
Alleen samen kom je verder
Behalve met burgers is meer samenwerking nodig met
andere partijen: “Met woningcorporaties, zorginstellingen
en welzijnsinstellingen overleggen we al jaren. Zo heeft
de gemeente meegewerkt aan een plan van Woonservice
om in Valthe een appartementencomplex te realiseren met
daarin een winkel gerund door verstandelijk gehandicapten.
We willen nog een stap maken met het bedrijfsleven. Want
zonder samenwerking wordt het niks.”
Problemen oplossen
Bruintjes zet zich al jaren in voor de gemeente BorgerOdoorn. Niet altijd een gemakkelijke taak: “Wij doen als
gemeente ons best om de problemen te benoemen en op
te lossen, met donder en geweld soms. Maar ik ben er trots
op dat we de rug recht hebben gehouden en uiteindelijk toch
een oplossing bereiken. Als mensen over tien jaar zeggen:
die Bruintjes had toch gelijk, dan ben ik tevreden.” <<

TIPS VAN WETHOUDER BRUINTJES
•
•
•

Wacht niet te lang met de aanpak
van het krimpprobleem.
Zorg dat je inzicht hebt in je cijfers:
wat is de situatie nu en in de toekomst?
Verkijk je niet op de tijdsinvestering.
Samenwerken kost meer tijd dan je denkt.

Barometer
Leefbaarheid
Karakterisering
kern X

Leefbaarheid is een centraal begrip in discussies over krimp.
Maar wat bepaalt eigenlijk of een dorpskern leefbaar is?
En welke kernen zitten in de gevarenzone als het om
leefbaarheid gaat? Op die vragen geeft de
Barometer Leefbaarheid antwoord.
culturele voorzieningen en
verenigingsleven
1

Indicatoren in kaart brengen
De barometer brengt een aantal belangrijke indicatoren in kaart:

zorg

0,8

bereikbaarheid

0,6

•
•

•

de verwachte bevolkingsontwikkeling per kern;
de veronderstelde leefbaarheid per kern
(in termen van bereikbaarheid, aanwezigheid 		
van voorzieningen, verenigingen);
de ervaren leefbaarheid per kern
(de beleving van bewoners).

0,4
0,2
financiele dienstverlening

onderwijs

0

horeca

bedrijvigheid

sport
Sterke en zwakke punten
Voor iedere kern stelt STAMM CMO een dorpsprofiel op.
Dit profiel komt tot stand door verschillende aspecten van
leefbaarheid (zoals bereikbaarheid of de aanwezigheid van
onderwijsvoorzieningen) een score toe te kennen. Die score wordt afgezet tegen het gemeentelijk gemiddelde.
Het resultaat laat in één oogopslag zien wat de sterke en zwakke punten zijn van de sociale infrastructuur per kern.

Goede keuzes maken
Door de veronderstelde leefbaarheid te verbinden aan de ervaren leefbaarheid, wordt zichtbaar gemaakt dat
meer sociale infrastructuur niet altijd leidt tot meer tevredenheid. Dit helpt bij het maken van keuzes: in welke
dorpen moet met voorrang geïnvesteerd worden en welke redden zich met minder overheidsinzet?
Meer weten? Stuur een e-mail naar Roosje van Leer: rleer@stamm.nl
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Drents
Kernteam
Krimp

Het Drents Kernteam
Krimp is ontstaan uit de
behoefte aan uitwisseling
van kennis en expertise
over krimp in Drenthe.
Het Drents Kernteam
bundelt en verspreidt kennis,
organiseert kennisateliers voor
overheden, maatschappelijke
partners en bewoners
en stimuleert innovatieve
oplossingen voor krimp.

Het Kernteam bestaat
uit beleidsmedewerkers
van gemeenten en
maatschappelijke
instellingen, de BOKD,
de provincie Drenthe en de
krimpexperts van STAMM
CMO. Hans van Luijk van
STAMM CMO is voorzitter van
het Drents Kernteam Krimp.

Fenna Bolding STAMM CMO Bouke Brouwer DOMESTA Dick Haandrikman GEMEENTE AA EN HUNZE Reina Beijering GEMEENTE
EMMEN Marco Verhek GEMEENTE EMMEN Eddy Diekema PROVINCIE DRENTHE Hans van Luijk STAMM CMO
Ida Snippe GEMEENTE BORGER-ODOORN Judith Supheert GEMEENTE DE WOLDEN Janneke Verdijk STICHTING WELZIJN MIDDEN-DRENTHE
Dirk-Jasper Keegstra BOKD Roosje van Leer STAMM CMO
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Meer weten? Stuur een e-mail naar
Hans van Luijk: hluijk@stamm.nl

Dankzij krimp
kunnen we
sneller een
kwaliteitsslag
maken
Elles Dost

Woningcorporaties bouwen, verhuren en onderhouden
huizen. Krimp, vergrijzing en ontgroening vereisen
echter een andere, op maat gemaakte aanpak.
De Drentse corporatie Woonservice grijpt de demografische ontwikkelingen
in Drenthe aan voor een kwaliteitsslag. Directeur-bestuurder Elles Dost:
“We moeten voorzieningen bundelen om ze bestaansrecht te geven.”

Minder inwoners betekent uiteindelijk dat er minder woningen
nodig zijn. Dat heeft grote invloed op woningcorporaties en
hun strategie. Dost: “Krimp is voor ons een uitdaging. Het
betekent namelijk dat wij ons strategisch voorraadbeleid
anders moeten vormgeven. Ook moeten we anders
investeren. Tot nu toe richtten we ons namelijk op groei
en de uitbreiding van het woningbestand. Nu moeten we
echter meer gaan slopen
en daarvoor in de plaats
veel
minder
woningen
Woonservice in cijfers
terugbouwen.” Meer slopen
en minder bouwen lijkt echter
In januari 2010 bezat
eenvoudiger dan het is: “Je
Woonservice 4.696
kunt niet zomaar slopen.
woningen in Westerbork,
Het is belangrijk om goed
Sleen en Exloo. In 2010
te kijken welke woningen je
had Woonservice 150
waar weghaalt, zodat je een
nieuwe woningen in
goede stedenbouwkundige
aanbouw. Daarnaast
structuur overhoudt voor de
leverden ze 17 nieuwe
lange termijn.”
woningen op, sloopten ze
10 woningen en verkocht
Woonservice 17 woningen.
Per saldo bezit Woonservice
dus 10 woningen minder
aan het eind van 2010.

Strategische samenwerking vereist
Plannen voor de lange termijn en tegelijkertijd rekening
houden met een groot gebied kan een woningcorporatie niet
alleen. De meeste partijen zijn het er gelukkig over eens dat
afstemming op strategisch niveau noodzakelijk is. Toch blijkt
het in de praktijk lastig: “Als organisatie moet je een deel van
je autonomie opgeven. Bovendien moeten veel organisaties
keuzes maken die op de korte termijn geld besparen. Dat
maakt het lastig om het einddoel voor ogen te houden.”
Investeren in leefbaarheid
Prognoses voorspellen dat de krimp in de regio OostDrenthe de komende jaren doorzet. Deze bevolkingsafname
betekent minder levensvatbaarheid voor de voorzieningen in
een dorp. Dost: “Om dit probleem aan te pakken, verplaatsen
we een deel van onze investeringen in woningbouw naar
maatschappelijke voorzieningen en maatschappelijk
vastgoed. Denk aan accommodaties met verschillende
functies. Daarmee willen we de leefbaarheid in dorpen
overeind houden.”
Woonservice blijft dus investeren, maar de investeringen
worden anders dan voorheen: “In krimpgebieden
moet je voorzieningen bundelen om ze bestaansrecht
te geven. In Valthe hebben we bijvoorbeeld een klein
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Huishoudensontwikkeling
per gemeente
2008-2040
bron: PBL & CBS Regionale bevolkings-

appartementencomplex gebouwd met daarin een
buurtsupermarkt. Mensen met een verstandelijke beperking
runnen deze supermarkt. Dit is een multifunctionele
oplossing, want hiermee heeft het dorp een winkel die
ook fungeert als ontmoetingsplaats voor dorpsbewoners –
een basisvoorziening. Daarnaast leveren we een bijdrage
aan de dagbesteding van verstandelijk beperkten. Door
deze combinatie werd de bouw van het kleinschalige
appartementencomplex mogelijk.”

inwoners altijd bij hun plannen: “We beginnen altijd met een
dorpsvisie. Mensen maken zelf een analyse van het dorp: ze
analyseren de situatie nu en geven aan wat zij graag zouden
willen. Die analyse gebruiken wij voor ons strategisch
voorraadbeleid. Ook als we sloopplannen hebben, doen we
eerst een dorpsanalyse en vullen de huurders enquêtes in.
Dat vormt samen met onze visie als corporatie de input voor
het beheerplan. En dat kan ook sloop inhouden.”

en huishoudensprognose (2009)

Voor de woningmarkt is vooral
de ontwikkeling van het aantal
huishoudens relevant. Doordat er
steeds minder mensen per huishouden
leven (huishoudensverdunning) is
er in Drenthe tot 2040, ondanks de
bevolkingsdaling, nog geen sprake
van daling van het aantal huishoudens.
Op middellange termijn gaat het dus
niet zozeer om het terugbrengen
van het totaal aantal woningen,
als wel om het aanpassen van de
woningvoorraad aan de veranderde
bevolkingssamenstelling (vergrijzing).

