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Voor u ligt de scriptie 'Krimp, krimpt niet'. Een onderzoek over het samenwerken in Nederlandse 
krimpgebieden dat is uitgevoerd ter afronding van de masterstudie Achitecture, Building and Planning met 
als specialisatierichting Real Estate Management and Development aan de Technische Universiteit te 
Eindhoven. Het onderzoek heeft vorm gekregen gedurende mijn afstudeerstage bij RO groep te 
Maastricht. Tijdens deze stage periode heb ik veelvuldig kennis mogen maken met het bedrijfsleven. De 
samenwerking met collega's heb ik als zeer prettig ervaren. Daarnaast heb ik vanuit RO groep de 
mogelijkheid gekregen het 'krimp'gebied Sachsen-Anhalt in Duitsland, in een meerdaagse reis, te 
bezoeken. Dit was een zeer interessante en leerzame ervaring, waarin ik niet enkel iets over krimp heb 
geleerd. Ik ben ROgroep zeer dankbaar voor deze kans. Een uitwerking van de reis is in bijlage 4 te vinden. 

Uiteraard had ik dit onderzoek nooit alleen kunnen uitvoeren. Ik wil allereerst mijn begeleiders van de 
Technische Universiteit Eindhoven, mevrouw Van de Ven en de heer Smeets, van harte bedanken voor het 
begeleiden en bijsturen van mij tijdens dit onderzoek. Ze hebben me telkens gestimuleerd om vooral niet 
in de bekende oplossingen te blijven steken, maar de uitdaging te zoeken in het nieuwe en vooral mijn 
mening te durven uitdragen. Bij RO groep wil ik de heren Severijns, Vernaus en Van den Bergh bedanken. 
De heer Severijns voor zijn vele wijze lessen. De heer Vernaus, één van mijn begeleiders bij RO groep, voor 
zijn kritische maar inspirerende kijk naar mijn onderzoek, het stellen van de juiste vragen op de juiste 
momenten en zijn vertrouwen in mij. De heer Van den Bergh, eveneens één van mijn begeleiders bij RO 
groep, voor het sparren over mijn advies. Hem ben ik zeer dankbaar dat hij mij gestimuleerd heeft een 
mening te vormen over het onderwerp. Ook wil ik graag de respondenten van de gemeenten, provincies, 
corporaties, regio en adviseurs bedanken voor hun tijd. Vanzelfsprekend waren hun inzichten, kennis en 
opvattingen noodzakelijk om dit onderzoek goed uit te kunnen voeren. Last but not least wil ik graag mijn 
dierbaren en in het bijzonder mijn ouders en mijn vriend Tom bedanken voor hun steun en betrokkenheid 
tijdens dit traject. Ik dreigde soms te verdwalen in mijn eigen interesses voor het onderwerp, maar zij 
zorgden er, met hun positieve houding, telkens voor dat ik het rechte pad weer kon vinden. 

Tijdens mijn onderzoek heb ik ondervonden dat het thema krimp een zeer actueel thema is. Dagelijks 
verschijnen artikelen in de krant of op internet en de nodige onderzoeken naar het onderwerp zijn al 
verricht. Bijna iedereen heeft er wel een mening over. Deze grote belangstelling voor het onderwerp 
maakte het complex om te bevatten, maar zorgde er daarnaast voor dat de uitdaging gedurende het 
gehele afstudeertraject hoog bleef. Ook toont het aan dat er grote behoefte is aan onderzoek en advies 
over het onderwerp, want krimp, krimpt niet! Steeds meer gebieden in Nederland zullen met krimp'te 
maken krijgen. Het laatste woord is er dus zeker nog niet over gezegd. 

Kim Damoiseaux 

Eindhoven I Maastricht, juli 2011 
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De veranderende samenleving 

De wereld wordt steeds 'kleiner'. De opkomst van het internet, de mobiele telefoon, sociale media, het 
digitaliseren van steeds meer informatie en ga zo maar door, zorgen ervoor dat zelfs de andere kant van de 
wereld binnen een fractie van een seconde te bereiken is. We weten steeds meer van elkaar en delen meer 
met elkaar. Het welvaartsniveau blijft maar toenemen, ondanks dat er op een aantal plekken op de wereld 

sprake is en zal zijn van een dalend bevolkingsaantal. De stijging van het welvaartsniveau vraagt om 
aandacht voor de natuur, de klimaatsveranderingen, duurzaamheid en zelfs de eetcultuur. Men streeft 

naar een duurzame samenleving. We zien een overgang naar een nieuwe levensstijl en een ander 
perspectief. De levensstijl wordt meer verbonden, meer lokaal en duurzamer. De samenleving verandert 

en er is een nieuw tijdperk aan gekoppeld. Na het modernisme en het postmodernisme volgt het 

sustainisme. Er is namelijk door al deze veranderingen een nieuwe fase aangebroken in de cultuur. 

Sustainisme is dan ook de cultuur van netwerken, delen, lenen en uitwisselen. De transitie van het 
modernisme naar het sustainisme beïnvloedt alles: hoe men de wereld maakt/ontwerpt, hoe men omgaat 

met natuur en wat men als mogelijk, onmogelijk, gewenst en acceptabel ziet. 

Binnen het sustainisme staat het 'meer doen met minder' centraal. De welvaart blijft stijgen en mensen 
verhogen telkens de verwachtingen van het kwaliteitsniveau. 'Meer doen met minder' kan in verschillende 
contexten geplaatst worden, meer doen met minder mensen, maar ook het omgaan met de omgeving in 

de zin van 'reduce, re-use en recycle'. 

Het sustainisme wordt gekenmerkt door samenhang en dwarsverbanden, wat ook tot uiting komt in het 
symbool van het sustainisme, de 'trefoil knot' oftewel het 'driedimensionaal klaverblad'. Alles In de wereld 
en de levenscyclus is onderling verbonden, hetgeen samenwerken een belangrijke bezigheid van alledag 
maakt. Complexiteit en diversiteit zijn de uitgangspunten van sustainisme. Uitdagingen worden niet uit de 

weg gegaan. Burgers over de hele wereld zijn vierentwintig uur per dag met elkaar verbonden en het 
verschil tussen de wereld en het lokale wordt steeds vager. Het nieuwe loka/isme staat dan ook voor een 

kwaliteit op zich. De hiërarchie in de samenleving verzwakt en hiervoor in de plaats komt het netwerken. Er 
wordt gehandeld met gepaste snelheid en een lange termijn perspectief. Men houdt zich bezig 

met proportioneren in plaats van met schaal. 

Er is sprake van een onderlinge afhankelijkheid van elkaar die steeds sterker wordt. Een dynamische 
interactie in een informele omgeving is van groot belang. Coöperatie wordt beloond en men gaat uit van 

meer samenwerking, meer burgerparticipatie, minder concurrentie 
en het ongelimiteerd vrij delen van ideeën en informatie. 
tets heeft alleen waarde als de waarde gedeeld wordt. 

De samenleving verandert, ook door de bevolkingskrimp. Deze veranderingen vragen voor verdere 
veranderingen in bijvoorbeeld de wereld van de bouw, de regelgeving, de wetenschap en het bedrijfsleven. 

Veel van de kenmerken van het sustainisme komen terug in de wetenschap over de bevolkingskrimp. Zo 
noemt men in onderzoeken veelvuldig het 'meer doen, met minder', maar wel 

in verbinding met elkaar in een netwerk. 

Samenwerken om tot een duurzame samenleving te komen. 

( Schwarz & E/ffers, 2010) 
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envatting 

Na jarenlang de vastgoedmarkt bekeken te hebben vanuit een perspectief waarin alleen sprake was van 
bevolkingsgroei, heeft men enkele jaren geleden kennis gemaakt met het verschijnsel bevolkingskrimp, 
oftewel een daling van de bevolkingsaantallen. Bevolkingskrimp is een demografische ontwikkeling. Men 
noemt het ook wel een transitie van bevolkingsgroei naar bevolkingskrimp. 

Multi-level, multi-fase en multi-domein karakter 
Transities komen voor op een aantal niveaus (het multi-level karakter), zo kent men het macro (het 
sociotechnisch landschap), het meso (regimes) en micro (niches) niveau. Daarnaast vergt een transitie veel 
tijd en doorloopt het een aantal fasen (het multi-fase karakter). Zo onderscheidt men de 
voorontwikkelingsfase, de take-off fase, de fase van de versnelling en de fase van de stabilisatie. 

De bevolkingskrimp doet zich voornamelijk voor aan de 
randen van het land, maar nog voor het jaar 2025 zal 
het aantal gemeenten dat te maken krijgt met de 
bevolkingskrimp, volgens het CBS, oplopen tot ruim 
veertig procent. In een aantal regio's gaat deze 
bevolkingskrimp gepaard met ontgroening, vergrijzing 
en een daling van het aantal huishoudens. 

De regionale verschillen in prognoses in het land zijn 
groot. Wat opvalt, is dat ook de zwaartepunten in de 
oorzaken en gevolgen van krimp per regio verschillen. 
Een kenmerk van een transitie is dan ook dat er geen 
eenduidige oorzaak of gevolg aan te wijzen is. Sommige 

· --(11 .. _) 0 _,.,_....., 
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.. """'(>.>->") ___ (_ ... ,., 

ontwikkelingen zijn zowel oorzaak als gevolg en volgen Bevolkingsantwikkeling per gemeente 2008_2040 
elkaar op in een vicieuze cirkel. Dit is ook het geval bij (bron: De Jong & van Duin, 2010) 

krimp. Ondanks het negatieve imago van krimp, zijn de 
gevolgen zowel positief als negatief te noemen en zorgen ze voor zowel kansen als bedreigingen. 
Daarnaast zijn ze in heel veel domeinen, zoals 'wonen', 'voorzieningen' en 'economie' merkbaar (het 
multi-domein karakter) . De invloed op deze domeinen staat niet op zichzelf maar versterkt elkaar. Het feit 
dat de bevolkingskrimp van invloed is op zo veel aspecten zorgt ervoor dat er veel verschillende 
stakeholders betrokken zijn bij de vraagstukken rondom dit onderwerp. Er zijn zowel publieke, private als 
particuliere stakeholders actief. Onderscheiden worden de overheid (Rijk, Provincie en Gemeente), de 
regio, de marktpartijen (met als belangrijkste partij in dit geval de corporaties), de maatschappelijke 
organisaties en de burgers. De stakeholders hebben allemaal van oudsher verschillende rollen, 
verantwoordelijkheden en belangen. Deze belangen kunnen veel van elkaar verschillen, maar veelalliggen 
ze in elkaars verlengde. De bevolkingskrimp is van invloed op deze rol- en verantwoordelijkheidsverdeling. 
Er zijn dus veel veranderingen te herkennen en de integraliteit en de complexiteit van het vraagstuk is 
groot. Er is sprake van een multi-domein, multi-level en multi-fase karakter. 

Stand van Zaken 
Inmiddels zijn de krimpregio's van de eerste maar zeker ook de tweede generatie al ver gevorderd met de 
begeleiding van de krimp. In Nederland is men steeds meer doordrongen van het feit dat het bestrijden 
van de krimp averechts werkt en ongewenste concurrent ie tot gevolg heeft. Wat blijkt echter, is dat het 
groeidenken nog altijd hoogtij viert en men vaak, tegen beter weten in, nog steeds direct danwel indirect 
streeft naar een bestrijding van de krimp. Men doorloopt een leerproces. Het kennis maken met de feiten 
en het accepteren en toepassen van deze feiten in beleid en strategiekeuzes zijn twee verschillende 
sporen die men volgt. Ze volgen elkaar niet logisch op. 
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Een aantal krimpregio's in Nederland heeft ervoor gekozen de krimp regionaal te benaderen door middel 
van een samenwerkingsverband. Inmiddels heeft ook de landelijke overheid aandacht voor de krimp, 
maar het beleid is nog summier te noemen. Daarnaast is in de beleidsvoering nog niet voldoende rekening 
gehouden met de genoemde regionale verschillen. De huidige zoektocht van partijen naar hoe samen te 
werken en wat bij deze samenwerking van belang is, gaat moeizaam. Hierdoor stijgt de urgentie voor de 
aanpak van het vraagstuk steeds verder. Door de vergrote complexiteit, de hoge noodzaak van 
integraliteit, de veelheid aan verschillende stakeholders en verschillende belangen komt de samenwerking 
maar moeizaam op gang en stuiten stakeholders op veel knelpunten en struikelblokken in de 
samenwerking bij de begeleiding van de krimp. Het is niet meer mogelijk de gebaande paden uit het 
verleden blindelings te volgen. Het is een zoektocht naar de juiste aanpakmethode. Dit onderzoek heeft 
tot doel een advies te formuleren dat een handvat biedt voor het optimaliseren van de samenwerking 
tussen stakeholders in Nederlandse krimpgebieden, om zodoende de kansen van de bevolkingskrimp te 
benutten en de bedreigingen te keren. Om dit doel te behalen dient de volgende probleemstelling 
beantwoord te worden: 

"Hoe kan men de samenwerking tussen de stakeholders in Nederlandse krimPlebleden 
optimafiseren, teneinde de kansen van de bevalicingskrimp te benutten 

en de bedreigingen te keren?" ---
Binnen deze probleemstelling staat het samenwerken centraal. Samenwerken is hét sleutelwoord voor de 
begeleiding van de bevolkingskrimp. Samenwerken kent een aantal voor- en nadelen die voor knelpunten 
en struikelblokken kunnen zorgen en de samenwerking beïnvloeden. Als factoren die de samenwerking 
beïnvloeden worden onderscheiden: 
• De aanwezigheid van een gedeeld probleem of vraagstuk 
• Het hebben van een belang in de samenwerking 
• De persoonlijke sentimenten 
• De teamrollen (Belbin) 
• De rol- en verantwoordelijkheidsverdeling 
• De politiek/juridische invloed. 
Deze factoren hebben een groot grijs overlapgebied en niet elke factor beïnvloedt elke samenwerking 
(even veel). Dit maakt het interessant om te onderzoeken welke factoren de samenwerking in een 
krimpgebied vooral beïnvloeden, want het samenwerken in een krimpgebied verschilt van het 
samenwerken in een groeigebied. Onder andere de complexiteit is groter doordat er op meerdere 
schaal niveaus, met meerdere actoren, meer vanuit een verplichting en meer tussen de stakeholders actief 
in de verschillende domeinen moet worden samengewerkt. 

Samenwerken in een krimpgebied 
De managementvormen, die meestal gebruikt worden in een gebiedsontwikkeling, namelijk het proces-, 
project- en programmamanagement geven allen niet de juiste handvaten voor de omgang met een 
dergelijk nieuw en complex probleem als de bevolkingskrimp. Het transitiemanagement biedt wel 
handvaten voor de formulering van de juiste begeleiding van de bevolkingskrimp. Het combineert 
verschillende management- en sturingsvormen. Het transitiemanagement heeft daarnaast een multi-level, 
multi-actor en multi-domein karakter. Hiermee wordt de complexiteit van de krimpopgave door de 
overlapping van de drie aspecten domeinen, schaalniveaus en stakeholders in één managementvorm 
samengebracht. Het transitiemanagement is toepasbaar in meerdere fasen. Zowel in de strategische, de 
tactische als de operationele fase van het vastgoedproces. Om het transitiemanagement in alle fasen te 
kunnen toepassen, dient het stappenplan (zie figuur) meerdere malen doorlopen te worden. De stappen 
zijn echter niet altijd standaard in dezelfde vorm te doorlopen, maar fungeren wel als 'wegwijzers' voor de 
zoektocht naar het juiste transitiemanage ment. Om deze zoektocht meer vorm te geven is er een aantal 
tips vanuit de praktijk van het transitiemanagement uiteengezet. Deze tips hebben betrekking op de 
transitiearena, het proces en de inhoud van de samenwerking. Deze combinatie, het stappenplan en de 
tips, helpen bij het formuleren van het juiste transitiemanagement en vormen de basis voor de casestudy. 
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8. Formuleren tussen
doeleirlden toesingskader 

voor bestaand beleid 

7. Ontwikkelen/toepassen 
instrumenten afleiden uit 

bevoegdheden 

Case study: Zuid-Limburg 

6. Verkennen van 
transitiepaden opties 

open houden 

5. Ontwikkelen lange 
t..-mtJn visies Innovatief, 
ambitieu$ en evoluerend 

Stappen in het transitieproces (bron: Rotmans, 2003) 

In Zuid-Limburg zijn drie regio's te onderscheiden. Eén daarvan, Parkstad Limburg, is een krimpproefregio. 
Daarnaast zijn er nog de regio's Westelijke Mijnstreek met als grootste stad Sittard-Geleen en Maastricht
Mergelland met als grootste stad Maastricht. De regionale verschillen, wat betreft de prognoses, het 
urgentie niveau voor de aanpak van krimp waarop men zich bevindt en de fase van het leerproces waarin 
men zit, zijn in Zuid-Limburg groot. Toch heeft men in Zuid-Limburg ondervonden dat er een noodzaak is 
om op groot schaalniveau samen te werken en plannen af te stemmen. De provincie heeft om deze 
samenwerking vorm te geven de Tasktaree Zuid-Limburg opgericht waarin een vijftal Stuurgroepen actief 
zijn, elk vanuit een ander domein. Door middel van de Tasktaree is een belangrijke stap gezet in de 
noodzakelijke regionale samenwerking op Zuid-Limburgse schaal. De werkwijze/samenwerking binnen de 
Tasktaree in de strategische fase van het vastgoedproces is onderzocht en beoordeeld aan de hand van 
een stakeholderverdeling, de geformuleerde factoren die een samenwerking kunnen beïnvloeden en het 
stappenplan in combinatie met de praktijktips van het transitiemanagement. 

lntenneuo: Taskforce Zuid~Umbu'l en Stuu.rgrè:lep Wonen 
• Provintie nam initiatief tot oprichting van de Taskforce, Ze faciliteert de Taskforce en de Stuurgroepen. 
• Oe burgemeesters van de drie grote geine(lnten en de goUVerneur hebben personen benaderd om. voorzitter van een 

stuurgroep te wordén. Deze voorzitte~ hebben vefVQigens de overige pers.onen ~naderd. Oe selectie van de personen 
is gedaan op pa sis van individuele kennis en kunde en de-organisatie waar de pèl'soon werkzaam is. 

Stuur.groep ~onen 
• Oe stuurgroep ~staat uit desrundigen afkomstig van gèmeenten, corporaties, bankel'1 en ontwikkelaars/beleggers. 
• Werkwijze: 

o, Uitdaglogen in beeld brengen 
o Ambitie 2020 bepalen 
o Ambitie terugvertaald naar èen progl"àmma van projecten en activiteiten .die in de tijd nodig zijn om afubitie 2()~0 tê 

kunnen behalen. Prestatie-Indicatoren vastgêsteld. De ambities zijn niet bh'idend voor de deelnemende actoren 
o Eerste aanzet tot bei)ÎI"ng v~n uitvoering en orgal'lisatie . 

• Advles geformuleerd door Stuurgroep Wonen · Hoe nu verder. 
o De oprichting van een coördinatiemechanisme op Zuid-LilllbUrgse schaal; 
o Voor het slagen van deze regionale samenwerking zîjn een aantal zeer belanarljke voorwaarden te onderscheiden: 

• Het .ma!(en van een onderscheidt tussen een coördinatiemechanisme en de uttvoe~nde partijen·. 
• Dat er niet spr;lke is van één regisseur; maar van eenorganischetransformatie op basis van concrete afspraken. 
• Het sluitèn van een 'coalition of the willing', waarin een .gèJamenlijk gedragen en niet vrijblijvende agenda 

centraal staat. Hieraan kunnen partijen zich aansi'Uiten. · 
o De oprièhtfng van een regionale coQrdinatiemechanisme Wonen, waarin vergell,ikbare partijen actief zijn als in de 

huidige Stuurgroep Wonen. 
lbron: Boer & Croon, 2011) 
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Conclusies & Aanbevelingen 
Uit het onderzoek komen een aantal algemene conclusies voort. Zo zijn de verschillen tussen de regio's in 
Nederland te groot om ze over één kam te scheren. Er is niet een eenduidig stappenplan of 
samenwerkingsmodel met een succesgarantie te maken dat toegepast kan worden alle krimpregio's. 
Daarnaast blijkt dat elke regio, iedere partij/stakeholder en iedere persoon zijn of haar eigen leerproces, 
ook wel het socio-psychologisch of rouwproces genoemd, moet doormaken. Dit proces geeft aan dat de 
transitie zeer sterk gekoppeld is aan emotie. Het probleem is dus niet enkel rationeel te sturen. Zonder 
urgentiegevoel zal de samenwerking nooit optimaal kunnen verlopen. Dit is ook een vraagstuk bij de 
oprichting van de Taskforce. Heeft men deze Taskforce op een goed moment opgericht? De urgentie is er, 
maar is ook het urgentiegevoel voldoende aanwezig? Daarnaast blijkt uit het onderzoek en de case study 
dat van de zeven geformuleerde factoren die een samenwerking kunnen beïnvloeden de persoonlijke 
sentimenten, de procesgang, de teamrollen (geformuleerd door Belbin) en de rol-en 
verantwoordelijkheidsverdeling voor de meeste knelpunten en struikelblokken zorgen in de 
samenwerking. De samenwerking zou geoptimaliseerd kunnen worden door de samenstelling van het 
samenwerkingsteam te baseren op de theorie over de teamrollen beschreven door Belbin. Dit zal zorgen 
voor een betere procesgang, doordat de actoren elkaar aanvullen in competenties en persoonlijke 
eigenschappen. Waardoor de invloed van de persoonlijke sentimenten wordt verminderd. Daarnaast zal 
er vanuit de teamrollen al een eerste aanzet worden gedaan richting de rol- en 
verantwoordelijkheidsverdeling. Wanneer een teamsamenstelling gebaseerd op de theorie van Belbin niet 
mogelijk is, gebruik deze dan als middel om knelpunten in de samenwerking te bespreken en mogelijke 
oplossingen hiervoor te formuleren. 

Taskforce Zuid-Limburg 
De Taskforce heeft veel van de in het verleden opgedane ervaringen gebruikt voor het opzetten van de 
samenwerking. Echter niet aan alle punten is aandacht besteed. De werkwijze in de praktijk is nog niet 
geheel zoals de theorie voorschrijft. Er is dus nog ruimte voor verdere optimalisatie. 

Multi-domein, multi-actor en multi-schaal 
Het multi-domein en multi-actor aspect is goed uitgewerkt in de arena, de verschillende domeinen zijn 
vertegenwoordigd in de verschillende stuurgroepen, men is aan de slag gegaan met welwillenden en de 
deelnemers zijn geselecteerd op basis van persoonlijke kwaliteiten, competenties en innovatieve ideeën. 
Dit komt overeen met de theorie van het transitiemanagement. Toch is het nog maar de vraag, gelet op de 
selectieprocedure en de macht hierbij van de overheid, of de samenstelling van de transitiearena optimaal 
is. Zo geeft de theorie van het transitiemanagement als advies om de overheid zo lang mogelijk buiten de 
arena te houden. De gemeenten hadden, in de Taskforce, invloed op de arena samenstelling en zijn actief 
in de Stuurgroepen. De overheid heeft in de Taskforce dus een te grote invloed gehad. Voor een 
optimalere samenwerking binnen de Taskforce is het van groot belang dat de aanwezigheid van de 
gemeenten niet het ambitieniveau van de marktpartijen beperkt en dat marktpartijen aan hun eigen 
krachten, middelen en mogelijkheden denken en niet alles onder de verantwoordelijkheid van de 
overheid plaatsen. De gemeente dient dus een stapje terug te doen om de marktpartijen te laten 
'schitteren'. 

Het multi-schaal aspect komt nauwelij ks naar voren in de Taskforce, omdat deze samenwerking enkel op 
het schaalniveau van Zuid-Limburg actief is. Er zijn ook geen stakeholders vanuit een lager schaalniveau, 
zoals de burgers, actief in de samenwerking. Voor het eerste deel van de strategische fase is dit well icht de 
beste keuze, want hoe meer stakeholders, hoe complexer de samenwerking. Toch is het van belang dat 
men spoedig op meerdere schaalniveaus gaat samenwerken om het draagvlak te vergroten en partijen 
te stimuleren deel te nemen aan de begeleiding van de krimp. 

Proces 
Wanneer het proces van de Taskforce beoordeeld wordt kan geconcludeerd worden dat de timing en de 
genomen tijd voor het transitieproces goed is. Er is echter maar beperkt aandacht besteedt aan de niet-
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rationele elementen die van invloed zijn op de samenwerking. Ook hier liggen dus 
optimalisatiemogelijkheden door de toepassing van de teamrollen theorie van Belbin. 

Inhoud 
Tot slot is de inhoud van de samenwerking op Zuid-Limburgse schaal beoordeeld. Er is een goede 
koppeling gemaakt tussen de toekomstvisie en de huidige belangen van de actoren. Deze visie is ook goed 
gedocumenteerd en beoordeelbaar gemaakt door het opstellen van prestatiekaders. Wat opvalt is dat de 
samengestelde documenten niet bindend zijn, terwijl dit toch veelvuldig als knelpunt in een 
samenwerking wordt aangegeven en ook in het transitiemanagement wordt geadviseerd. Er bestaat dus 
nog steeds de mogelijkheid om een eigen weg in te slaan en het eigenbelang voorop te stellen. Het 
'prisoners dilemma' oftewel de angst dat buurgemeenten hun afspraken niet nakomen, is nog steeds niet 
weggenomen. Door het opstellen van een transitieakkoord of het ondertekenen van een ambitie 
statement zal veel gevoel van onzekerheid bij de samenwerkingspartners wegnemen. Dit zal de 
samenwerking optimaliseren en het uiteindelijke resultaat ten goede komen. 

Samenwerken op Zuid-limburgse schaal in volgende fasen van het vastgoedproces 
Om de vrijblijvendheid van de samenwerking te sturen is de Stuurgroep voor het sluiten van een 'coalition 
ofthe willing' in de verdere samenwerking op Zuid-Limburgse schaal, zie kader. Dit is een belangrijke stap. 
Het is van groot belang voor voldoende draagvlak en een stabiele samenwerking in de regio in de 
toekomst, want krimp krimpt niet! De Stuurgroep Wonen adviseert de oprichting van een 
coördinatiemechanisme dat opgesplitst is in domeinen, zie kader. Vraag is of dit in de operationele fase de 
integraliteit en het multi-schaalniveau van de opgave wel ten goede komt. In de operationele fase neemt 
het belang van een multi-schaalniveau en de integraliteit namelijk toe. Uit dit onderzoek blijkt dat voor 
een optimatere samenwerking in de volgende fasen van het vastgoedproces het niet wenselijk is om een 
dergelijk coördinatiemechanisme op te splitsen in domeinen. 

De samenwerking zal optimaler, zowel effectiever als efficiënter, verlopen als dit coördinatieplatform of 
mechanisme kennis heeft van alle domeinen. Zo wordt de integraliteit gewaarborgd. Uit dit onderzoek 
blijkt daarnaast dat de samenwerking in krimpgebieden geoptimaliseerd kan worden als dit 
coördinatieplatform, dat actief is op het schaalniveau van Zuid-Limburg, bij elke gebiedsentwikkeling in 
de regio twee coördinatoren in de samenwerkingsarena plaatst. Een regio-coördinator, die zorgt voor de 
afstemming tussen stakeholders (multi-actor), domeinen (multi-domein) en schaalniveaus (multi-schaal). 
De ander is een proces- of samenwerkingscoördinator. Deze proces- of samenwerkingscoördinator acteert 
meer vanuit een verbindende rol dan vanuit de inhoud, maar wel met kennis van de inhoud zodat hij/zij 
eenieder bewust kan maken van de mogelijke effecten van hun keuzes (op de verschillende domeinen 
onderling). Hij/zij kan dan tijdig de juiste interventies doen om de samenwerking te optimaliseren. Deze 
persoon dient enkel en alleen een belang te hebben bij een goed, zo optimaal mogelijk verloop van de 
samenwerking en niet bij een eventueel gewenst resultaat. 