“Ook als we een oude woning willen vervangen door
nieuwbouw doen we een voorstel. Willen bewoners het niet,
dan doen we het ook niet. Dan slopen we de woning pas als
deze vrijkomt. En woningen die we op termijn willen slopen,
onderhouden we tot die tijd
natuurlijk goed. We werken
Leefbaarheidsfonds VITAAL! van Woonservice
dus met toestemming van de
bewoners en niet geforceerd.”
In 2007 startte Woonservice met het leefbaarheidsfonds Vitaal! Het fonds draagt
bij aan lokale leefbaarheidsprojecten. De aanvragen kunnen zeer uiteenlopen.
Toch stuit Woonservice ook
Het kan variëren van een bijdrage aan de inrichting van een buurthuis, een
op weerstand van bewoners.
bijdrage voor een gezamenlijke schoonmaakactie in een wijk, de inrichting van
Dost: “Bij de maatschappelijke
een speelplaats of het realiseren van kunst in de wijk. Woonservice stimuleert
organisaties dringt steeds
met het leefbaarheidsfonds inwoners, verenigingen, clubs en instellingen om de
meer door wat er aan de hand
leefbaarheid te verbeteren. Voor leefbaarheid is immers iedereen verantwoordelijk.
is. Bij de mensen in het dorp
Ook werkt Woonservice aan levensloopbestendige
woningen: “Als wij een woning bouwen, zorgen wij dat die
voor meerdere doelgroepen geschikt is. Dus zowel voor

senioren als voor gezinnen. Met deze levensloopbestendige
woningen krijg je buurten waar jong en oud door elkaar
wonen. Dat is waardevol, ook omdat mantelzorg steeds
belangrijker wordt. Dat vergemakkelijk je door woningen te
bouwen waarbij het niet uitmaakt of er een ouder iemand of
een jongere woont.”
Visie van bewoners
Aansluiten bij de wens van bewoners is belangrijk. Niet
alleen uit oogpunt van solidariteit, maar bovenal omdat
mensen anders alsnog vertrekken. Woonservice betrekt de

Sterke krimp (10% of meer)
Krimp (2,5 - 10%)
Redelijk stabiel (-2,5 - 2,5%)

is dat echter veel lastiger.
Dat maakt gesprekken ook
ingewikkeld. Bewoners vinden vaak nog steeds dat je
woningen moet bouwen zodat er mensen in het dorp gaan
wonen. Maar dat is geen oplossing.”

Groei (2,5 - 10%)
Sterke groei (10% of meer)

Krimp als kans
Ondanks de grote gevolgen heeft krimp ook goede kanten.
Dost: “We kunnen een mooie kwaliteitsslag maken in dorpen
waar verouderde huizen en voorzieningen staan. Krimp is
niet alleen maar een bedreiging: omarm het en kijk wat je
eruit kunt halen.” <<
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Demografische krimp is in de sector van
woningcorporaties al heel lang een issue. Al sinds
het begin van de jaren negentig van de vorige
eeuw sloopt en verkoopt woningcorporatie Lefier
woningen. Ton Selten is voorzitter van de raad van bestuur van Lefier
en ziet zakelijke en maatschappelijke belangen van woningcorporaties
in elkaar grijpen: “Corporaties hebben op eigen kracht een enorme
bijdrage geleverd aan de aanpak van het krimpvraagstuk.”

Maatschappelijke
taak en zakelijk
belang ontmoeten
elkaar
Ton Selten

Woningcorporatie Lefier is al sinds de jaren negentig van de
vorige eeuw bezig met het slopen en verkopen van huizen:
“Mensen wilden betere woningen en koopwoningen. Vanaf
1995 tot 2008 hebben wij daarom 6400 woningen verkocht
en 5400 woningen gesloopt. Verder hebben we in die
periode 4800 huurwoningen en 4000 koopwoningen nieuw
gebouwd. We hebben daarmee enorm bijgedragen aan de
leefbaarheid.” Omgerekend in euro’s schat Selten de bijdrage
van alle noordelijke corporaties aan het krimpvraagstuk op
drie miljard: “De noordelijke corporaties hebben sinds 1990
in totaal 30.000 woningen uit de markt genomen. Als we
uitgaan van een gemiddelde marktwaarde van 100.000 euro
per woning, komen we op drie miljard euro.”
Liefdadigheidsinstelling?
Sociaal en maatschappelijk verantwoord; zo klinkt het
althans. Maar van liefdadigheid kunnen corporaties toch
niet leven? Selten: “Zakelijke en maatschappelijke motieven
ontmoeten elkaar hier. We hebben al die woningen
verkocht en gesloopt om goed te kunnen opereren in een
veranderende maatschappij. Als wij dat namelijk niet hadden
gedaan, dan was de situatie in veel wijken en dorpen
onleefbaar geworden. Leegstand en verpaupering van
woningen betekent bovendien een waardedaling van de
woningen waarin nog wel mensen wonen. Dat heeft dus veel

ongewenste maatschappelijke effecten. Ook beïnvloedt het
de waarde van ons eigen vastgoed negatief.”
Het rijk versus de regio
Toch kunnen de corporaties niet eeuwig blijven doorgaan op
deze voet: “De bijdrage van corporaties was tot nu toe op eigen
kracht. Maar in 2014 stelt Den Haag de woningcorporaties
een huurtoeslagheffing in het vooruitzicht. Bovendien heeft
de vorige regering de integrale vennootschapsbelasting voor
corporaties ingevoerd.” Met de huurtoeslagheffing betalen
verhuurders jaarlijks een heffing van 760 miljoen euro om
de huurtoeslag te financieren. Selten: “De noordelijke
corporaties moeten hiervan 60 miljoen euro voor hun
rekening nemen. Bij een rekenrente van 5,25%
is dat gelijk aan een investeringsruimte van ruim
1,1 miljard euro, die jaarlijks aan het noorden
wordt onttrokken. Het effect van de integrale
vennootschapsbelasting is ook ongeveer 1 miljard
euro. Dat betekent dat woningcorporaties in het noorden
jaarlijks ongeveer 2 miljard euro aan ruimte verliezen,
terwijl ze jaarlijks ongeveer 1 miljard euro investeren.
Hierdoor kunnen corporaties straks geen grote bijdrage
meer leveren aan het krimpprobleem en de transformatie
van de woningvoorraad. Dat is alarmerend.”
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“

Omdat we vroeg
zijn begonnen met
het herstructureren
van onze
woningvoorraad,
zijn de gebieden
waar wij huizen
bezitten, extra
leefbaar. “