Om een dergelijke structuur te laten slagen dient er aandacht te worden besteed aan een aantal 
voorwaarden die centraal staat voor een zo optimaal mogelijk transitiemanagement en samenwerking in 
een krimpgebied. Deze voorwaarden zijn opgenomen in een checklist. De checklist kan ook een handvat 
bieden voor het bespreken en aanpakken van eventuele knelpunten in de samenwerking. De transitie van 
bevolkingsgroei naar - krimp zal echter nog lang voortduren. Er zullen nieuwe inzichten voortkomen uit de 
samenwerking in krimpgebieden. Deze zorgen wellicht voor verschuivingen, aanpassingen en aanvullingen 
in de checklist. Daarnaast is er nog aanvullend onderzoek nodig naar de toepassing van 
transitiemanagement in krimpgebieden. Wellicht kan het, al dan niet in een andere vorm, ook een 
handvat vormen voor de samenwerking in krimpgebieden buiten Zuid-Limburg. Er is namelijk nog veel 
experimenteerruimte binnen het transitiemanagement. Ook is er nog onderzoek mogelijk naar de invloed 
van de huidige manier van hypotheekverstrekking in krimpgebieden. Wellicht is er een aanpassing nodig 
of zelfs een totaal nieuwe vorm. Tot slot is er nog onderzoek nodig naar de verdeling van de financiële 
lasten die voortkomen uit de begeleiding van de bevolkingskrimp. 

K.L.M. Damoiseaux (0594016) I Afst udeerscriptie 113-07-2011 



oud 

Voorwoord 1 

Samenvattlnc 

Inhoud 8 

Hoofdstuk 1: la lelding 11 
1.1. AanleidiJ!Ig 11 
1.2. Probleemstellfng 13 
1.3. Doetstelling 15 
1.4. Onderzoeksopzet l5 
1.5. Onderzoeksmodel 16 

Hoofdstuk 2: Demografische Krimp 17 
2.1. Het verschijnsel demografische krimp 17 

2.1.1. Transitie 17 
2.2. Prognoses 18 

2.2.1. Krimpgeneraties 20 
2.2.2. Verloop prognoses volgens t ransitiewetenschap 20 

2.3. Oorzaken 22 
2.4. Gevolgen 23 

2.4.1. Wonen 23 
2.4.2. Werken 24 
2.4.3. Voorzieningen 25 
2.4.4, Mobiliteit 26 
2.4.5. Ruimte & Milieu 26 
2.4.6. Hnancie1!1/ Economisch 27 

2.5. Conclusie 28 

Hoofdstuk 3: Stand van Zaken 29 
3.1. Ervaringen uit Nederland 29 

3.1.1. Eemsdelta Groningen (Delfzijl) 29 
3.1.2. Zeeuws-Vlaanderen 30 
3.1.3. Parkstad Limburg 31 
3.1.4. Krimpregio's van de volgende generaties 32 

3.2. Stand van de samenwerking 32 
3.2.1. Kabinet Rutte-Verhagen 32 

3.3. Ervaringen uit het buitenland 33 
3.3.1. Duitsland 33 
3.3.2. Groot-Brittannië 34 
3.3.3. Verenigde Staten 35 
3.3.4. Speer- en leerpunten uit het buitenland 35 

3.4. Conclusie 38 

Hoofdstuk 4: Stakeholders 39 

4.1. De verschillende stakeholders 39 
4.1.1. Overheid 40 
4.1.2; Regio 

K.l.M. Damoiseaux (0594016) I Afstudeerscriptie 113-07-2011 



4.1.3. Marktpartijen , 44 
4.1.4. Maatschappelijke organisaties 46 
4.1.5. Bur rs 46 

4.2. Stakeholderverdeling 46 
4.3. Conclusie 48 

Hoofdstuk 5: Samenwerken 49 
5.1. Het wat en waarom van samenwerken 49 

5.1.1. Het doel en belang van samenwerken 50 
5.1.2. Voor- en nadelen van samenwerken 50 

5.2. Samenwerkingstasen en -vormen 51 
5.3. Factoren die de samenwerking beïnvloeden 53 
5.4. Samenwerken in een groeigebied vs samenwerken in een krimpgebied 54 
5.5. Management 55 

5.5.1. Stakeholdermanagement 55 
5.5.2. Project-, proces- en programmamanagement 56 

5.6. Transitiemanagement 58 
5.6.1. Benadering en sturin van een transitie 58 
5.6.2. Kenmerken van transitiemanagement 59 
5.6.3. Instrumenten van transitiemanagement 60 

5. 7. Conclusie 65 

HoofdstUk 6: case Zuid·Llmburg 67 
6.1. Prognoses 61 

6.1.1. Umbu,;g 67 
6.1.2. Zuid-:Umb.urg 69 

6.2. Samenwerken in Zuid-Limburg 70 
6.2.1. Stakeholders 70 
6.2.2. Ervaren knelpunten en struikelblokken bij het samenwerken 72 

6.3. Samenwerken op Zuid-Limburgse schaal 74 
------~~--~~~~~~~~~~~~~~-------------------------------------

6.3.1. Transitiemanagement in de Zuid-Limburgse praktijk 75 
6.4. Stand van de samenwerking 80 

6.4.1. Coalitieakkoord Provincie Limburg 81 
6.5. Conclusie 82 

Hoofdstuk 7: Optimalisatie samenwerking 83 

7.1. Bevindingen en optimalisatiemogelijkheden 83 
7.2. Bevindingen en optimalisatiemogelijkheden in Zuid-Limburg 85 

_____ _?..:~_. _____ _Qptimali~atie!!l_ogelijkheden v~~E~.E.:_verdere ~~menwerk_!!lj__~ Zuid:_l:ïmbu!_gse schaal ____ 87 __ 

Hoofdstuk 8: Conclusies en aanbevelingen 91 
8.1. Conclusies en aanbevelin en 91 

8.1.1. Algemene conclusies en aanbevelingen 91 
8.1.2. Conclusies en aanbevelingen voor de Taskforce Zuid-limburg 91 

8.2. Beantwoordin onderzoeksvraag 92 
8.3. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 93 

Literatuurlijst .94 

K.L.M. Damoiseaux (0594016) I Afstudeerscriptie I 13-07-2011 



Blji!J!Il .. 98 
1. Proanoses 99 
2. Parkstad Limburg 100 
3. Wgr·J!IUs 104 
4. Ervaringen uit Duitsland, Reisverslag Sachsen-Anhalt 105 
5. Teamrollen beschreven door Belbin 113 
6. Prognoses Urnburg 115 
7. Interviews 117 

A. Ujst van geïnterviewden 117 
B. Vtagenlijst 118 

8. Stuurgroep Wonen 119 
A. Uitdagingen voor de woningmarkt 119 
B. Perspectief 2020 & Uitvoeringsprogramma 2020 120 

K.L.M. Damoiseaux (0594016) I Afstudeerscript ie I 13-07-2011 



Inleiding 

1.1. Aanleiding 

'De discussie, over bevolkingskrimp en de gevolgen ervan, is pas sinds kort in de volle breedte op 

de beleidsagenda's gekomen. Zo bezien is er in korte tijd veel in beweging gezet. 

Het bewustwordingsproces is echter nog in volle gang, zeker in krimpregio's van de tweede 

generatie. Juist in die regio's is door proactief beleid veel te winnen.' 

(Commissie Ruimtelijke Inrichting en Bereikbaarheid, 2011). 

Krimp groeit verder, stelt het Interprovinciaal overleg op 19 april 2011. Na jarenlang de vastgoedmarkt 
enkel bekeken te hebben vanuit een perspectief waarin alleen sprake was van bevolkingsgroei, heeft zich 
enkele jaren geleden in het oosten van Duitsland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten het verschijnsel 
bevolkingskrimp aangediend. Inmiddels heeft men in Nederland ook met het verschijnsel kennis gemaakt. 
In 2006 werd Nederland voor het eerst opgeschrikt door de heren Derks, Havens en Klinkers. In opdracht 
van de secretarissen van de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROMraad deden zij een onderzoek 
genaamd: 'Structurele bevolkingsdaling, een urgente nieuwe invalshoek voor beleidsmakers'. De titel van 
deze studie laat direct de hoofdboodschap van de drie heren zien. De bevolkingsdaling is structureel! 
Door middel van deze studie probeerden de drie heren, politieke aandacht te vragen voor het verschijnsel 
bevolkingsdaling, omdat de ontwikkeling volgens hen grote gevolgen zou hebben op veel verschillende 
vlakken zoals beleidskeuzen, het voorzieningendraagvlak, de woningmarkt en nog vele anderen. Het 
rapport bracht een enorm aantal voornamelijk kritische reacties voort. Echter sindsdien is de aandacht 
voor bevolkingskrimp alleen maar toegenomen. Het besef en de bewustwording rondom het onderwerp 
wordt steeds groter en men wordt zich steeds bewuster van het feit dat bevolkingsdaling toch echt 
structureel is. Deze boodschap staat ook centraal in het in december 2010 uitgebrachte rapport van het 
Planbureau voor de Leefomgeving genaamd 'Van bestrijden naar begeleiden: demografische krimp in 
Nederland'. Deze studie wijst erop dat men moet leren van regio's waar de bevolking al sterk krimpt, zoals 
in Parkstad Limburg. Deze regio's tonen aan dat bevolkingskrimp een onomkeerbaar proces is. De 
gevolgen worden in een aantal delen van het land al ervaren, hetgeen voor de nodige media aandacht 
heeft gezorgd. Krimp kan dus niet meer ontkend worden. Ondanks de veelheid aan onderzoeken en 
aandacht voor het verschijnsel krimp, weet men zich met het vraagstuk nog steeds niet echt raad. Het is 
een zoektocht naar de juiste strategieën en uitvoering van deze strategieën. 

Nederland zal, volgens het Centraal Bureau voor Statistiek, nog tot het jaar 2035 een bevolkingsgroei 
kennen. Echter het aantal regio's dat al vóór 2035 te maken krijgt met bevolkingskrimp, blijft maar 
toenemen. (www.kei-centrum.nl). Volgens prognoses van het CBS zullen zelfs ruim veertig procent van de 
Nederlandse gemeenten al voor het jaar 2025 te maken krijgen met krimp (www.vrom.ni). Opvallend is, dat de 
krimp voornamelijk verwacht wordt en zich nu al voordoet, in de regio's aan de randen van het land (Harms, 

20101. In deze regio's zal naast bevolkingskrimp ook veelal sprake zijn van een afname van de aantallen 
huishoudens en de hoeveelheid beroepsbevolking. De daling van de hoeveelheid beroepsbevolking is, 
gezien de landelijke vergrijzing en ontgroening, een landelijke trend. De daling van de aantallen 
huishoudens is net zoals de bevolkingsdaling een trend die zich laat zien in delen van het land. Dit zijn 
voornamelijk regionale trends. (Van Vliet, staffhorst & Doornbos, 2010). De prognoses op regionaal niveau zijn, 
gezien de grote regionale verschillen in Nederland, het meest interessant om te bekijken. Het is ook van 
groot belang dat bestuurlijk Nederland deze verschillen onderkent. 

Dagblad de Limburger kopte dinsdag 6 juli 2010 ai'Bevolkingskrimp raakt ons allemaal'. Toch zijn er nog 
steeds partijen en personen die het niet als hun verantwoordelijkheid zien om met bevolkingskrimp bezig 
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te zijn. (VROM, 201o). 'Er zijn voorlopers en er zijn kat uit de boom kijkers', zegt Jack Vincken, directeur van 
Hestia Groep (Van Zandvoort, 2010). De kat uit de boom kijkers beginnen toch steeds meer in de gaten te 
krijgen, dat ook zij hun beleid aan dienen te passen aan de bevolkingskrimp en niet zomaar op de oude 
voet door kunnen gaan. Het wordt steeds belangrijker om in te grijpen in het systeem, door gewoontes te 
veranderen en te kiezen voor een ander perspectief (Severeijns, 2010). Het vraagt een nieuwe vorm van 
organisatie en sturing en daarmee een andere rol en werkwijze van de betrokken partijen. (Rotmans, 2003) 

Het sturen op groei moet plaatsmaken voor het sturen op krimp. 

Ondanks al deze wijze woorden in artikelen, onderzoeken en discussies voert het groeidenken nog steeds 
hoogtij, zoals het artikel 'Groeidenken vier nog hoogtij' uit Property NL van 25 maart 2011 aangeeft (oe 

Blauw, 2011). Zolang men krimp niet accepteert en erkent, heeft samenwerken geen nut. De invloeden van 
de bevolkingskrimp worden steeds meer voelbaar op veel verschillende domeinen zoals wonen, werken, 
voorzieningen en bestuur. De urgentie om samen het vraagstuk op te pakken neemt toe. Echter krimp is 
en blijft waarschijnlijk een gevoelig thema. Men wil er alles aan doen de krimp zo veel mogelijk te 
beperken, maar is dit wel de juiste oplossing? Het aantal gemeenten dat te maken krijgt met krimp stijgt 
tot bijna vijftig procent (www.vrom.nl). Als elke gemeente zich richt op het aantrekken van mensen, wordt het 
een eindeloze concurrentiestrijd, waarin uiteindelijke iedereen een verlies zal moeten nemen. Daarnaast 
reageert de markt vertraagd op demografische ontwikkelingen, waardoor er nog lange tijd voor groei zal 
worden gebouwd. Het vertraagd reageren zorgt ervoor dat de financiële en maatschappelijke kosten voor 
een, toch noodzakelijk gebleken, 'krimp'project hoger zijn dan wanneer men meteen had ingegrepen 
(www.vng.nl). De krimp zal van invloed zijn op veel verschillende gebieden, niet alleen op de vastgoedsector. 
Het betreft dus een complexe integrale opgave waarmee men tijdig aan de slag moet, om de krimp in 
goede banen te kunnen leiden. 