Regionaal fonds
Selten heeft wel ideeën over een oplossing:
“De regering wil het woonbeleid regionaal
maken, maar heeft daar nog geen uitwerking
bij. Een idee lijkt mij dat wij de heffings- en
belastingbedragen niet aan het rijk betalen,
maar regionaal inzetten en voor een deel in
een regionaal fonds storten. Bijvoorbeeld voor wonen en
zorg, energieprestaties, studentenhuisvesting (Groningen),
voor de onderkant van de particuliere koopsector en voor de
voortgaande transformatie van het woningbezit.”
Zorgen over de koopmarkt
Selten maakt zich ook grote zorgen over de onderkant van
de koopmarkt. Waar een koophuis beschouwd werd als
een investering, komen huizenkopers in krimpgebieden
bedrogen uit. Selten: “Mensen met lage inkomens en een
eigen huis moeten daar wennen aan
de gedachte dat ze hun woning voor
Lefier en het
KWH-Participatielabel minder geld of zelfs helemaal niet
kunnen verkopen. De woningen die
KWH is het
corporaties slopen, zijn steeds vaker
Kwaliteitscentrum
van een veel betere kwaliteit dan de
woningen in de particuliere sector.
Woningcorporaties
Niemand heeft belangstelling voor een
Huursector. Het label
oude woning van slechte kwaliteit. En
betekent dat Lefier
de mensen om wie het gaat zijn vaak
mensen met lage inkomens. Daar
bewoners betrekt bij het
maak ik me ernstig zorgen over.”
opstellen en uitvoeren
van beleid. Verder meet
Lefier de tevredenheid
van bewoners regelmatig

Volgens Selten hebben corporaties een
maatschappelijke taak om dit probleem
mee te helpen oplossen: “Ook hier gaat
het om onze doelgroep: mensen die

minder bemiddeld zijn. Maar ook als we puur
zakelijk kijken, moeten corporaties werken
aan de onderkant van de koopsector om
verpaupering en daarmee ook waardedaling
van het eigen bezit te voorkomen.”
Corporaties kunnen dit probleem echter
niet alleen aanpakken. Gelukkig zijn er wel
voorzichtige beginnetjes bij andere organisaties. Selten:
“De Rabobank zegt bijvoorbeeld dat ze in de toekomst
geen 100% aflossingsvrije hypotheken meer zullen uitgeven.
Zo dwing je kopers om af te lossen. Bovendien zorg je
dat mensen zich bewust worden van het feit dat een
koopwoning niet waardevast is.” Hij benadrukt bovendien
dat hypotheekverstrekkende banken en gemeenten, die
ozb ontvangen, ook belang hebben bij waardebehoud van
woningen. Volgens Selten zouden die partijen daarom, net
als hogere overheden en pensioenfondsen, ook moeten
bijdragen aan regionale fondsen.

Omslag
naar krimp
bron: PBL & CBS (2009)
Bevolking

Huishoudens

Diep geworteld
Selten is trots op wat zijn corporatie heeft bereikt: “Omdat
we vroeg zijn begonnen met het herstructureren van
onze woningvoorraad, zijn de gebieden waar wij huizen
bezitten, extra leefbaar. Daarnaast heeft Lefier aan de
basis gestaan van samenwerking tussen het bedrijfsleven
en maatschappelijke organisaties. Bovendien hebben wij
samen met veel andere partijen altijd een goede brug naar
actieve bewoners. Bewoners zijn altijd onderdeel van onze
plannen over leefbaarheid, voorzieningen en herstructurering
van de woningvoorraad. We zijn in dat opzicht erg geworteld
in de plaatselijke gemeenschappen. Ook hebben wij woonzorgcombinaties en multifunctionele accommodaties
gerealiseerd.” <<

Voor 2010
Tussen 2011 en 2015
Tussen 2016 en 2020
Tussen 2021 en 2025
Tussen 2026 en 2030
Tussen 2031 en 2035
Tussen 2036 en 2040
Constante groei

en heeft de organisatie
een heldere visie op
bewonersparticipatie.
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Bewoners
bouwen
aan hun
samenleving
Roelie Goettsch

Welzijn Midden-Drenthe is een brede welzijnsinstelling
die vooral actief is in de gelijknamige gemeente.
Midden-Drenthe is een plattelandsgemeente waar
vergrijzing en ontgroening een zichtbaar effect
hebben. Dat dwingt betrokkenen om na te denken over een
andere benadering van hun voorzieningen, zegt Roelie Goettsch,
directeur van deze instelling: “Bewoners zijn de koning van hun eigen
woonomgeving en moeten de plaats krijgen die ze verdienen.”

Ruimte genoeg in Midden-Drenthe: met ongeveer één inwoner
per hectare heeft de gemeente een bevolkingsdichtheid waar
een Randstedeling alleen maar van kan dromen. De 35.000
inwoners wonen verdeeld over vier grote kernen en ruim
twintig kleine dorpen en buurtschappen. Het vooruitzicht
van bevolkingsdaling baart Goettsch niet direct zorgen.
De veranderende bevolkingssamenstelling daarentegen,
stelt de gemeenschap wel voor vragen. “In een aantal
kleinere dorpen loopt het aantal geboortes sterk terug”, zegt
Goettsch. “Dat vertaalt zich natuurlijk direct in het afnemend
gebruik van peuterspeelzalen en vervolgens basisscholen.
Daarnaast hebben alle kernen te maken met vergrijzing, de
gemiddelde leeftijd wordt steeds hoger.”
Samenlevingsopbouw
Samenlevingsopbouw staat centraal in het werk van Welzijn
Midden-Drenthe. De zelforganisatie van dorpen is daarbij een
leidend principe, aldus Goettsch: “We hebben het afgelopen
jaar veel gedaan samen met het Dorpenoverleg, dat de
belangen van de kleine dorpen in Midden-Drenthe behartigt.
Bewoners geven daarbij zelf aan met welke ontwikkelingen
ze geconfronteerd worden en hoe ze daarop willen inspelen.
Ze worden daarin begeleid door een medewerker van onze
stichting die gespecialiseerd is in plattelandsontwikkeling.”

Zo’n anderhalf jaar geleden werd Midden-Drenthe
geconfronteerd met de plotselinge sluiting van een school
in één van de dorpen. Goettsch: “We hebben toen gezien
dat we aan de voorkant van dit soort ontwikkelingen moeten
zitten: we kunnen op basis van de cijfers berekenen in welk
dorp het volgende probleem zich zal aandienen. We zijn toen
rond de tafel gaan zitten met de scholen, peuterspeelzalen,
Dorpenoverleg en de gemeente. Daarna hebben we twee
bijeenkomsten georganiseerd waarop vertegenwoordigers
van de kleine dorpen werden uitgenodigd om mee te denken
over dit vraagstuk. Eerst een belevingsbijeenkomst, daarna
een feitenbijeenkomst.”
Tijdens de belevingsbijeenkomst kwamen vragen aan de
orde als: Hoe beleef je je dorp en wat zou er gebeuren als de
school daar zou verdwijnen? Of als een sportclub
het niet meer zou redden? Hoe zou je daarmee
omgaan? Daarna is een bijeenkomst belegd
om deze vragen te verbinden aan kengetallen
en prognoses. “Uiteindelijk hebben we beide
elementen gekoppeld”, zegt Goettsch. “Een van
de doorbraken die dat heeft opgeleverd, was
dat mensen zeiden: we kunnen niet alleen meer
voor ons eigen dorp vechten, we moeten met
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andere dorpen samenwerken. Dat was tot dat moment not
done. Maar dankzij deze bijeenkomsten zag men al snel de
voordelen van clustering.”
Witteveen
De ideeën uit die bijeenkomsten worden nu uitgewerkt in
het project Witteveen levend en jong: “Witteveen is een klein
dorp waarin de peuterspeelzaal onder druk staat, dus dan
kun je de dominostenen al bijna zien omvallen. Het dorp is
nu zelf aan het kijken – met ondersteuning van de gemeente
en van ons – hoe ze dit probleem willen aanpakken. Dat kan
bijvoorbeeld resulteren in samenwerking met andere dorpen
op het gebied van leerlingenvervoer en een samenwerking
tussen peuterspeelzaal en kinderopvang. Maar ook de
voetbalvereniging is gaan samenwerken met een club in een
buurdorp.”
In het project Witteveen, maar ook daarbuiten, werkt de
welzijnsinstelling samen met STAMM CMO. In het project
Witteveen heeft STAMM CMO bijvoorbeeld onderzoek gedaan
naar de mogelijkheden om kinderopvang en peuterspeelzaal
te combineren. “Maar meer in het algemeen is STAMM CMO
voor ons een organisatie die adviseert en ondersteunt”,
aldus Goettsch. “Vooral in processen waarin we het wiel nog
moeten uitvinden. STAMM CMO heeft dan vaak de taak om
processen aan te jagen en kennis te verzamelen.”