Door de veelheid aan onderzoeken die elkaar ook dikwij ls tegen spreken, zien stakeholders actief binnen 
krimpgebieden door de bomen het bos niet meer en stuiten op veel knelpunten en vraagstukken. In de 
huidige situatie herkent men een gebrek aan centrale regie, waardoor de verschillende stakeholders met 
de vinger naar elkaar wijzen. In het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling, opgesteld door het Rijk, de 
Vereniging van Nederlandse gemeenten en het Interprovinciaal overleg, komt naar voren dat men zich op 
provinciaal en regionaal niveau meer moet gaan richten op de afstemming, regie en coördinatie van het 
vraagstuk rondom de bevolkingskrimp (www.kei-centrum.nl, 2010 & VROM, 2010). Naast het gebrek aan regie is er 
nog een vraagstuk rondom de verantwoordelijkheidsverdeling. Wiens verantwoordelijkheid is het dat een 
krimpend gebied leefbaar blijft? Het is gebleken dat deze verantwoordelijkheid allereerst bij de overheid 
en de corporaties wordt neergelegd. Echter het bewustzijn van het belang van samenwerken, met ook de 
overige marktpartijen en zelfs de burgers, neemt steeds meer toe. Ook voor deze partijen breekt namelijk 
de 'nieuwe tijd van bevolkingskrimp' aan. De gebaande bekende paden van samenwerken kunnen hierbij 
niet meer blindelings gevolgd worden, is gebleken. De huidige zoektocht van partijen naar hoe samen te 
werken en wat bij deze samenwerking van belang is, vertraagt het proces waardoor de urgentie voor de 
aanpak van het vraagstuk nog verder stijgt. Er is sprake van een gebrek aan regie en een veelheid aan 
belangen door de vele verschillende stakeholders. 

Bevolkingskrimp is de toekomst. Er breekt een nieuw tijdperk aan in de vastgoedwereld. Nieuwe tijden 
vragen om veranderingen, leiden tot nieuwe vraagstukken en nieuwe inzichten. Vele onderzoeken hebben 
aangetoond dat de wedstrijd niet alleen gelopen kan worden, men zal samen moeten werken. Door de 
complexiteit en integraliteit van de opgave, de veelheid aan verschillende stakeholders en verschillende 
belangen, is het van belang zo optimaal mogelijk te kunnen samenwerken. Echter doordat men niet 
voldoende inzicht heeft in welke factoren een samenwerking allemaal beïnvloeden, heeft men ook geen 
zicht op waar men aandacht aan moet besteden voor een zo goed mogelijk verloop van de urgent 
benodigde samenwerking. Door samen een goede basis voor het 'nieuwe samenwerken' te ontwikkelen, 
kan men de toekomst positief tegemoet gaan. 
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1.2. Probleemstelling 

Oe aanleiding en probleemschets van dit onderzoek beschrijven een breed probleem, dat op veel 
verschillende gebieden invloed heeft. Oe invloed is niet alleen voelbaar in de vastgoedmarkt. Dit 
onderzoek beperkt zich tot aspecten verbonden met de vastgoedmarkt. Oe probleemstelling van dit 
onderzoek luidt: 

"Hoe kan men de samenwerking tossen de stakeholders in 
Nederlandse krimpgebieden optlmaUseren, teneinde de kansen van de.bevolklngskrlmp 

te benutten en de bedréigtnpnte keren?" 

Deze probleemstelling herbergt een aantal kernaspecten van het onderzoek. Deze staan vetgedrukt. Een 
van deze aspecten zijn de stakeholders. Onder stakeholders worden alle belanghebbenden verstaan, die 
beïnvloed worden of invloed kunnen uitoefenen op bijvoorbeeld een specifieke organisatie, project of 
besluit. Een ander woord dat uitleg verdient, is de keuze voor het woord optimaliseren. Onder optimaal 
wordt in deze context zowel effectief als efficiënt verstaan. Effectief betekent kort, doeltreffend. Dit kan in 
deze context gezien worden als het door middel van samenwerking bereiken van het beoogde doel. 
Efficiënt staat ook voor het met zo min mogelijk moeite, zo veel mogelijk resultaat behalen door middel 
van, in dit geval, de samenwerking tussen de stakeholders. Kortgezegd doelmatig. 

Binnen de probleemstelling staat een aantal aspecten centraal. Allereerst wordt het gehele onderzoek 
geplaatst in een gebiedsontwikkeling. Onder een gebiedsantwikkeling verstaat men: 'de ontwikkeling van 
een afgebakend gebied in al haar facetten, gericht op het op één lijn brengen van (vaak overlappende) 
publieke, private en particuliere belangen.' Een belangrijk kenmerk van een gebiedsantwikkeling is 
samenwerking. Daarnaast kent een gebiedsantwikkeling vele fasen, beginnend bij de fase van het 
initiatief, waarna de fase van de analyse en visie/strategievorming volgt. Vervolgens volgen er nog de fase 
van de planuitwerking, planuitvoering en het beheer. Dit onderzoek beperkt zich tot de fasen tot en met 
de analyse en visie/strategievorming. Dit is namelijk de fase die het meest actueel en dus het best te 
bekijken en te onderzoeken is. Het advies over samenwerking wordt echter gedeeltelijk doorgetrokken 
naar de volgende fasen. 

Om de probleemstelling zo goed mogelijk te beantwoorden is deze uitgesplitst in een aantal 
vragen/onderwerpen per hoofdstuk. Er is één hoofdvraag per hoofdstuk geformuleerd en daarnaast zijn 
een aantal deelvragen opgesteld. De antwoorden op de hoofdvragen tezamen leiden naar het antwoord 
op de probleemstelling. 

Hoofdstuk 1: Probleemdefiniëring 
In dit hoofdstuk wordt de basis van het onderzoek uiteengezet. De aanleiding, probleemstelling en 
doelstelling alsook de onderzoeksopzet worden besproken. 

Hoofdstuk 2: Demografische krimp 
In dit hoofdstuk staat het begrip demografische krimp centraal. 

• Wat is demografische krimp en waar is en zal sprake zijn van demografische krimp? 
o Krimp als transitie, wat zijn de kenmerken van een transitie? 
o Waar in binnen- en buitenland is sprake van demografische krimp? 
o Wat zijn de prognoses? 
o Wat zijn de oorzaken en gevolgen van demografische krimp? 
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Hoofdstuk 3: Stand van Zaken 
Er is inmiddels de nodige ervaring met het samenwerken bij een gebiedsantwikkeling in krimpgebieden. In 
dit hoofdstuk wordt het proces doorlopen van de kennismaking met I constatering van bevolkingskrimp tot 
aan de huidige stand van krimpbegeleid ing. 

• Wat heeft men al geleerd over samenwerken in krimpgebieden en wat is de stand van deze 
samenwerking in Nederland? 

o Welke knelpunten in de samenwerking heeft men ervaren of ervaart men? En wat zijn de 
oorzaken van deze knelpunten? 

o Wat zijn de speer- en leerpunten uit het buitenland? 
o Wat zijn de speer- en leerpunten uit Nederland? 
o Welke adviezen zijn er al gegeven? 

Hoofdstuk 4: Stakeholders 
In dit hoofdstuk staan de stakeholders centraal, die actief zijn in enlof beïnvloed worden door de 
bevolkingskrimp. De stakeholders worden geiäentificeerd aan de hand van een aantal vraagstukken. 

• Welke stakeholders zijn er te onderscheiden en wat zijn hun traditionele rollen, taken en 
verantwoordelijkheden in een samenwerking? Wat verandert de krimp hieraan? 

o Wat en hoe groot is hun belang bij de aanpak van krimp en het samenwerken? 
o Wat zijn hun doelen, missie, visies over krimp en samenwerking? 

Hoofdstuk 5: Samenwerken 
In hoofdstuk 5 worden een aantal vragen behandeld over het samenwerken. 

• Welke samenwerkings-I managementvorm is het best toepasbaar bij een samenwerking in een 
krimpgebied? 

o Wat houdt samenwerken in en welke kenmerken heeft het samenwerken? 
o Wat verstaat men onder samenwerken? 
o Wat is het doel en belang van samenwerken? 
o Wat zijn de voor- en nadelen van samenwerken? 
o Welke samenwerkings-I managementvormen, die in de context van een gebieds

antwikkeling en of de bevolkingskrimp passen, bestaan er? 
o Welke factoren beïnvloeden de samenwerking? 
o Verschilt het samenwerken in een krimpgebied van het samenwerken in een groeigebied? 

Hoofdstuk 6: Case: Zuid-Limburg 
In dit hoofdstuk wordt een kijkje genomen in de praktijk en zal tot slot de koppeling met de theorie worden 
gemaakt. Er zal begonnen worden met het inzoomen op de specifieke prognoses in Zuid-Limburg. Hierbij 
staan de regionale verschillen centraal. Er zal gekeken worden naar de specifieke kenmerken van het 
samenwerken in Zuid-Limburg en hoe de factoren die samenwerking beïnvloeden naar voren zijn gekomen 
in de samenwerking in Zuid-Limburg. Tot slot zal de stand van de samenwerking in Zuid-Limburg besproken 
worden. 

• Is de huidige manier van samenwerking op Zuid-Limburgse schaal zo optimaal mogelijk? 
o Werkt men in de praktijk samen zoals de theorie voorschrijft? 

Hoofdstuk 7: Optimalisatie samenwerking 
Allereerst zal uiteengezet worden welke delen van het samenwerken in Zuid-Limburg goed verlopen en 
welke nog niet. Hier worden optimalisatiemogelijkheden voor geformuleerd. Ook wordt ingegaan op hoe 
men nu verder zou moeten gaan met de samenwerking op Zuid-Limburgse schaal. 

Hoofdstuk 8: Conclusies en aanbevelingen 
In hoofdstuk 8 worden de conclusies en de beleidsaanbevelingen geformuleerd. De onderzoeksvraag wordt 
beantwoord en tot slot worden de aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan. 
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1.3. Doelstelling 

De doelstelling van dit onderzoek luidt: 

Binnen deze doelstelling staat 'het optimaliseren van de samenwerking' centraal. Het gaat hierbij om het 
zo goed mogelijk opzetten van een samenwerking, het zo goed mogelijk laten verlopen van de 
samenwerking, het versnellen van de samenwerking en het boeken van successen door middel van de 
samenwerking. Optimaliseren staat in dit verband in de allereerste plaats voor het verbeteren. Verbeteren 
ook in de zin van versnellen. Daarnaast staat het voor het vinden van de beste oplossing voor een 
probleem. Kortom een goed en accepteerbaar handvat bieden voor krimpregio's. 

1.4. Onderzoeksopzet 

De opzet van het onderzoek is te zien in onderstaand figuur. Aan de nieuwe uitdaging bevolkingskrimp 
kunnen een aantal thema's worden gekoppeld. Dit onderzoek beperkt zich tot het thema samenwerken. 
Centraal binnen het onderzoek staan de probleem- en doelstelling, die na het vaststellen van de 
aanleiding van het onderzoek geformuleerd worden. Om de probleemstelling te beantwoorden en de 
doelstelling te behalen is het van belang het onderzoek uit te splitsen in onderwerpen. Centraal binnen 
het onderzoek staan de begrippen demografische krimp, stakeholders en het samenwerken. Deze 
begrippen vormen dan ook het theoretische onderzoek. Om iets te kunnen vermelden over de begeleiding 
van krimp, is kennis over het verschijnsel demografische krimp benodigd. Wat houdt het in, waar komt het 
voor en waar zal het zich nog voordoen, in welke mate en wanneer en welke oorzaken en gevolgen het 
kent. Om het advies goed in de tijd te kunnen plaatsen wordt vervolgens gekeken naar de stand van 
zaken, waarin ook de speer- en leerpunten uit de praktijk worden behandeld. De bevolkingskrimp 
beïnvloedt en wordt beïnvloed door veel verschillende partijen en personen, oftewel de stakeholders. Om 
iets over samenwerking tussen deze stakeholders te kunnen zeggen is het van belang onder andere 
inzichtelijk te maken wat de rollen en verantwoordelijkheden zijn van de verschillende stakeholders. 
Daarnaast is het natuurlijk van belang voldoende te weten over samenwerken en de invloed van krimp op 
het samenwerken. Uit dit theoretisch onderzoek wordt een conclusie getrokken waarin de factoren die 
van invloed zijn op de samenwerking in krimpgebieden uiteen worden gezet. Door middel van een case 
study, geplaatst in een omgeving die te maken heeft met het verschijnsel demografische krimp, namelijk 
Zuid-Limburg, wordt de koppeling tussen theorie en praktijk gemaakt. Vervolgens kunnen er, door het 
koppelen van de verschillende conclusies en constateringen, aanbevelingen worden geschreven voor 
zowel het beleid als vervolgonderzoek. 
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Demografische krimp 

In dit hoofdstuk staat het verschijnsel demografische krimp centraal. Het is van belang allereerst 
voldoende inzicht te verkrijgen in wat dit verschijnsel inhoudt en met zich meebrengt. Daarnaast is het 
natuurlijk interessant te bekijken waar de krimp zich voordoet en nog zal voordoen. Tot slot zullen de 
mogelijke oorzaken en gevolgen van demografische krimp uiteen worden gezet. 

2.1. Het verschijnsel demografische krimp 

Demografische krimp maakt onderdeel uit van demografische ontwikkelingen. Er is een aantal 
demografische ontwikkelingen te onderscheiden waaronder ontgroening, vergrijzing, verkleuring en 
natuurlijk de bevolkingsdaling oftewel de bevolkingskrimp. De ontwikkeling van de bevolkingsomvang 
wordt beïnvloed door een tweetal factoren namelijk, natuurlijke aanwas (saldo van geboorte en sterfte) 
en het migratiesaldo. Demografische krimp kan inhouden dat er sprake is van een dalend geboortecijfer, 
een oplopend sterftecijfer en/of een negatief migratiesaldo. In het geval van demografische krimp 
compenseren deze ontwikkelingen zich niet. (www.vrom.nl) Grofweg zijn de beide factoren die de krimp 
bepalen onder te verdelen in sociaal- cu lturele en (regionaal-) economische factoren. De sociaal- culturele 
factoren zijn van invloed op het geboortecijfer. Dit geboortecijfer wordt beïnvloed door de aanwezigheid 
van vruchtbare vrouwen en het keuzepatroon van deze vrouwen. De aanwezigheid van vruchtbare 
vrouwen is daarnaast afhankelijk van (regionaal-) economische factoren, die ook weer van invloed zijn op 
het migratiesaldo. Dit migratiesaldo is namelijk zoal verbonden met trends, werkgelegenheid en politiek. 
Er kunnen zich namelijk een aantal ontwikkelingen voordoen. Te onderscheiden zijn, suburbanisatie1

, 

deïndustrialisatie2
, postsocialisme3 en een combinatie van deze factoren. 