Ouderen onder dak
Nadenken over vergrijzing staat centraal in het project
Ouderen onder dak. “Daarin is alles er op gericht om zoveel
steunmuurtjes neer te zetten dat mensen in hun eigen dorp
kunnen blijven wonen”, zegt Goettsch. “We willen niet dat
zij in de laatste fase van hun leven moeten verhuizen naar
een tehuis in een groter dorp. Samen met zorginstellingen
en woningbouwcorporaties zorgen we ervoor dat ouderen
in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. Dat betekent
bijvoorbeeld aanpassing van woningen en zorg op maat.
Maar we praten ook over contactmomenten binnen de
dorpen door ouderen te betrekken bij allerlei activiteiten,
zodat ze niet vereenzamen.”

Sloopwoning
als cultureel centrum

In Hengelo is een leegstaande sloopwoning in gebruik genomen als cultureel

centrum. Het pand aan de Maartenstraat 2 in de Hengelose wijk Berflo Es is onder de naam Ma2 omgebouwd tot Kulturhuske.
Deze multiculturele huiskamer doet dienst als buurtatelier, huiskamerpodium, kookpunt en broedplaats. Het Kulturhuske is
de opvolger van het wijktheater 220 Volt, waarin eveneens de sloop- en nieuwbouwactiviteiten in deze herstructureringswijk
centraal stonden.
Berflo Es laat zien welke mogelijkheden krimp biedt om culturele activiteiten te ondernemen in een herstructureringswijk. De

Adviezen
Wat voor adviezen zou Goettsch geven aan gemeenten die
minder ver zijn in hun denkproces? “Betrek vanaf het begin
bewoners bij het proces. Zij zijn de koning van hun eigen
woonomgeving en moeten daarom de plaats krijgen die ze
verdienen. De tijd die je daarin investeert, verdien je later
weer terug. Als je de bewoners de beschikking geeft over de
feiten en vraagt mee te denken, zijn ze goed in staat om over
hun eigen schaduw heen te springen en met verrassende
oplossingen te komen. Dat levert je bovendien het draagvlak
om ook onaangename beslissingen te nemen.” <<

wijk onderscheidt zich door het grote aantal activiteiten en bewonersinitiatieven. In de afgelopen negen maanden organiseerde
Ma2 51 activiteiten met optredens van 45 artiesten.

Zie voor meer informatie Arends, M., A. Elkink, S. Gokcan e.a. (red.), De kracht van Ma2. Uitgever Gemeente Hengelo, 2010
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Supermarkt als
leerbedrijf: slim
en bijzonder nuttig
Ondernemen, leren en
tegelijkertijd voorzien in de
eerste levensbehoeften.
Nieuw-Schoonebeek doet
dit samen met het Drenthe
College met een supermarkt
als leerbedrijf voor
leerlingen van het Drenthe
College. Bedrijfsleider Erik
Smeman is enthousiast
over het leerbedrijf:
“Door de kleinschaligheid
kunnen we de leerlingen
intensief begeleiden.”
Smeman: “De leerlingen
lopen een half jaar lang
stage in de supermarkt. Ze
leren leidinggeven, achter de
kassa zitten, schoonmaken
en vakkenvullen. Als de
leerlingen weten waarom zij
de taken op een bepaalde
manier moeten uitvoeren, zijn
ze bewuster bezig en beleven
zij meer plezier in hun werk.
Bovendien besteden we veel
aandacht aan normen en
waarden”, aldus Smeman.

Toegevoegde waarde?
De winkel is steeds
het uitgangspunt van
de activiteiten, vertelt
Smeman: “De supermarkt
heeft een leslokaal waar
leerlingen bijvoorbeeld
tijdens een rustig moment
kunnen werken aan een
verslag.” De supermarkt
is de enige supermarkt in
Nieuw-Schoonebeek en
is meer dan een leerplek.
De supermarkt is ook een
ontmoetingsplaats en draagt
bij aan de levendigheid in het
dorp. Een slimme combinatie
van faciliteiten dus.
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Een afnemende bevolking heeft op verschillende
manieren gevolgen voor de zorg. Het grootste risico
is dat zorgaanbieders zich uit dunbevolkte regio’s
terugtrekken, omdat ze hun diensten niet meer
op een verantwoorde manier kunnen aanbieden.
Samenwerking van partijen in de zorg kan een oplossing bieden, vindt
Jan Bleichrodt van Zorgkompas: “Je moet creatief durven zijn.”

Zorgexperiment
streeft naar
ontschotting in
de zorg
Jan Bleichrodt

Bleichrodt is directeur van Zorgkompas, een nieuwe
aanbieder in de thuiszorg die vooral actief is in het noorden
en oosten van Nederland. Daardoor kent hij de situatie in
Oost-Drenthe goed: “Je ziet hier verschillende factoren die
elkaar beïnvloeden. Ten eerste is er sprake van vergrijzing,
die is hier eerder ingezet dan in het westen en zuiden van het
land. Ten tweede is het moeilijk om voldoende personeel te
krijgen. Op dit moment is het aanbod voldoende, maar vóór
de crisis merkten we dat onze vacatures lang openstonden.
Ten derde is het hier moeilijk de voorzieningen op peil te
houden doordat het aantal inwoners daalt.”

van een verslaafde ouder, dan valt die onder verslavingszorg.
Verwaarlozen de ouders hun gezin, dan hebben ze thuiszorg
nodig. Misschien hebben ze ook huishoudelijke hulp nodig,
omdat ze de regie over het huishouden kwijt zijn. Ze hebben
kinderen, dus de jeugdzorg komt over de vloer. Maar waar
het om gaat is dat het gezin in de lucht gehouden wordt. Dat
gaat veel beter als je de zorg kunt bundelen.”

Voorzieningenniveau
Dat voorzieningenniveau baart Bleichrodt zorgen: “Op het
moment dat mensen wegtrekken uit een bepaald gebied,
heb je kans dat zorgaanbieders zich ook terugtrekken. Je
krijgt dan een vicieuze cirkel: als het voorzieningenniveau
achteruit gaat, trekken er nog meer mensen weg. Uiteindelijk
raken die gebieden ontvolkt. Dat zie je hier en daar in OostGroningen al gebeuren.”

Out-of-the-box
Om het versnipperde aanbod op het gebied van zorg en
welzijn beter en efficiënter af te stemmen op de vraag,
wordt in Oost-Drenthe een zorgexperiment opgezet (zie
kader). Out-of-the-box denken is daarbij een vereiste, vindt
Bleichrodt: “We willen het zorgaanbod meer integreren. We
zetten een hek om een bepaald gebied en zeggen: binnen
dat gebied zijn er geen schotten meer. Daarbij gaat het niet
alleen om de schotten tussen de instellingen, maar ook
tussen de financieringsstromen. De vraag van de cliënt
komt dan centraal te staan: wat is die vraag en wie gaat die
invullen?”

Een probleem hierbij is volgens Bleichrodt dat zorg en welzijn
enorm versnipperd zijn. Als voorbeeld noemt hij een gezin
met een complexe hulpvraag: “Die kunnen gemakkelijk met
vier instanties te maken krijgen. Als er bijvoorbeeld sprake is

Bij die invulling zijn er verschillende mogelijkheden. Een
mogelijkheid is een verdeling in regio’s. “Als zorgaanbieder kun
je dan bijvoorbeeld zeggen: ik ben sterk vertegenwoordigd
in dat gebied, dus dat neem ik voor mijn rekening, maar dan
45

Zorgexperiment
Oost-Drenthe
verzorg ik ook het totaalpakket. Dus ook het welzijn, ook het
opzetten van vrijwilligerswerk en het ondersteunen van de
mantelzorg. Je kunt dan gaan shoppen bij andere partijen
om de nodige expertise te verzamelen. Maar één partij
heeft de regie over zo’n zorgvraag en is als casemanager
verantwoordelijk voor de uitvoering.”
Een andere mogelijkheid is werken op klantniveau. Neem het
bovengenoemde gezin: “Daar hoeven geen vier organisaties
bij betrokken te zijn. Het is voor die mensen ook prettiger als
er maar één keer iemand over de vloer komt voor een intake.
Daarmee maak je het proces een stuk efficiënter. Bovendien
maak je het op die manier voor een zorgaanbieder rendabeler
om zorg te verlenen.”
Zeeland
Limburg
Drenthe
Friesland

Aandeel 65-plussers
per provincie

Groningen
Gelderland
Noord-Brabant

Marktwerking
Samenwerking tussen instellingen veronderstelt afspraken,
en daar zit een probleem. “Op dit moment kan dat niet”, zegt
Bleichrodt. “Dat botst met de ideeën over marktwerking.
Daarom is overleg nodig met verschillende ministeries en met
de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Daarom hebben
we in het zorgexperiment dat idee van een proefgebied
binnen een hek: je zou dan even de marktwerking buiten
beschouwing kunnen laten en nagaan of je de zorg beter
kunt inrichten.”
En Den Haag doet er goed aan zich te realiseren dat er weinig
alternatieven zijn. “Het gaat erom het voorzieningenniveau
op peil te houden”, zegt Bleichrodt. “Dat kan alleen als je
zorgaanbieders in staat stelt hun
1988
werkzaamheden efficiënt in te richten.
2009
Denk ook aan huisartsen en apotheken.
2040
Huisartsen die te weinig patiënten
hebben, zou je kunnen helpen door
ze te koppelen aan een kleinschalige
verpleegvoorziening. Dat geldt ook voor
apothekers. Je moet creatief durven te
zijn als je oplossingen wilt bedenken
voor de zorg in krimpgebieden.” <<

Zorgkracht in krimpgebieden

Een stijgende zorgvraag en een afnemend arbeidspotentieel
in een gebied met bevolkingsdaling: dat is de uitdaging waarmee de zorg in Oost-Drenthe geconfronteerd
wordt. Aan de ene kant vergrijst de regio, waardoor de zorgvraag toeneemt. Maar aan de andere kant is er een
tekort aan personeel in de zorgsector, met name in de zogenaamde perifere gebieden. Wat te doen?
De oplossing wordt gezocht in nauwere samenwerking. Samenwerking tussen zorgaanbieders, tussen zorg en welzijn en
tussen formele en informele zorg. De gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn hebben daarom het initiatief genomen tot
een zorgexperiment. In dit experiment komt een bijzondere vorm van samenwerking tot stand: de betrokken partijen staan
binnen het experimentgebied garant voor alle noodzakelijke zorg. De zorgvraag van bewoners staat daarbij centraal.
STAMM CMO speelt met steun van de provincie een actieve rol als mede-ontwikkelaar van het zorgexperiment. In het

zorgexperiment werken de initiatiefnemers samen met zorgpartijen, welzijnsinstellingen, woningcorporaties en mantelzorgers.
Meer weten? Stuur een e-mail naar Fenna Bolding: fbolding@stamm.nl

Vergrijzing
Aa en Hunze
en Borger-Odoorn

bron: CBS Statline (2009); PBL/

Overijssel

CBS Regionale bevolkings- en

Zuid-Holland

bron: Bevolkingsprognose Drenthe 2009,

huishoudensprognose 2009-2040 (2009)

Noord-Holland

Provincie Drenthe , augustus 2009

Utrecht

Uit dit schema blijkt dat de
provincies met de meeste krimp
ook de hoogste percentages

Naast bevolkingsafname is vergrijzing

Flevoland

een belangrijk aandachtspunt in
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Drenthe. In de gemeenten Aa en
Hunze en Borger-Odoorn neemt de

65-plussers huisvesten. Drenthe

totale bevolking bijvoorbeeld af met

komt op de derde plaats.

respectievelijk 5910 en 6170 mensen
tussen nu en 2040. Tegelijkertijd stijgt
het aantal 65-plussers fors.
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Mantelzorg
is de toekomst
In tijden van krimp zal er
een groter beroep worden
gedaan op mantelzorgers.
Sinds 20 jaar ondervindt
Berendje Bakker lichamelijke
problemen door een
spierziekte. Ze kan
praktisch niets meer en zelfs
ademhalen lukt niet meer op
eigen kracht. Het ziekenhuis
adviseerde opname in een
verpleeghuis. Maar Bakker
en haar man wilden de zorg
zo organiseren dat zij thuis
kan blijven wonen. Bakkers
echtgenoot: “Volledige
zorg organiseer je zelf.”
Sinds enige jaren heeft
Bakker 24 uur per dag
zorg nodig. Met het
Persoonsgebonden Budget
kon Bakkers echtgenoot
vier mensen vragen om
iedere dag zorg te geven:
“Het is belangrijk dat het
klikt. Bovendien hebben
ze allemaal een cursus
medische handelingen
gevolgd om de juiste zorg
te kunnen bieden.” Per dag
is er gedurende zes uur
iemand aanwezig. In de
andere uren komt de zorg
op de heer Bakker neer.

Ondernemend
Het is voor Bakker erg
belangrijk om in haar
eigen omgeving te zijn. De
Bakkers zijn bovendien erg
ondernemend. Regelmatig
maken zij een boottochtje,
doen zij boodschappen of
gaan zij naar de caravan.
Bakkers echtgenoot: “Het
is niet altijd zonder risico,
maar het is een kwestie
van goed organiseren en je
goed voorbereiden: volledige
zorg organiseer je zelf.”
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jonge gezinnen
trekken de stad uit

Krimp
als realiteit

geboorte

BINNENLANDSE MIGRATIE
NATUURLIJKE AANWAS
studeren in

Frits Oevering is werkzaam
bij het economisch
stafbureau van de
Rabobank. Als zodanig
heeft hij zich de afgelopen
jaren ook beziggehouden
met krimp. Hij is medeauteur
van de publicatie Demografische
krimp, De nieuwe realiteit in
perspectief. Een gesprek over
de oorzaken van krimp en
de noodzaak om te wennen
aan bevolkingsafname: “De
economie kun je niet maken,
die moet je volgen.”

De
Rabobank
heeft
een
specifieke structuur met lokale,
zelfstandige banken. Daarom
doet het stafbureau ook lokaal
en regionaal onderzoek voor
deze banken. Veel lokale banken
kwamen met signalen over
ontwikkelingen die met krimp
te maken hebben; dat was de
aanleiding voor dit onderzoek.
“Daarbij viel op dat krimp niet
alleen een kwestie is in OostGroningen”, zegt Oevering. “Voor veel regio’s is krimp een
realiteit waaraan men zal moeten wennen. Dat hebben we
niet zelf bedacht, dat blijkt uit publiek toegankelijke cijfers
en prognoses. In ons boek hebben we geprobeerd duidelijk
te maken dat krimp geen toeval is en dat er een structuur
in zit. Bovendien geven we aan dat we daar als Rabobank
iets mee moeten. We maken deel uit van die krimpende
samenleving.”
Werkgelegenheid
Krimp heeft alles te maken met economische groei en
werkgelegenheidsgroei. Die laatste staat in krimpregio’s
onder druk, aldus Oevering. “We hebben prachtige
bedrijven in krimpregio’s, zoals AKZO in Delfzijl en Dow
Chemicals in Terneuzen. Maar dat is procesindustrie, sterk

sterfte

geautomatiseerd met een klein aantal hoogopgeleide
werknemers. Voor de werkgelegenheid is dat van een andere
orde dan bijvoorbeeld de nieuwe media of de advocatuur in
Nederland. Daar heeft in de afgelopen kwart eeuw de groei
gezeten.”
Bevolkingsontwikkeling
Oevering geeft aan dat voor de bevolkingsontwikkeling in
Nederland drie factoren van belang zijn: “Je hebt de natuurlijke
aanwas door geboorte en sterfte. Je hebt immigratie
en emigratie, en je hebt binnenlandse verhuizingen. Die
binnenlandse migratie is de belangrijkste factor achter
regionale verschillen in bevolkingsgroei. Jongeren die gaan
studeren trekken de (Rand)stad in, als ze gaan werken en
een gezin stichten trekken ze vaak de Randstad weer uit.
Vooral jongvolwassenen verhuizen veel; naarmate je ouder
wordt, neemt de mobiliteit af. Van de Nederlanders verhuist
gemiddeld 4% per jaar, maar bij jongvolwassenen is dat 9%
en bij mensen van veertig jaar en ouder 2%. Dat betekent
ook dat we niet kunnen verwachten dat krimpgebieden zich
vullen met ouderen die daar gaan fietsen en recreëren. Die
ouderen blijven gewoon zitten waar ze zitten.”
Maakbaarheid
Als het niet lukt om andere bevolkingsgroepen aan te trekken,
ligt het dan niet voor de hand om werk naar de krimpregio’s
te brengen om de bevolking vast te houden? “Dat hebben we