Demografische krimp kan zich zowel voordoen in de vorm van bevolkingsdaling en/of in de vorm van een 
daling van de aantallen huishoudens. (www.vrom.nl & www.kei-centrum.nl) Door de huidige trend van 
huishoudenverdunning hoeft een daling van het bevolkingsaantal niet per definitie een daling van de 
aantallen huishoudens te betekenen. Veelal daalt dan ook (in eerste instantie) alleen het inwonersaantal 
in een gebied. Dit alleen is al van grote invloed, echter wanneer deze daling samengaat met een daling van 
het aantal huishoudens, is de invloed nóg groter. 

De demografische krimp kan zich alleen voordoen, maar ook in combinatie met andere ontwikkelingen, 
zoals de vergrijzing. In een aantal van de huidige krimpgebieden is er een combinatie van de verschillende 
demograf ische ontwikkelingen te herkennen. Er is sprake van zowel een bevolkingsdaling, een daling van 
de aantallen huishoudens, vergrijzing en ontgroening. Onder demografische krimp worden, zoals het 
woord al aangeeft, de demografische ontwikkelingen geschaard. De vergrijzing en ontgroening kan men 
ook als een demografisch verschijnsel zien. De verandering van de samenstelling van de bevolking kan dus 
ook als een onderdeel van de demografische krimp worden gezien. Onder bevolkingskrimp kan men enkel 
de afname van de bevolkingsaantallen rekenen. Over het gebruik van de woorden demografische krimp en 
bevolkingskrimp is veel discussie mogelijk. Dit onderzoek beperkt zich tot de problemen met betrekking 
tot vastgoed, in de samenwerking in krimpgebieden als gevolg van de bevolkingskrimp, hierbij wordt de 
invloed van de daling van het aantal huishoudens niet vergeten. 

2.1.1. Transitie 
Het verschijnsel bevolkingskrimp kan men typeren als een transitie. Een transitie is letterlijk vertaald een 
verandering. De heer Rotmans beschrijft in zijn boek een transitie als volgt: 'Een transitie is een structurele 
maatschappelijke verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende 
ontwikkelingen op het gebied van economie, cultuur, technologie, instituties en natuur en milieu. Transities 

1 Suburbanisatie: de migratie van mensen vanuit de stad naar het omringende platteland 
2 Deïndustriallsatie: de afname van industriële werkgelegenheid 
3 Postsocialisme: overheidsingrijpen 
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zijn structurele veranderingen die lange tijd vergen, tenminste één generatie {25-50 jaar)'. (Rotmans, 2005) 

Nederland als geheel zal nog lange tijd groeien, maar daarna zal, nadat in delen van het land de bevolking 
al krimpt, ook de totale Nederlandse bevolking in aantal krimpen. Dit zal zeker één generatie duren. 
Daarnaast kenmerkt een transitie zich door snelle en langzame veranderingen, hetgeen ook een kenmerk 
is van de overgang van bevolkingsgroei naar bevolkingskrimp. De bevolking groeit niet altijd even hard en 
zal ook niet elk jaar evenveel krimpen. Transities vergen veel tijd, omdat bestaande regels, instituties, 
barrières, verhoudingen en grenzen moeten worden doorbroken. Een ander kenmerk van een transitie is 
de veelheid aan maatschappelijke radertjes die elkaar versterken. In paragraaf 2.3: oorzaken, zal duidelijk 
worden dat verschillende transformaties elkaar versterken en de basis zijn voor de demografische 
transitie. 'Transities hebben geen eenduidige oorzaak of gevolg, maar zijn de resultante van meervoudige 
oorzaken en gevolgen die voortdurend en wederkerig op elkaar inwerken' (Rotmans, 2005). In de paragrafen 
2.3 en 2.4 zullen de oorzaken en gevolgen van bevolkingskrimp uiteen worden gezet. Hier zal blijken dat 
ook bevolkingskrimp geen eenduidige oorzaak of gevolg heeft. Een ander kenmerk van transities is dat ze 
niet traditioneel van bovenaf gestuurd kunnen worden. Het vraagt een nieuwe vorm van sturing en 
organisatie en daarmee een andere rol en werkwijze van betrokken partijen (Rotmans, 2003). Een belangrijk 
onderzoek, dat de gevolgen van het bestrijden van bevolkingskrimp noemt, is het onderzoek van het 
Planbureau voor de Leefomgeving (2010) genaamd 'Van bestrijden naar begeleiden: demografische krimp 
in Nederland'. Dit onderzoek toont aan dat men niet voor de in eerste instantie best lijkende optie van 
bestrijden moet kiezen, maar de krimp moet begeleiden. Dat krimp onomkeerbaar is wordt in dit 
onderzoek beargumenteerd vanuit de bevindingen van de huidige krimpregio's in Nederland. 

2.2. Prognoses 

De demografische verandering die in deze scriptie centraal staat is dus een onomkeerbare transitie van 
bevolkingsgroei naar bevolkingskrimp. Maar waar doet deze bevolkingskrimp zich voor en in welke mate? 

Bevolkingskrimp komt niet alleen in Nederland voor. De wereldbevolking zal nog toenemen tot het jaar 
2075 en daarna krimpen. Niet overal in de wereld zal sprake zijn van krimp. Er zijn echter al landen waar 
men reeds kennis heeft gemaakt met krimp. In Europa (onder ander in Duitsland en Engeland), Amerika, 
maar ook bijvoorbeeld in Japan is al sprake van bevolkingskrimp. In Europa was in de periode 2000-2006 in 
dertig procent van de regio's sprake van bevolkingskrimp (Commissie Ruimtelijke Inrichting en Bereikbaarheid, 2011). In 
Nederland is het verschijnsel pas enkele jaren bekend. Nederland als geheel en dan voornamelijk in de 
Randstad, zal nog groeien met ongeveer vier procent tot het jaar 2035. (Derks, Havens & Klinkers, 2006). Echter in 
een aantal delen van het land is al sprake van bevolkingskrimp, voornamelijk in Zeeuws-Vlaanderen, 
Parkstad Limburg en Noordoost Groningen, de zogenoemde krimpregio's. Opvallend is de variatie wat 
betreft de bevolkingsprognoses. Niet alleen binnen Nederland, maar ook binnen regio's. De stad 
Groningen bijvoorbeeld zal een bevolkingsgroei kennen, terwijl bijvoorbeeld Delfszijl al vanaf de jaren 
tachtig krimpt. 
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Figuur 1 : Bevolkingsantwikkeling per gemeente 2008-2025 

(bron: De Jong & Van Duin, 2010) 

_ _ ...... (_al_) 

--~---.. ,., 
o --~ ....... ,., 

, ..... ( ... ·ooi) ___ (_ ...... , 

Figuur 3: Huishoudensontwikkeling per gemeente 2008-2025 

(bron: De Jong & Van Duin, 2010) 
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Figuur 2 : Bevolkingsantwikkeling per gemeente 2008-2040 

(bron: De Jong & Van Duin, 2010) 
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Figuur 4: Huishoudensontwikkeling per gemeente 2008-2040 

(bron: De Jong & Van Duin, 2010) 

De drie krimpregio's lopen ook met aanverwante ontwikkelingen zoals vergrijzing, afneming van de 
potentiële beroepsbevolking, ontgroening en een huishoudendaling voorop. Naast een daling van de 
bevolkingsaantallen is er in een aantal regio's ook nog sprake van een daling van de aantallen 
huishoudens, zie figuur 3 en 4. Het aantal krimpregio's neemt nog steeds toe. Inmiddels zijn ook de regio's 
Zuidoost Drenthe, de Achterhoek, Zuidwest Gelderland en de gehele regio Zuid-limburg als krimpregio's 
aangemerkt. Er zullen nog vele regio's volgen, ook in de nabijheid van de Randstad. (zie figuur 1 en 2) 

De ene krimpregio is echter de andere niet, zoals dit beschreven wordt in het onderzoek van de commissie 
Ruimtelijke Inrichting en Bereikbaarheid (2011). De commissie constateert hier dat de variatie in 
krimppercentages op gemeentelijk niveau veel groter zijn dan op provincie- of regioniveau. Vooral 
plattelandsgemeenten krijgen te maken met krimp en vergrijzen sneller. Zo is er ook een verschil te 
herkennen tussen de drie bekende krimpregio's. In Zeeuws Vlaanderen trekken jongeren weg om te gaan 
studeren, maar is ook sprake van instroom van jonge gezinnen en oudere (echt)paren zonder kinderen. 
Het vertrek wordt dus gecompenseerd. Dit is in Noordoost Groningen en Parkstad Limburg niet het geval. 
Jongeren en gezinnen trekken weg en 65+ers blijven, waardoor de regio's ontgroenen en vergrijzen in een 
snel tempo. Het verschil tussen regio's zal toenemen naarmate er meer regio's gaan krimpen. Dit komt 
mede door de verschillen in oorzaken, die ten grondslag liggen aan de krimp, tussen de regio's. Zo zal de 
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krimp in de regio's in de buurt van de Randstad een heel andere (hoofd)oorzaak kennen (veelal het gebrek 
aan ruimte voor groei) dan de krimp in bijvoorbeeld Parkstad Limburg. {Commissie Ruimtelijke Inrichting en 

Bereikbaarheid, 2011) 

De daling van de bevolkingsaantallen heeft in veel gebieden ook een verandering van de 
bevolkingssamenstelling tot gevolg, zoals eerder vermeld. Er zijn bijvoorbeeld veel GS+ers, weinig 
jongeren, weinig gezinnen en/of veel lager opgeleiden. De potentiële beroepsbevolking zal dalen. Een 
daling van de beroepsbevolking heeft wederom gevolgen voor de regio's en kan de bevolkingskrimp weer 
versterken. 

2.2.1. Krimpgeneraties 
De transitie van bevolkingsgroei naar bevolkingskrimp neemt een lange tijd in beslag. Het is geen 
geleidelijk proces. De bevolking zal niet altijd even hard krimpen. Daarnaast zijn er, zoals reeds gemeld, 
veel regionale verschillen te herkennen in de prognoses in Nederland en binnen de regio's. Dit is de reden 
waarom men verschillende generaties aan krimp onderscheidt. De regio's Parkstad Limburg, Zeeuws
Vlaanderen en Noordoost Groningen kan men scharen onder de krimpregio's van de eerste generatie. 
Deze regio's fungeren dan ook als proefregio's voor de aanpak, oftewel de begeleiding van de 
bevolkingskrimp. De regio's Zuidoost Drenthe, de Achterhoek, Zuidwest Gelderland en Zuid-limburg zijn 
voorbeelden van krimpregio's van de tweede generatie. De volgende generaties zijn nog niet duidelijk 
gedefinieerd, maar de bevolkingskrimp zal zich zelfs doorzetten tot in regio's in de nabijheid van de 
Randstad, zoals ook te zien is in figuur 1 en 2. De verschillende krimpgeneraties kennen een ander 
omslagmoment. In bijlage 1, figuur 1 zijn deze omslagmomenten weergegeven. Er zijn maar enkele regio's 
en dan met name in de Randstad waar geen omslagmoment komt van bevolkingsgroei naar 
bevolkingskrimp voor het jaar 2040. Dit geldt ook nagenoeg voor de huishoudenontwikkel ing. 

2.2.2. Verloop prognoses volgens transitiewetenschap 
De transitie van bevolkingsgroei naar -krimp zal geleidelijk verlopen. Een transitie kent dan ook een aantal 
fasen. Te weten de voorontwikkelingsfase; in deze fase verandert nog niet veel, maar wordt een 
mogelijke transitie verwacht. De Take-off fase, waarin de veranderingen op gang beginnen te komen. De 
fase van de versnelling, deze fase huisvest de verschillende experimenten en de structurele veranderingen 
worden zichtbaar. De laatste fase is de fase van de stabilisatie, waarin een nieuw evenwicht ontstaat. 
(www.kenniscentrumtransities.nl) In figuur 5 worden deze fasen weergegeven. Op de verticale as staat het woord 
'systeemverandering'. Onder 'systeem' wordt, in dit 
kader van de transitie, de afbakening in sociale, fysieke 
of organisatorische zin verstaan. Het is een 'Y'"'_......",.ring 

samenhangend stelsel van onderdelen die elkaar 
beïnvloeden in een bepaalde richting. De keuze voor het 
woord systeem is gemaakt, omdat een 'systeem' duid op 
een heel breed scala van waarneembare en niet 
waarneembare aspecten, die een eenheid vormen 
waarbinnen uiteenlopende elementen in tijd en ruimte 
met elkaar samenhangen en onderling interacties 
aangaan. De transitiemanager zal het systeem waar hij of 
zij zich op richt, moeten definiëren en afbakenen. 
Daarnaast is het van belang na te gaan welke relaties of 
verbindingen er in het systeem een rol spelen, om te 
ontdekken waar de verandermogelijkheden liggen. (Drift, 
2006 & www.transit iepraktijk.n l) 

Vo orontwikktliiJ& Tab-off 

Figuur 5: Fasen in transitiemanagement 

(bron: www.kenniscentrumtransities.nl) 

De drie krimpregio's (Parkstad Limburg, Zeeuws-Vlaanderen en Noordoost Groningen) bevinden zich in de 
fase van de versnelling. De regio's zijn dan ook aangemerkt als experimenteerregio's en de structurele 
veranderingen worden steeds meer zichtbaar. De krimpregio's van de tweede generatie, zoals de 
Achterhoek en Zuidoost Drenthe, bevinden zich in de Take-off fase en een aantal aan de vooravond van 
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de versnellingsfase waarin de tekenen van de krimp zichtbaar worden. Er zijn ook veel regio's, zoals de 
regio Midden-Limburg, waar men wel bevolkingskrimp mag verwachten, maar waar nog niet veel is 
veranderd. Deze regio's bevinden zich in de voorontwikkelingsfase. 