IMMIGRATIE / EMIGRATIE

gedaan, en dat is mislukt”, zegt Oevering
“Zo werkt het namelijk niet. Dat stamt nog
uit de tijd van de idealen van de maakbare
samenleving. Denk aan de DAF in Borne,
het ABP en CBS in Heerlen en de Gasunie
in Groningen. Het onderdeel van het ABP
dat de beleggingen doet, zit al lang weer
in Amsterdam. En de Eemshaven is als
overslagpunt ook niet zo van de grond
gekomen als werd gehoopt. Je kunt de
economie niet maken, die moet je volgen.”
Schaalvergroting
Oevering benadrukt dat we bij krimp
geconfronteerd worden met de gevolgen
van keuzes die we zelf hebben gemaakt.
“Winkels verdwijnen uit de dorpen, maar
dat is een autonoom proces dat ook
optreedt in regio’s zonder krimp. Dat
heeft te maken met schaalvergroting.
Die ontwikkeling zie je ook bij scholen:
je wilt toch liever goed onderwijs dan het
schooltje bij jou in het dorp. In de stad
treedt die schaalvergroting ook op, maar
in een dunbevolkt gebied moet je soms
veel verder rijden. Bewoners moeten
ook naar zichzelf kijken en zich afvragen
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de stad

Ontwikkeling potentiële
beroepsbevolking
2008-2040
bron: PBL en CBS (2009)

wat zij aan deze ontwikkeling hebben
bijgedragen. Leefbaarheid maak je ook
zelf.”
Rabobank
Ook de Rabobank is een schakel in
deze ontwikkeling. Veel kantoren op
het platteland zijn vervangen door een
geldautomaat. Daar staat tegenover dat
de elektronische dienstverlening sterk
is gegroeid. “Maar de meerwaarde van

Krimp in
het buitenland
Manchester

de Rabobank is dat het gaat om een
lokale bank die deel uitmaakt van de
lokale samenleving”, zegt Oevering.
“De ledenraad, de Raad van Toezicht
en het bestuur zijn geworteld in die
samenleving. Sommige banken stellen
vergaderruimte ter beschikking aan
de Dorpsraad. Andere banken storten
jaarlijks een bedrag in een fonds
om lokale initiatieven of innovatieve
ondernemers te steunen. Ze zijn

Krimp is geen exclusief
Nederlands verschijnsel. Ook
het buitenland krimpt, vaak al
veel langer dan Nederland. Denk
aan de krimp in het voormalige
Oostblok en de Amerikaanse
industriesteden, niet voor niets
de ‘rust belt’ genoemd.
Ook in Groot-Brittannië kampen
de voormalige industriesteden
met krimp. Manchester en
Liverpool zijn hiervan goede
voorbeelden. In Manchester
gingen tussen 1971 en 1981 bijna
50.000 arbeidsplaatsen verloren.
Maar ondanks dat heeft
Manchester een unieke
plaats in de muziekwereld.

allemaal een deel van het probleem
en een deel van de oplossing. En die
oplossing hoeft niet altijd een zak met
geld te zijn.” <<
De potentiële
beroepsbevolking daalt
de komende decennia in
bijna heel Nederland, zo
ook in Drenthe. Alleen in de
gemeenten Assen en Meppel
zal de beroepsbevolking nog
licht stijgen.

In de jaren ’80 was Manchester
het centrum van de Punk, Hiphop
en House muziek. Dat heeft enorm
bijgedragen aan de verandering
van het imago van de stad.
De gemeente speelt in op
het veranderende imago.
Sinds tien jaar investeert
Manchester in cultuur om de
leegstaande industriegebieden
een nieuwe bestemming te
geven. Voorbeelden daarvan
zijn het nieuwe cultuurcentrum
The Lowry en het Imperial War
Museum North. Verder probeert
Manchester mega-evenementen
naar zich toe te halen om aan
aantrekkelijkheid te winnen.

Sterke krimp (10% of meer)
Krimp (2,5 - 10%)
Redelijk stabiel (-2,5 - 2,5%)
Groei (2,5 - 10%)
Sterke groei (10% of meer)
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Rijdende
groentewinkel met
sociale functie
Vier dagen per week rijdt
Freek Koopman met zijn
groente- en fruitwinkel
langs dorpen in Groningen
en Drenthe. Hij komt in
veel plaatsen waar al
jaren geen winkel meer is.
Dorpsbewoners waarderen
Koopmans groenteservice
enorm. Hij voorziet - zeker
in krimpgebieden - in
een duidelijke behoefte.
Koopman: “Ik heb ook
een sociale functie.”
Eens in de veertien dagen
komt Koopman langs bij
zijn klanten. Tot zijn vaste
klantenkring behoren veel
oudere mensen. Koopman:
“Vooral voor ouderen is
het lastig om zelf naar de
groenteboer te gaan.” Dat
de groenteman gewoon
voor de deur stopt, maakt
het extra makkelijk.

Koopman heeft een aantal
vaste adressen waar hij
koffie drinkt: “Ik ben een
aanspreekpunt voor mensen.
Laatst kwam ik bijvoorbeeld
bij een vrouw van 96 wiens
zoon net was overleden. Dan
zit ik daar wel een half uur.”
Jonge klanten
Een ander voordeel van
de rijdende groentewinkel
is dat mensen precies
weten wanneer Koopman
langskomt. “Dat is vooral
prettig voor jongere klanten.
Dat zijn vaak tweeverdieners
die overdag niet thuis zijn.”
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Als de bevolking vergrijst en ontgroent, merken de
scholen dat als eerste. Dat is goed te zien in Witteveen
en Balinge, twee kleine dorpen die beide nog een
basisschool hebben. Nog, want de leerlingenaantallen lopen

Samen bruggen
bouwen voor
beter onderwijs
Eliene Schuinder

‘dramatisch’ terug. Samenwerken en bruggen bouwen is essentieel, zegt
directeur Eliene Schuinder: “De levensvatbaarheid van een school wordt
uiteindelijk bepaald door de ouders die hun kinderen ernaartoe sturen.”

Eliene Schuinder is directeur van twee relatief kleine
basisscholen: de Jenaplanschool ‘t Broekhoes in
Balinge en openbare basisschool De Tille in Witteveen,
4½ km verderop. In beide gevallen gaat het om echte
dorpsschooltjes: ‘t Broekhoes heeft 57 leerlingen, De Tille
47. “De leerlingenaantallen lopen snel terug”, zegt Schuinder.
“In ‘t Broekhoes zaten we tot nu toe redelijk stabiel rond de
65 leerlingen. Maar we krijgen geen aanwas meer, de krimp
slaat nu echt toe. In Witteveen is het nog erger, daar gaat
de peuterspeelzaal er per 1 januari 2011 mee stoppen. Het
ziet ernaar uit dat we daar komend jaar maar twee nieuwe
kleuters in groep één hebben.”
De economische crisis versterkt de krimp in de regio extra,
aldus Schuinder: “Ik zie dat huizen in beide dorpen al gauw
twee jaar te koop staan. Er is geen doorstroming, er komen
geen jonge gezinnen en de mensen die weg willen, kunnen
hun huis niet verkopen. Daardoor maken forenzen lange
reistijden naar hun werk. Dat zijn allemaal nevenproblemen
die samenhangen met krimp.”
Kwaliteit
Aan de kwaliteit van het onderwijs ligt het niet, stelt
Schuinder: “De CITO-eindtoetsen zijn goed op beide
scholen. Dat is voor de inspectie de indicatie dat je