Naast de verschillende fasen kent een transitie ook verschillende functionele niveaus. Te weten: 
• Macro niveau: Het sociotechnisch landschap. 'Dit omvat de materiële infrastructuur (zoals 

snelwegen, hoogspanningsnetten, ruimtelijke ordening, stedebouw), de politieke cultuur en 
coalities, maatschappelijke waarden, wereldbeelden I paradigma's, de macro-economie, 
demografie en de natuurlijke omgeving. Dit niveau zou ook op andere manieren kunnen worden 
aangeduid. Het gaat bijvoorbeeld om maatschappelijke structuren, het gaat om fysiek ruimtelijke 
structuren. ' {Doevendans, Smeets & Soeterboek, 2005) 

• Meso-niveau: Regimes. 'Op dit niveau gaat het om dominante praktijken, regels en gedeelde 
aannamen. Over relevante problemen en oplossingsrichtingen; dat wil zeggen: gedeelde belangen, 
aannames en praktijken, die opgevat kunnen worden als (impliciete) regels en standaarden en het 
uitgangspunt vormen voor het denken en handelen van actoren, dat, zo blijkt uit studies, sterk 
gericht is Op systeemoptimalisatie. ' {Doevendans, Smeets & Soeterboek, 2005) 

• Micro-niveau: Niches. 'Hier gaat het om de individuele actoren of bijvoorbeeld technologieën en 
projecten; niches zijn kweekvijvers voor innovatie. Het strategische niches management maakt 
onderdeel uit van het transitiemanagement De gehele transitie is per definitie bijna niet te 
managen (in de meer traditionele zin), terwijl juist experimenten, volgens de theorie de 'zaden voor 
verandering' kunnen zijn, aangrijpingspunten bieden voor concrete actoren, zoals de gemeente.' 
(Doevendans, Smeets & Soeterboek, 2005) 

Macro-niveau 

I 
Mesa-niveau 

I Micro-niveau 

Figuur 6 : Transitie niveaus {bron: www.kenniscentrumtranisties.nl) 

In figuur 6 zijn de drie transitie niveaus 
te zien. Ruimtelijke ordening en 
stedebouw vallen zoals gezegd onder 
het macro-niveau, net als demografie. 
Binnen dit onderzoek staan de 
begippen gebiedsontwikkeling, 
stakeholders, samenwerking en 
demografie centraal. Hierop van 
invloed zijn de beleidsregels van de 
nationale, provinciale en lokale 
overheden. Hetgeen valt onder het 
meso-niveau, de regimes. Daarnaast 
wijst veel literatuur uit dat 
bevolkingskrimp ook kansen biedt. Het 
is dus ook van belang de niches in de 
markt te ontdekken. Dit onderzoek 
beperkt zich dus met het oog op 

transities niet tot één van de drie niveaus. Het vraagstuk rondom krimp verspreidt zich over alle 
transitieniveaus. Er is op alle drie de niveaus een transitie nodig van groei- naar krimpdenken. Op het 
macro-niveau staat de overgang naar een nieuwe aanpak van stedenbouwkundige- en ruimtelijke 
ordeningsvraagstukken centraal. Het Mesa-niveau staat voor de verandering van denken en handelen van 
de verschillende actoren. Krimp vraagt een andere visie, hetgeen weer anders denken en handelen vergt. 
Op het micro-niveau, worden de projecten op zich bekeken binnen de gebiedsontwikkeling. Er wordt 
onderzocht welke kansen, die krimp biedt, benut kunnen worden. Transities kennen dus een multi
domein, multi-level en een multi-fase karakter, waar veel verschillende partijen gedurende het proces bij 
betrokken zijn. Dit is een kenmerk van de transitie van bevolkingsgroei naar - krimp. 

Concluderend; 
De tl'ansitie van bevolkingsgroei naar bevqlking$krimp heeft niet all~en ge\tOigen, 

maarvraagt ook voorverandeting~n in çlenk-- en handèlWijz.en van stakeholders. 
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2.3. Oorzaken 

Zoals eerder vermeld hebben transities geen eenduidige oorzaak of gevolg. Lange tijd staat het 'kip-of-ei
vraagstuk' rondom bevolkingskrimp al centraal in onderzoeken. Wat is in deze transitie de oorzaak en wat 
het gevolg? Er is niet een enkele oorzaak en een enkel gevolg aan te wijzen. Er is sprake van een vicieuze 
cirkel wat betreft de opvolging van oorzaken en gevolgen, zoals later naar voren zal komen. Daarnaast kan 
een ontwikkeling zowel oorzaak als gevolg zijn van krimp. 

Vraag is nu wat er allemaal ten grondslag kan liggen aan deze bevolkingskrimp. Bevolkingskrimp wordt 
beïnvloed door verschillende ontwikkelingen en trends. Het Kei-centrum maakt de volgende opsomming 
van aspecten die de bevolkingsontwikkeling beïnvloeden en de mogelijke oorzaken voor bevolkingskrimp: 

• Demografische ontwikkelingen; 
• Ruimtelijke ontwikkelingen zoals polarisatie (het versterken van andere regio's of steden); 
• Bevolkingspolitiek, zoals de concentratie van activiteiten door een overheid; 
• Trends & ontwikkelingen, zoals het wegtrekken van bedrijven en veranderingen in de economie; 
• Bijzondere calamiteiten, zoals oorlog 

Welke ontwikkelingen of combinaties van ontwikkelingen de oorzaak zijn, verschilt per gemeente/regio. 
(www.kei-centrum.nl). 

De bevolkingsdaling kan reeds decennia geleden gestart zijn. In Nederland is een aantal trends en 
ontwikkelingen te herkennen die van invloed zijn op de bevolkingsontwikkeling. Derks, Hovensen Klinkers 
noemden in 2006 de volgende: de toenemende vergrijzing, individualisering, het langer in huis wonen 
door ouderen en extra murale zorg voor gehandicapten. (Derks, Hovens & Klinkers, 2006). Er is ook sprake van een 
toenemende kennis- en diensteneconomie, dit heeft tot gevolg dat talenten, kennis, banen en kapitaal 
zich gaan clusteren in het land. Deze clustering zorgt voor een vertrek van hoogopgeleiden naar deze 
gebieden. Naast hoogopgeleiden trekken ook steeds vaker 'gelukzoekers' naar de stad met de hoop op 
beter werk. Naast de trek naar de steden door de zoektocht naar werk, is er ook een sterke trek naar de 
steden te herkennen als gevolg van de individualisering. (Van Ratingen, 2o1o). Ook is er sprake van een daling 
van het geboortecijfer. Deze daling kan zowel als oorzaak en als gevolg van de bevolkingskrimp worden 
gezien. De daling van het geboortecijfer komt onder andere voort uit de emancipatie van vrouwen (zoals 
de acceptatie en het gebruik van voorbehoedsmiddelen, de toegenomen arbeidsparticipatie en het 
toegenomen opleidingsniveau). Het keuzepatroon van vrouwen is veranderd. Het Nederlandse 
vruchtbaarheidscijfer ligt nu rond de één komma zeven tot één komma acht. Dit is ver onder het niveau 
van de brutovervangingsfactor4 

(Derks e.a., 2006). Een andere ontwikkeling die van invloed is geweest op de 
daling van het vruchtbaarheidscijfer is de individualisering. Mensen gaan pas op latere leeftijd 
samenwonen en trouwen en vrouwen krijgen op steeds latere leeftijd hun eerste kind. 

Om aan te geven hoe bevolkingskrimp 'werkt', wordt een korte beschrijving van een mogelijke opvolging 
van oorzaken en gevolgen gegeven. Soms begint de bevolkingskrimp al met het wegtrekken van 
(hoogopgeleide) jongeren en gezinnen met kinderen. Vaak trekken ze weg wegens een daling van de 
werkgelegenheid in hun woongebied of omdat het onderwijsaanbod niet voldoet aan hun wensen. 
Daarnaast is het cultuuraanbod voor deze groep vaker te vinden in grote steden. Door het wegtrekken van 
deze groepen daalt het aandeel jongeren in de regio. Dit zorgt voor een daling van de hoeveelheid 
vruchtbare vrouwen en dus een daling van het geboortecijfer. Veelal vergrijst de regio. Dit leidt onder 
andere tot leegstand van woningen, opheffing van verschillende typen verenigingen en instanties. Ook 
bestaande en nieuwe bedrijven krijgen moeite om voldoende bekwaam personeel te vinden en de 
koopkracht van de bevolking daalt, waardoor het draagvlak van voorzieningen en middenstanders daalt. 

4 Het gemiddeld aantal dochters dat een groep pasgeboren meisjes ter wereld zal brengen, uitgaande van een bepaald vruchtbaarheidscijfer. Als 

1000 meisjes die in een bepaald jaar geboren worden in hun reproductieve leeftijd 1.300 dochters ter wereld zullen brengen, dan is de bruto 

reproductiefactor 1,3. De brutoreproductiefactor houdt geen rekening met de sterfte voor of tijdens de reproductieve fase. De bruto 

reproductiefactor wordt gebruikt bij bevolkingsprognoses. (www.digischool.nl) 
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Deze effecten versterken de bevolkingsdaling wederom. De oorzaak van de bevolkingsdaling kan dus al 
jaren geleden gestart zijn en door de ontwikkelingen zijn versterkt. Er is sprake van een vicieuze cirkel. 
(www.vrom.nl, www.vgn.nl & www.kei-centrum.nl) Deze korte scenariobeschrijving geeft echter niet de complexiteit 
van de opgave over bevolkingskrimp weer. Krimp laat op veel meer aspecten haar invloed achter. 

2.4. Gevolgen 

De één ziet de krimp als een kans, de ander als een bedreiging. De gevolgen zijn ook zowel positief als 
negatief te noemen en bieden zowel kansen als bedreigingen. Het rapport 'Structurele bevolkingsdal ing' 
laat de gevolgen van bevolkingskrimp zien. Het rapport kreeg veel kritiek door haar ernstige 
voorspell ingen over de daling van het draagvlak voor voorzieningen, de leegstand van woningen en door 
het advies dat beleidsbepalers tijdig met de krimp rekening moeten houden. Ook toonden ze aan dat de 
gevolgen zich voordoen in veel verschillende domeinen. De belangrijkste van deze domeinen worden 
besproken. (Derks, Havens & Klinkers, 2006) 

2.4.1. Wonen 
Met het oog op de woningmarkt is het niet de bevolkingsdaling alleen van belang, maar zeker ook de 
daling van de aant allen huishoudens. Een daling van de bevolkingsaantallen zorgt er namelijk niet per 
definitie voor dat er sprake zal zijn van een daling van de vraag naar woningen. Dit gezien een mogelijke 
afname van de huishoudengrootte. Wanneer naast een bevolkingsdal ing ook de sprake is van een afname 
van het aantal huishoudens, is er sprake van een verandering van de kwantitatieve vraag naar woningen. 
Er zal een overschot aan woningen ontstaan, waardoor er sloop nodig is. De leegstand zal echter niet 
geclusterd zijn, maar verspreid zijn over hele wijken. Daarnaast is er veelal sprake van gedeeld eigendom 
in wijken. Corporatiewoningen en private woningen wisselen elkaar af. Het is dus niet gemakkelijk om, 
zoals men gewend is, hele straten of buurten te slopen. De particuliere woningvoorraad vraagt de nodige 
aandacht. Deze mensen willen vaak het gebied niet verlaten, echter woningen kunnen onverkoopbaar 
worden, waardoor bewoners met een grote restschuld te maken kunnen krijgen. Het wordt veel lastiger 
voor mensen om te voorzien in hun woonwensen en de onverkoopbaarheid van de eigen woning zorgt 
ervoor dat verhuizen naar een woning die beter aansluit bij de veranderde huishoudensituatie, levensfase 
of gezondheidssituatie (bijna) niet meer mogelijk is. De mensen die wel de mogelijkheid hebben om te 
verhuizen zullen dat naar verwachting doen, men ve rwacht dan ook een concentratie van lagere 
inkomensgroepen in krimpgebieden . (www.kei-centrum.nl & SEV, 2010 & Verwest & Van Dam, 2010). De opgave is erg 
complex, mede omdat men met veel verschillende partijen met verschillende belangen tegenover elkaar 
komt te staan. 

Naast een verandering van de kwantitatieve vraag zal zich ook een verandering van de kwalitatieve vraag 
voordoen. Het is echter de vraag in hoeverre deze kwal itatieve verandering van de vraag te wijten is aan 
de bevolkingskrimp. De kwalitatieve vraag verandert namelijk ook door een toename van de welvaart. De 
keuzevrijheid voor de woonconsument op de woningmarkt zal, wanneer er niet op de krimp gereageerd 
wordt en de huishoudengrootte gelijk blijft, groter worden. De verandering van de kwalitatieve vraag is 
ook afhankelijk van de verandering van de bevolkingssamenstelling. Er wordt onder andere een toename 
van GS+ers, een daling van het aantal jongeren en gezinnen en een toename van het aantal 
laagopgeleiden verwacht. Deze samenstelling vraagt een andere woningvoorraad. Wanneer men besluit 
woningen te gaan slopen, zal men goed moeten onderzoeken wat de woonwensen van de toekomstige 
bevolkingsgroepen in de regio zijn. Binnen dit vraagstuk is ook de verandering van de 
huishoudensamenstelling, in de vorm van bijvoorbeeld vergrijzing en het gemiddelde inkomen van de 
huishoudens van toepassing. (www.vrom.nl). Vergrijzing betekent niet per definitie een afname van de 
woningvraag. Het kan zelfs een stijging betekenen, omdat er binnen een vergrijsde bevolking meer 
eenpersoonshuishoudens zijn. (www.kei-centrum.nl). Deze groep vraagt echter wel andere kwa liteiten van 
woonomgeving en woning. Zoals levendigheid, voorzieningen in de buurt en de mogelijkheid om een 
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sociaal leven op te bouwen. De kwalitatieve vraag is dus zeer belangrijk bij het bepalen van strategieën 
voor niet alleen krimpgebieden. 

Bevolkingskrimp kan dus zorgen voor een stagnering of daling van de prijzen van de woningen, langere 
verkooptijden, onverkoopbare woningen en ga zo maar door. Soms zal dit gepaard gaan met leegstand en 
uitblijvend onderhoud aan woningen. Dit komt de leefbaarheid in de wijken niet ten goede en de 
problemen zullen elkaar versterken, mede doordat de vraag naar woningen nog verder afneemt. Hier 
ontstaat wederom een vicieuze cirkel. {SEV, 2010; www.kei-centrum.nl & Verwest & Van Dam, 2010) 

Als tegenhanger van de bevolkingskrimp is er de bevolkingstoename in bijvoorbeeld de Randstad. Dit zal 
er in deze gebieden voor zorgen dat gemeenten hier op den duur niet meer kunnen voorzien in de 
woningvraag en voldoende woonkwaliteit. Hier ontstaat een nog grotere schaarste op de woningmarkt. 
Ook in groeiregio's kunnen dus problemen ontstaan. Men verwacht in concentratiegebieden een afname 
van de leefbaarheid hetgeen gepaard kan gaan met onder andere een toename van de criminaliteit en 
sociale problemen. Hierdoor zal de aantrekkelijkheid van deze reg io's afnemen. (Keeris, 2010). Mag men dan 
verwachten dat er uiteindelijk weer een trek van mensen richting de huidige krimpgebieden zal ontstaan? 

2.4.2. Werken 
Ook op het gebied van werken is er zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve invloed van 
bevolkingskrimp te verwachten. De landelijke ontwikkeling vergrijzing zal, samen met de bevolkingskrimp, 
van invloed zijn op de hoeveelheid potentiële beroepsbevolking5

• Deze beroepsbevolking neemt in een 
aantal regio's in het land al af. De vraag naar arbeidskrachten zal naar verwachting in de toekomst gelijk 
blijven. Dit tezamen, heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Er zal een spanning ontstaan. Veel 
bedrijven zullen hun zoekgebied naar werknemers moeten vergroten, omdat het lastiger wordt voldoende 
en voldoende geschikt personeel te vinden. De concurrentie om arbeidskrachten wordt groter en de 
keuzemogelijkheden voor werkzoekenden wordt groter. Niet regiogebonden economische activiteiten 
zullen er echter ook sneller voor kiezen om te vertrekken. Dit heeft negatieve gevolgen voor de 
werkgelegenheid en de kansen voor werknemers. Werkzoekenden moeten hierdoor ook hun zoekgebied 
naar werk vergroten en mogelijk verhuizen, hetgeen weer voor een afname van de bevolking zorgt. 

Naast de kwantitatieve verandering is er nog een kwalitatieve verandering te verwachten. Door de 
vergrijzing, als gevolg van de babyboom na de oorlog, zal er een grote groep de pensioengerechtigde 
leeftijd bereiken, waardoor er veel kennis en ervaring verloren gaat. Daarnaast is er in een krimpregio 
veelal sprake van een mismatch tussen vraag naar en aanbod van werk. Naar verwachting zullen jongeren 
en hoogopgeleiden wegtrekken, waardoor de afname van de beroepsbevolking nog sterker zal zijn en er 
voornamelijk laaggeschoolden achter blijven. Dit is geen stimulans voor bedrijven om zich in de krimpregio 
te vestigen en reeds gevestigde bedrijven kunnen wellicht geen geschikt personeel meer vinden. Als 
gevolg hiervan zullen er minder vierkante meters bedrijfs- en kantoorruimte nodig zijn, waarna veelal 
sloop volgt en de vestigingsmogelijkheid in het krimpgebied nog meer afneemt. En voila, alweer een 
vicieuze cirkel! (www.vng.nl & Klinkers, Havens en Derks, 2010 & Janssen, Okker en Schuur, 2006) Daarentegen kan het vinden 
van een baan of ruimte voor bedrijfsvestiging in de groei regio's, zoals de Randstad, moeilijker worden. Het 
leven wordt naar verwachting duurder en de ruimtebeschikbaarheid voor bedrijven kleiner. Voor 
bedrijven en werknemers biedt het leven/vestigen buiten de Randstad wellicht meer voordelen. Dit kan 
gunstig zijn VOOr krimpregio's nabij de Randstad. (www.vng.nl & Klinkers, Havens & Derks, 2010 & Verwest & Van Dam, 2010). 

Aan de randen van het land bieden krimpregio's kansen voor bedrijven die veel ruimte vragen voor hun 
bedrijfsvoering, zoals tuinderijen. (www.kei-centrum.nl) 

Een positieve ontwikkeling in het bedrijfsleven als gevolg van de bevolkingskrimp is dat krimp bedrijven 
dwingt tot innoveren als gevolg van concurrentie en een afname van de beroepsbevolking. (Klinkers, Havens & 

5 Potentiële beroepsbevolking: mensen tussen de 18 en 65 {67) jaar 
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oerks, 20101 Naar verwachting zal de werkloosheid dalen, doordat de arbeidsparticipatie zal stijgen. Deze 
stijging gaat echter steeds minder snel, omdat de top zal worden bereikt. (Derks, Havens & Kl inkers, 2006) 

2.4.3. Voorzieningen 
Een daling van het aantal inwoners is van invloed op het draagvlak van voorzieningen. Voor sommige 
voorzieningen zal dit draagvlak dusdanig dalen dat opheffing, fusie of sloop onvoorkomelijk is. Echter ook 
op het gebied van voorzieningen is het belangrijk om in het achterhoofd te houden dat deze daling van het 
draagvlak niet enkel door de bevolkingskrimp komt. Er is allangere tijd een ontwikkeling te herkennen dat 
bijvoorbeeld kleine winkels opgeheven moeten worden. De bevolkingskrimp zal deze ontwikkeling echter 
wel versterken en versnellen. Vooral de sociale voorzieningen zoals sportclubs en verenigingen, zullen de 
invloed van de krimp merken door een daling van het aantal leden. Ook deze ontwikkeling is allangere tijd 
gaande, maar in veel verenigingen zal het ledenaantal nu zodanig afnemen dat fusie of opheffing de enige 
oplossing blijken. (Schraeder, 2009) De afstand tot de voorzieningen zal toenemen, hetgeen gevoelsmatig voor 
een daling van de leefbaarheid zal zorgen (Klinkers, Havens en Derks, 2010). 

Naast deze kwantitatieve invloed van de bevolkingskrimp is er ook op het vlak van voorzieningen een 
kwalitatieve invloed te verwachten. De samenstelling van de bevolking zal naar verwachting veranderen. 
In krimpgebieden betekent bijvoorbeeld het wegtrekken van de hoogopgeleide bevolking een fikse 
verandering van de bestedingen en daardoor komt de bestaanszekerheid van bijvoorbeeld commerciële 
voorzieningen in het geding. Daarnaast zal de vraag naar type voorzieningen veranderen. De behoefte 
verschuift van voorzieningen voor kinderen naar voorzieningen voor senioren. (www.kei-centrum.nl) Het 
bestaansrecht van gemeenschapsvoorzieningen en verenigingen zal afnemen. Deze voorzieningen zijn 
echter wel van groot belang voor senioren. Zij zullen hier naar vragen. (Schraeder, 2009) 

Het is dus van groot belang aan de primaire en gedeeltelijk ook de secundaire woonwensen te blijven 
voorzien. Het is met name van belang in een voldoende aanbod van dagelijkse voorzieningen zoals 
winkels, pinautomaten en buslijnen te blijven voorzien, om het wegtrekken van nog meer inwoners te 
voorkomen. Veelal kunnen deze functies geconcentreerd worden in bijvoorbeeld een multifunctioneel 
gebouw waar verschillende voorzieningen met verschillende openingstijden worden geclusterd. Hierdoor 
worden kosten bespaard en maken oude voorzieningen plaats voor nieuwe voorzieningen, ingericht 
volgens de nieuwste technieken. (Klinkers, Havens en Derks, 2010 & www.kei-centrum.nl) 

De grootste gevolgen van de bevolkingskrimp worden verwacht in de sectoren onderwijs en zorg & 
welzijn . 

Onderwijs 
Ten gevolge van de bevolkingsdaling, de vergrijzing en ontgroening zal ook het geboortecijfer dalen en het 
aantal kinderen in de regio. Het draagvlak voor onderwijsvoorzieningen zal als gevolg hiervan dalen. Deze 
daling wordt voornamelijk verwacht in het primair en secundair onderwijs. Ook in het onderwijs zullen 
fusies, opheffing en sloop niet voorkomen kunnen worden. Dit heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid 
in een wijk. De toegankelijkheid van de scholen wordt kleiner door een toename van de reisafstand. Er zal 
dus wel extra draagvlak komen voor leerlingenvervoer. Dit is echter een extra kostenpost voor scholen. 
(Vernaus en Buteijn, 2011 & www.vng.nl & Gerrichhauzen en Dagteram, 2007). Dit is niet de enige financiële invloed van de 
krimp op het onderwijs. Men bouwt schoolgebouwen namelijk voor de lange termijn, bijvoorbeeld dertig 
jaar. Men verkiest permanent bouwen boven het gebruik van noodlokalen. Als een gebouw voor dertig 
jaar gebouwd is, zijn de kosten ook over deze dertig jaar verspreid. Bij een bevolkingsdaling zal een deel 
van het gebouw op termijn overbodig blijken. Moet de school worden afgebroken dan lopen de 
investeringen niet meer parallel met de inkomsten en worden de kosten per leerling hoger. Er zal dan een 
keuze moeten worden gemaakt tot fusie, sloop of het veranderen van een deel van het gebouw naar een 
andere functie . (www.vng.nll Daarnaast is de daling van het aantal leerlingen van invloed op de financiering 
die scholen vanuit het Rijk ontvangen. Deze ontvangsten zijn namelijk gebaseerd op leerlingenaantallen. 
Er is naast een financiële ook een kwalitatieve invloed op het onderwijs te verwachten. Door de stijging 
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van de kosten en de daling van het aantal leerlingen zijn veel scholen verplicht tot het samenvoegen of 
schrappen van studies, dit komt de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede. 

Het Rijk heeft vanuit dit oogpunt een hardheidsclausule6 ingesteld. Dit houdt in dat schoolbesturen, die 
onder invloed van demografische krimp financiële problemen krijgen, een beroep kunnen doen op deze 
hardheidsclausule. Daarnaast geeft het Rijk in het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling aan dat 
krimpgemeenten tijdelijk een hogere uitkering krijgen uit het gemeentefonds, onder andere bedoeld voor 
het onderwijs. (www.kei-centrum.nl) 

De invloed van de bevolkingskrimp zal groot zijn. Naar verwachting zullen binnen tien jaar in Limburg een 
kwart tot een derde van de schoolgebouwen in het primair onderwijs overbodig worden. In Delfzijl 
voorspelt men een daling van bijna dertig procent van de vier tot twaalf jarigen in de periode 2009-2025. 
In Zeeland zal naar verwachting het aantal basisschoolleerlingen teruglopen met twintig tot dertig 
procent. (De Groen, Klaver en Renooy, 2009) Dit zijn forse getallen die het draagvlak van de onderwijsvoorzieningen 
drastisch zullen verlagen. 

Zorg & Welzijn 
Wanneer bevolkingsdaling samengaat met vergnjzmg, zal er een toename zijn van vraag naar 
zorgvoorzieningen en een afname van inkomsten en arbeidskrachten voor deze voorzieningen. De 
dienstverlening wordt naar verwachting duurder en minder snel verleend. Bij afname van de bevolking 
kan het ook voorkomen dat zorginstellingen gaan fuseren om kosten te drukken en diensten goedkoper 
aan te kunnen bieden. Naar verwachting zullen gemeenten er alles aan doen de zelfredzaamheid van de 
bewoners te waarborgen om de druk op zorginstellingen zo laag mogelijk te houden. (www.vng.nl) 

Naast een afname van de werkende beroepsbevolking in de zorgsector zal er ook een afname zijn van het 
aantal vrijwilligers en mantelzorgers. Het mantelzorgen zal gestimuleerd moeten worden. Het kan ook zijn 
dat het aantal vrijwilligers ook toeneemt, dit ten gevolge van de verwachte vergrijzing. Tot op heden zijn 
het namelijk vooral (vitale) ouderen die vrijwilligerswerk verrichten. (www.vng.nl) 

2.4.4. Mobiliteit 
De verkeersintensiteit is de afgelopen periode snel gestegen. De economie is sneller gegroeid dan het 
aantal inwoners, hierdoor is het autobezit en gebruik per inwoner gestegen. Als gevolg van de krimp komt 
er, volgens Klinkers, Havens en Derks, een einde aan deze toename. Volgens hen bestaat er een gevaar 
voor overinvesteringen in de infrastructuur. (Klinkers, Hovens & Derks, 2010) Vele onderzoeken gaan ervan uit dat 
de mobiliteit in een regio afneemt bij een bevolkingsafname of vergrijzing. Men gaat ervan uit dat files 
afnemen, parkeerproblemen verdwijnen en bus- en treindiensten overbodig worden. Dit is wellicht een 
beetje een te radicale gedachte. De daling van het aantal werkenden zal zeker van invloed zijn op de druk 
op de infrastructuur en de vraag naar typen mobiliteit zal zeker veranderen. Als gevolg van vergrijzing zal 
wellicht de vraag naar bijvoorbeeld vervoer voor senioren toenemen en als gevolg van de toename van de 
reistijd naar onderwijsinstellingen zal het scholierenvervoer toenemen. Maar het is ook niet ondenkbaar 
dat door sluiting van verschillende kleinschalige voorzieningen in randgemeenten, de druk op de mobiliteit 
richting het centrum, met grootschalige geconcentreerde (centrumoverstijgende) voorzieningen, 
toeneemt. De parkeerproblemen zullen niet vanzelf opgelost worden en ook de vraag naar openbaar 
vervoer blijft. (www.vng.nl) 