goed onderwijs geeft. We hebben een uitstekend team, je
hebt excellente leerkrachten nodig op kleine scholen. Een
van de leerkrachten van ’t Broekhoes is dit jaar verkozen tot
leraar van het jaar (zie kader). De docenten staan voor twee
of drie groepen in één lokaal. Die groepen moeten allemaal
hun taalinstructie, hun leesinstructie en hun rekeninstructie
krijgen. Je hebt dus docenten nodig die heel kort en bondig
die uitleg kunnen geven, plus een goede organisatie zodat
kinderen zelfstandig aan de slag kunnen.”
Op beide scholen zijn drie groepen: een groep 1/2 , een groep
3/4/5 en een groep 6/7/8-combinatie. Elke school heeft drie
leerkrachten plus nog wat extra formatie, bijvoorbeeld voor
interne begeleiding. Samenwerking is dan ook essentieel,
vindt Schuinder: “Met zo’n klein team heb je bijvoorbeeld
als bovenbouwleerkracht geen sparringpartner. Met goede
samenwerking kun je dat opvangen. We doen ook een
gezamenlijk leestraject en organiseren samen excursies.”
Ondergrens
Met de teruglopende leerlingaantallen is de vraag naar
de ondergrens reëel. Wettelijk ligt die op 23 leerlingen.
Schuinder: “Maar ik vind dat de grens bereikt is
als leerlingen sociaal-emotioneel de aansluiting
missen. Kinderen moeten voldoende keuze uit
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Peuterspeelzaal
en kinderopvang
samen in
Menterwolde

Afname aantallen
leerlingen
basisonderwijs

vriendjes en vriendinnetjes hebben. Als dat niet meer kan,
moet je je afvragen of een school nog haalbaar is.”
Een probleem is daarnaast dat nieuwe bewoners niet altijd
een band meer hebben met het dorp. “Veel ouders kiezen
voor de locatie en niet voor het dorp”, aldus Schuinder. “Ze
kopen hier een mooie boerderij, maar zijn verder niet bij het
dorp betrokken. Die ouders kiezen ook gemakkelijker voor
een school die bijvoorbeeld dicht bij hun werk ligt. Dat vormt
een bedreiging voor de dorpsschool.”
Schuinder benadrukt dat de gemeente
Midden-Drenthe wel het belang van de
dorpen inziet: “Ze doen veel moeite om
de voorzieningen en de leefbaarheid
op peil te houden. Er is nu een traject
leefbaarheid gestart en daar is
Witteveen de kartrekker in. Daarmee
geeft de gemeente aan hoe belangrijk
ze dat vinden, dat is voor ons een
steuntje in de rug.”
Toekomst
Hoe ziet de toekomst eruit voor de
beide basisscholen? Schuinder: “Ik
denk dat er bruggen geslagen moeten
worden. Een voorwaarde daarbij is dat

de dorpen een open houding ontwikkelen die verdergaande
samenwerking tussen de scholen mogelijk maakt. Je
zou bijvoorbeeld de groepen één en twee op één locatie
kunnen plaatsen en de overige groepen op de andere.
Maar daar is het ministerie helaas nog niet klaar voor. Dat
geldt ook voor een andere oplossing waar we aan denken:
we zouden de opvang van driejarigen aan de basisschool
kunnen koppelen. De basisschool zou dan de voor- en
vroegschoolse educatie (VVE-trajecten) kunnen oppakken,
die nu bij de peuterspeelzalen ligt.”

Mathijs ter Bork van Openbare
Jenaplan School ‘t Broekhoes
in Balinge is gekozen tot Leraar
van het Jaar 2010 in de
categorie basisonderwijs. Ter
Bork geeft les aan de groepen
3, 4, 5 op deze school. Volgens
collega’s en ouders is hij een
fantastische leraar voor de
kinderen, met een groot hart
voor het kind zelf. Ter Bork werd
gekozen uit 270 nominaties
voor het basisonderwijs. De
verkiezing Leraar van het Jaar
is een initiatief van Stichting
Beroepskwaliteit Leraren (SBL).
De verkiezing vindt plaats op de
Dag van de Leraar op 5 oktober
2010, World Teachers’ Day.

In de toekomst worden in de omgeving
van Witteveen en Balinge brede
scholen gebouwd. “Dat is aan de ene
kant een bedreiging”, zegt Schuinder.
“Maar de levensvatbaarheid van een
school wordt uiteindelijk bepaald
door de ouders, die hun kinderen
ernaartoe sturen. Een school is toch
een minisamenleving in het dorp, een
ontmoetingspunt, ook voor ouders
en dorpsbewoners. Maar als ouders
andere keuzes gaan maken, komt
die levensvatbaarheid onder druk te
staan.” <<

gemeente
		

afname tussen
2009 en 2025 in %

Meppel

1%

Emmen

10%

Midden-Drenthe

10%

Hoogeveen

15%

Tynaarlo

15%

Borger-Odoorn

17%

Aa en Hunze

18%

Coevorden

19%

Westerveld

19%

De Wolden

27%

Krimp betekent minder (jonge)
gezinnen en dus ook minder
kinderen. Dat maakt het
moeilijk om voorzieningen in
stand te houden die specifiek
voor kinderen zijn. De
oplossing van de gemeente
Menterwolde is de eenvoud
zelve: voeg peuterspeelzalen
en kinderopvang samen.
Sinds augustus 2010 is
de samenwerking tussen
peuterspeelzalen en
kinderopvang een feit. Deze
samenwerking stelt de
plattelandsgemeente in staat
voorzieningen voor kinderen te
blijven aanbieden. Dankzij de
samenwerking blijft de kwaliteit
van de voorzieningen op peil.

De komende vijf jaar daalt het aantal leerlingen
in het basisonderwijs in de krimpgebieden in
ons land gemiddeld met 12%. Na 2015 loopt het
leerlingenaantal in deze gebieden verder terug.
Ook het voortgezet onderwijs krijgt te maken
met de gevolgen van krimp. Tien van de twaalf
Drentse gemeenten krijgen tussen nu en 2025
met een dalend aantal basisschoolleerlingen te
maken.
bron: Prognoseanalyse ‘Krimp als kans, Leerlingendaling in
het primair en voortgezet onderwijs’ van het Sectorbestuur
Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) uit Den Haag.2010
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Bewoners nemen
het voortouw met
het bewegingshuis
Het Bewegingshuis zet
mensen in beweging
Eexterveen is een jong dorp
waar veel gezinnen met
kinderen wonen. Sinds 2006
heeft het dorp naast een
basisschool en kinderopvang
ook een Bewegingshuis.
In deze accommodatie
bevinden zich de gymzaal en
een podium voor kinderen
en kunsten. 180 van de
500 inwoners van het dorp
zetten zich in voor het
Bewegingshuis. Een van de
initiatiefnemers is Janke Klok.
“Uit een enquête bleek dat
Eexterveen prioriteit geeft
aan het behoud van de
gymzaal en het dorpshuis.
Beide accommodaties
werden intensief gebruikt,
maar voldeden niet meer
aan de eisen. Dit wilden we
oplossen. De Initiatiefgroep
Accommodaties Eexterveen
ging daarom aan de slag
en betrok alle inwoners bij
de discussie”, aldus Klok.

Het resultaat was een
visie waarin de gymzaal
en het dorpshuis ieder
een plek kregen.
Verschillende functies
Het gebouw is geschikt
voor verschillende doelen:
van toneeluitvoeringen tot
seniorengym, van korfbalen badmintonwedstrijden
tot optredens van de
schoolkinderen. Klok:
“Het Bewegingshuis zet
Eexterveen letterlijk en
figuurlijk in beweging.”
Het Bewegingshuis
De naam Bewegingshuis
is bewust gekozen, vertelt
Klok. “Het is goed dat
mensen in beweging
blijven wanneer de wereld
om hen heen verandert.
Met het Bewegingshuis
is een belangrijke
contactmogelijkheid in het
dorp gebleven. Mensen
komen elkaar weer tegen.
En dat is een heel belangrijke
functie in het dorpsleven.”
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Andries van den Berg is landschapsarchitect bij BugelHajema
adviseurs en sinds 2007 lector Ruimtelijke Transformaties aan
de Hanzehogeschool Groningen. Zijn lectoraat richt zich op duurzaam
bouwen, hergebruik en leefomgeving. Wat doet een landschapsarchitect met
krimp? En welk soort onderzoek draagt bij aan de oplossing van het probleem?

Duurzaam bouwen
met karakteristieke
landschapswaarde
Andries van den Berg

Een landschapsarchitect analyseert landschappen. Dat
is nodig om bijvoorbeeld vraagstukken op het gebied van
woningbouw of ruimtelijke ordening op te lossen. Van
den Berg: “In landschappen zitten altijd factoren die je
niet kunt beïnvloeden. Denk aan de grondsoorten of de
cultuurgeschiedenis. Stel dus dat je een woonwijk wilt
bouwen, dan moet je weten hoe het zit met bijvoorbeeld
waterberging, of met de natuurwaarden in de omgeving. Met
die kennis maak je vervolgens een concept dat je voorlegt
aan de opdrachtgever en bewoners.”
Inrichting van het landschap dus, maar wat heeft dat met
krimp te maken? Van den Berg: “Als er ruimte vrijkomt, moet
je nadenken over een nieuwe inrichting. En voor de toekomst
kun je geheel nieuwe concepten bedenken. Bijvoorbeeld
biomassa kweken op plekken waar dat vroeger niet kon.
Daarmee kunnen gemeenschappen hun eigen energie
opwekken.”
Onderzoek gerelateerd aan krimp
Van den Berg doet twee soorten onderzoek die te maken
hebben met de problematiek rondom krimp: “Allereerst
een meerjarig onderzoek in opdracht van de gemeente De
Marne. We onderzoeken hoe de dorpen feitelijk veranderen
en wat de bewoners daarvan vinden. Bijvoorbeeld qua

woonomgeving, zorgverlening of hulpverlening. Onze
studenten onderzoeken dat door de bewoners te bevragen
in enquêtes en diepte-interviews. Met het beeld dat dan
ontstaat, proberen we per dorp de specifieke kenmerken
boven tafel te krijgen. Dat kan belangrijk zijn voor de
toekomstige inrichting.”
Het andere onderzoek is naar de rol van de
gebiedsontwikkelaar die bij gemeenten en
woningcorporaties werkt. “Die plande vroeger
huurwoningen en was helemaal opgeleid
in
planningsmethodieken
gebaseerd
op
programma`s van hogerhand en cijfermateriaal.
Maar die tijd is voorbij. We onderzoeken aan
welke opleidingseisen een gebiedsontwikkelaar in deze tijd
moet voldoen om de vragen te kunnen beantwoorden die nu
spelen. Dat doen we voor allerlei gemeenten en corporaties.”
Duurzaam bouwen
Krimp biedt kansen om duurzaam bouwen van de grond
te krijgen. Van den Berg: “In de vrijkomende ruimte kan het
landschap een middel zijn om tot eigen energieproductie
te komen. Dat hebben we op de hogeschool ook een keer
uitgerekend en daar hebben vier van onze studenten zelfs
de GasTerra Transitie jaarprijs mee gewonnen. Het idee is
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dat een dorpsgemeenschap een coöperatie opricht van
mensen die energie gebruiken en mensen die grond hebben
waar je energie zou kunnen opwekken. Studenten hebben
onderzocht hoeveel biomassa (bomen in dit geval) je nodig
hebt om een gemeenschap in vier jaar tijd de investering terug
te laten verdienen. Daarmee zijn ze volledig onafhankelijk
van andere energieleveranciers. Dat is een heel interessant
concept, vooral in krimpregio’s waar je ook op zoek bent
naar sociale samenhang. Die breng je tot stand dankzij een
gezamenlijke bedrijfsvoering, waar het hele dorp profijt van
heeft.”

bebouwing. Samen bepalen ze de identiteit van een gebied.
Voor de toekomst moet dit behouden blijven. Het landschap
blijft daardoor herkenbaar voor de bewoners en bezoekers.
Als we over dertig jaar qua energie onze eigen broek willen
ophouden dan kan dat in dunbevolkte gebieden door de
bestaande kwaliteiten van het landschap verder te vergroten
met biomassa die past bij het landschap: bijvoorbeeld
laanbomen op de hogere gronden of riet en grienden in
de natte gebieden. In krimpgebieden is het bovendien heel
belangrijk dat de ruimtelijke kwaliteit bijdraagt aan een goed
imago. Want een goed imago verkoopt. Daar kun je dus
vanuit het landschap aan bijdragen.”

Landschapswaarden
Door duurzaam te bouwen maak je gebruik van de Zoeken naar de kracht van krimp
karakteristieken van een landschap. Hoe kun je daar nog Van den Berg ziet krimp als probleem. Toch moeten we ons
meer gebruik van maken? Van den Berg: “In Drenthe heb gezonde verstand blijven gebruiken: “Dertig jaar geleden
je grofweg twee landschapstypen: het Drents Plateau met dachten we dat Nederland twintig miljoen mensen zou
de esdorpen en het beekdalenlandschap
hebben in 2010. Iedereen was
en de Veenkoloniën. Beide landschappen GasTerra Transitie Jaarprijs
ervan overtuigd en toch is het niet
hebben hun eigen kenmerken en
gebeurd. We moeten dus kritisch
ontstaansgeschiedenis. De bodemopbouw Vier studenten van de Hanzehogeblijven en zoeken waar in krimp de
en de waterhuishouding zijn van grote invloed school in Groningen wonnen in 2010
kracht verscholen zit. We moeten
op hoe het landschap eruit ziet. Je moet de tweede GasTerra Transitie Jaarzoeken naar wat maatschappelijk
die oorspronkelijke landschapswaarden prijs. Zij wonnen met het duurzame
nuttig en noodzakelijk is, dat
gebruiken en er een betekenis van nu aan dorp de hoofdprijs van 50.000 euro.
energiezuinig doen en zorgen dat
toevoegen. Dat geldt niet alleen voor het
we met de nieuwe functies de
groen, maar ook voor de karakteristieke De GasTerra Transitie Jaarprijs
oude waarden behouden.” <<
bevordert toepasbare ideeën die de
energievraag verlagen, de inzet van
duurzame energiebronnen bevorderen, de CO2-uitstoot verminderen of
het rendement van het gebruik van
fossiele brandstoffen verhogen.
Voor meer informatie:
www.gasterratransitiejaarprijs.nl
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Stamm cmo
Colofon
tekst
Bureau Hendrikx Van der Spek,
Erik van der Spek en Sibylle Moning

STAMM CMO is een actieve

netwerkorganisatie. Op het
terrein van krimp en leefbaarheid
platteland werken wij intensief
samen met kennispartners in en
buiten Drenthe, waaronder het
Kennisnetwerk ministerie BZK,
Hanzehogeschool, RUG, Noordelijk
Kennisknooppunt Krimp, SEV en
collega CMO’s uit de krimpregio’s
Groningen, Limburg en Zeeland.

‘Krimp en kracht, de nieuwe
realiteit’ is een coproductie van
partners uit het netwerk van
STAMM CMO. De geïnterviewde
personen geven met hun visies,
hun inhoudelijke bijdragen en hun
praktijkverhalen kracht aan krimp.
Graag zeggen wij hen
hiervoor hartelijk dank:
Yvonne Turenhout
directeur STAMM CMO
Dirk-Jasper Keegstra
directeur BOKD
Anneke Haarsma
gedeputeerde provincie Drenthe
Eric van Oosterhout
burgemeester gemeente Aa en Hunze
Henk Vos
bestuurslid buurtbus

Jacob Bruintjes
wethouder gemeente Borger-Odoorn
Leden van het Drents Kernteam Krimp
Elles Dost
directeur-bestuurder
Woningcorporatie Woonservice
Ton Selten
voorzitter raad van bestuur
Woningcorporatie Lefier
Roelie Goettsch
directeur Welzijn Midden-Drenthe
Erik Smeman
bedrijfsleider supermarkt/
leerbedrijf Drenthe College
Jan Bleichrodt
directeur Zorgkompas
Berendje Bakker
bewoner Eexterveen
Frits Oevering
economisch stafbureau Rabobank
Freek Koopman
ondernemer groente- en fruitbedrijf
Eliene Schuinder
directeur Basisschool
Witteveen en Balinge
Janke Klok
initiatiefgroep Bewegingshuis
Eexterveen
Andries van den Berg
lector Hanzehogeschool Groningen
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