2.4.5. Ruimte & Milieu 
De sloop van woningen en voorzieningen biedt ruimtelijke kansen. Het biedt mogelijkheden om de 
openbare ruimte kwalitatief omhoog te schroeven en hoogwaardig in te vullen. Ook verwacht men door 

6 Hardheidsclausule: Deze clausule maakt het mogelijk om in bijzondere gevallen een extra financiële bijdrage aan te vragen. Het is een soort 

vangnetconstructie naast de eigen financiële verantwoordelijkheid van de gemeente. Een hardheidsclausule maakt maatwerk mogelijk. De 

voorwaarden om in aanmerking te komen voor de clausule en de invulling ervan kan per gemeente/regio verschillen. 
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de krimp dat de bevolking minder druk zal gaan leggen op de natuur en het milieu. Echter door de te 
verwachten welvaartsstijging, de stijging van het gemiddelde inkomen en de stijging van de consumpt ie 
per persoon zal deze drukvermindering minimaal zijn. Flats worden gesloopt en mensen krijgen meer 
mogelijkheden om ruimer te gaan wonen in grondgebonden woningen. (Klinkers, Hovens & Derks, 2010 & De Poel, Van 
Nieuwkoop en Wagenveld, 2008 & Van Dam, De Groot & Verwest, 2006). De heer Derks van het Kenniscentrum voor 
bevolkingsdaling en beleid attendeert op het volgende: "Krimp leert ons voorzichtiger te zijn met de 
onomkeerbaarheid van ruimtelijke ingrepen. We bouwen nu voor de top van het bevolkingsaantal. Denk 
ook aan wat niet meer nodig is na de top. Hoe kun je zodanig bouwen dat het terug te draaien is? Dit roept 
de vraag op of het blijvend opofferen van open ruimte voor een tijdelijke behoefte wel zinvol is." (Oerks, 2006) 

2.4.6. Financieel/ Economisch 
Veel van de genoemde gevolgen zijn gekoppeld aan financiële gevolgen. Een krimpende economie kan 
zowel als oorzaak en als gevolg van de bevolkingskrimp worden gezien. De financieel/economische 
gevolgen komen vanuit de bevolkingskrimp, maar er komen ook een heleboel gevolgen voort uit de 
aanpak/begeleiding van de bevolkingskrimp. Ten gevolge van de bevolkingskrimp zal er minder gebouwd 
(kunnen) worden, hetgeen betekent dat er minder rijksbijdragen worden ontvangen en lagere inkomsten 
uit grondexploitatie kunnen worden gehaald. De niet te voorkomen sloop is ook zeer kostbaar en wanneer 
er vroegtijdig gesloopt moet worden, kunnen de kosten die gemaakt zijn voor de bouw van het gebouw 
OVer minder jaren verdeeld worden. (www.vng.nl, Klinkers, Hovensen Derks, 2010 & De Poel, Van Nieuwkoop en Wagenveld, 2008). 

Daarnaast kan de benodigde herstructurering niet meer gefinancierd worden door nieuwbouw, kunnen 
voorzieningen niet meer gefinancierd worden door woningbouw en de prijzen in de bouw zullen gelijk 
blijven of zelfs Stijgen. (Liefveld, 2010 & Property Research Quarterly, 2007). 

Tegenover het gegeven dat gemeenten minder ontvangen, zullen zij in sommige gevallen ook minder 
kosten hebben voor bijvoorbeeld het onderhoud van straten en verlichting. Ook zijn er naar verwachting 
minder ambtenaren nodig. De afname van de kosten staat naar verwachting echter niet in verhouding tot 
de toename van de kosten. De inkomsten van de gemeenten zullen ook veranderen. Gemeentelijke 
ge lden zijn vaak gebaseerd op de hoeveelheid inwoners. De toegewezen gelden uit het gemeentefonds 
zijn echter niet alleen gebaseerd op de hoeveelheid inwoners, maar ook op het type inwoners. Wanneer 
er sprake is van een toename van 65+ers of bijvoorbeeld mensen in de bijstand, zal er vanuit het 
gemeentefonds meer geld beschikbaar worden gesteld. (www.vng.nl) Herstructurering wordt dus steeds 
kostbaarder. Dit is voor gemeenten een van de grootste knelpunten rondom de begeleiding van de 
bevolkingskrimp. Er wordt indirect wel geld verdiend aan bijvoorbeeld de sloop van woningen en 
herstructurering van gebieden, maar dit is veelal geld dat verdiend wordt door particuliere 
woningeigenaren die een woning naast het gesloopte/geherstructureerde gebied hebben. Zoals het 
onderzoek naar de relatie tussen krimp en de woningmarktprijzen van Professor Mark Francke van Ortec 
Finance, uitgevoerd in opdracht van het SEV, aantoont dat leegstand inderdaad een negatief effect heeft 
op de gemiddelde waarde van het vastgoed in dat gebied. Daarnaast toont het aan dat, wanneer er in een 
gebied gesloopt wordt, de waarde van het overige vastgoed stijgt. (Kreeft, 201o) Tot slot kost het uit de markt 
halen van (particuliere) woningen veel geld. Particuliere woningen maken de opgave dus nog complexer. 
(www.vng.nl) 

Zoals eerder vermeld heeft de krimp ook financiële invloed op ondernemers. Krimp heeft vooral gevolgen 
voor bevolkingsgerelateerde bedrijvigheid. Er zullen afzetproblemen ontstaan, waardoor de 
bestaanszekerheid in het gedrang komt en leegstand kan ontstaan. Ook heeft de krimp invloed op de 
kleine lokale ondernemers. Reeds lange tijd worden deze ondernemers weggeconcurreerd door grote 
bedrijven die hun voordeel halen uit schaal niveaus. Door een daling van de hoeveelheid klanten wordt het 
nog moeilijker voor deze midden- en kleinbedrijven (MKB's) om te bl ijven bestaan. (www.vng.nl) 
Bevolkingskrimp werkt zo een zwakkere economie in de hand. Economisch kansrijken en jongeren trekken 
veelal weg. Dit betekent een afname van de beroepsbevolking met als gevolg een afname van potentiële 
werknemers voor bestaande of nieuwe bedrijven. Middenstanders krijgen het daarnaast moeilijk vanwege 
de afname van de koopkracht en de bevolkingsdaling. Het draagvlak neemt af en bestaande 
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voorzieningen, bedrijven en middenstanders komen in financieel zwaarder weer terecht. (www.kei-centrum.nl) 

Dit overzicht is maar een greep uit de veelheid van financiële gevolgen van de bevolkingskrimp en de 
overige ontwikkelingen in het land. 

2.5. Conclusie 

De bevolkingskrimp maakt deel uit van de demografische ontwikkelingen die men kan onderscheiden. 
Veel krimpgebieden zullen naast bevolkingskrimp ook te maken krijgen met vergrijzing, ontgroening en 
een daling van het aantal huishoudens. Dit onderzoek beperkt zich echter tot de bevolkingskrimp, maar 
houdt ook oog voor de daling van het aantal huishoudens. Wanneer men naar de prognoses kijkt zijn er 
grote regionale verschillen te herkennen in Nederland. Ook binnen de 'krimpende' regio's zelf. 

Krimp kan gezien worden als een transitie, namelijk een transitie van bevolkingsgroei naar 
bevolkingskrimp. Transities vergen veel tijd. Er wordt dan ook een aantal fasen in de transitiewetenschap 
onderscheiden. Zo kent men de voorontwikkelingsfase, de take-off fase, de fase van de versnelling en de 
fase van de stabilisatie. Daarnaast komen transities voor in een aantal niveaus, zo kent men het macro 
(het sociotechnisch landschap), meso (regimes) en micro (niches) niveau. Een ander belangrij k kenmerk 
van een transitie is dat er geen eenduidige oorzaak of gevolg aan te wijzen is. Sommige ontwikkelingen 
zijn zowel oorzaak als gevolg en volgen elkaar op in een vicieuze cirkel. Dit is ook het geval bij krimp. Men 
weet niet echt waardoor de krimp begonnen is en men vraagt zich ook af of sommige ontwikkelingen wel 
gevolgen van de krimp zijn. De oorzaken en gevolgen laten zich daarnaast in verschillende regio's op een 
andere manier zien. De gevolgen zijn zowel positief als negatief te noemen en zorgen voor zowel kansen 
als bedreigingen. Daarnaast zijn de gevolgen in heel veel domeinen, zoals wonen, werken, voorzieningen 
en economie merkbaar. De integraliteit van het vraagstuk is dus zeer groot. Transities kennen een multi
domein, multi-level en multi-fase karakter, waar in het geval van krimp, veel verschillende partijen 
gedurende het proces bij betrokken zijn. De transitie van bevolkingsgroei naar bevolkingskrimp zorgt niet 
alleen voor veranderingen door gevolgen, maar vraagt ook voor veranderingen. 

Er kan gesteld worden dat: 
• Er meerdere generaties krimpregio's in Nederland te onderscheiden zijn 
• Er grote regionale verschillen te herkennen zijn, zowel in prognoses als in zwaartepunten in 

oorzaken en gevolgen; 
• Bevolkingskrimp geen eenduidige oorzaak of gevolg kent; 
• Deze oorzaken en gevolgen voorkomen in verschillende domeinen, zoals wonen, werken en 

voorzieningen; 
• De transitie van bevolkingsgroei naar bevolkingskrimp een multi-domein, een multi-level en een 

multi-fase karakter heeft. 
• De integraliteit van het vraagstuk zeer groot is op verschillende levels in verschillende fasen. 
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Stand van Zaken 

Inmiddels is Nederland al enige tijd bekend met het verschijnsel bevolkingskrimp. De transitie is gestart, de 
gevolgen zijn merkbaar, er zijn al veel onderzoeken gedaan en men is druk bezig de juiste aanpak te 
formuleren. Ook de plannen van het Kabinet Rutte-Verhagen 2010, die van invloed zijn op krimpgebieden, 
worden besproken. Inmiddels kan men een aantal speer- en leerpunten formuleren, die betrekking hebben 
op het samenwerken in krimpgebieden. Deze punten komen voort uit het binnenland, maar zeker ook het 
buitenland, waar men a/langer ervaring heeft met de vraagstukken rondom krimp. 

3.1. Ervaringen uit Nederland 

Zoals reeds vermeld heeft men in Nederland pas kort geleden kennis gemaakt met het verschijnsel 
bevolkingskrimp en dan voornamelijk in de regio's Parkstad Limburg, Zeeuws-Vlaanderen en Eemsdelta 
Groningen oftewel Delfzijl, zie figuur 7. De Nederlandse gebieden 
hebben er allereerst voor gekozen de krimp te bestrijden. Men 
bleef steken in het enige bekende namelijk het zogenaamde 
groeidenken, want de angst voor de verwachte negatieve spiraal 
was en is nog steeds zeer groot. Krimp is tijdelijk en omkeerbaar 
dacht men. Dit wordt nog vaak gedacht bij de derde generatie 
krimpgebieden, echter men wordt steeds meer doordrongen van 
het feit dat de bestrijding van krimp averechts werkt en veel 
ongewenste regionale concurrentie tot gevolg heeft. Inmiddels 
zijn, in de drie krimpgebieden van de eerste generatie, de 
woningmarktstrategieën op de begeleiding van krimp gericht en 
worden deze strategieën regionaal afgestemd. Opvallend is dat 
de gebieden zich voornamelijk in eerste instantie richtten op 
deze woningmarktstrategieën en dat er in het economisch beleid 
lange tijd geen of nauwelijks aandacht was voor krimp. 

De drie krimpregio's van de eerste generatie hebben in 2010 Figuur7 : Situering drie krimpregio's 

gezamenlijk éénendertig miljoen euro ontvangen, de in Nederland (eigen invullling) 
zogenoemde 'Van-der-Laan-gelden'. De helft hiervan (bijna 
vijftienmiljoen euro) ging naar de regio Parkstad Limburg. Het bedrag is afkomstig van het Interbestuurlijk 
Actieplan Bevolkingsdaling en is een co-investering van het Rijk, voor de herstructurering (www.zeeuwseregio.nl 
& www.limburg.nl) 

3.1.1. Eemsdelta Groningen (Delfzijl) 
Delfzijl is een krimpproefregio in Nederland. Al sinds de jaren tachtig krimpt de gemeente. Vanaf het jaar 
1990 is het bevolkingsaantal met zo'n drieduizend personen afgenomen en de laatste vijf jaar is er sprake 
van een jaarlijks daling van gemiddeld driehonderd personen, dat is jaarlijks één komma dertien procent. 
Op één januari 2009 telde Delfzijl zesentwintigduizendzevenhonderd inwoners. Naar verwachting zal dit 
aantal in het jaar 2025 gedaald zijn naar twintig à drieëntwintigduizend inwoners. Dit is een daling van 
gemiddeld twintig procent in vijftien jaar. Deze bevolkingskrimp doet zich voor in de gehele regio, maar in 
Delfzijl het sterkst. Inmiddels zijn er al veel huizen gesloopt en op enkele plekken is kwaliteit toegevoegd 
in de vorm van bijvoorbeeld zorgwoningen, nieuwe voorzieningen en een brede school. In de periode 
2001-2009 zijn beduidend meer woningen gesloopt (vijftienhonderdtachtig woningen) dan gebouwd 
(vijfhonderd negentig woningen). Dit zijn bijna duizend woningen minder. (Frenay communicatie, 2009) 

De krimp wordt gezien als een regionaal probleem dat door de grote f inanciële vraagstukken waar het 
voor zorgt ook een landelijk probleem is. Het verschijnsel krimp wordt echter niet alleen als probleem 
gezien, er ontstaan ook nieuwe kansen. Het oplossen van de problemen en het benutten van de kansen 
vragen beide om samenwerking. Als samenwerkingspartners ziet de gemeente Delfzijl de inwoners, de 
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maatschappelijke organisaties, corporaties, de Eemsdelta gemeenten, het havenschap, de provincie en 
het rijk. Met name de inwoners en de maatschappelijke organisaties zullen actief betrokken worden. (Frenay 

Communicatie, 2009) 

Delfzijl werkt sinds een aantal jaren met een ruimtelijk functionele visie. De keuze is gemaakt de krimp te 
begeleiden en een kwaliteitsimpuls te bewerkstelligen in de woonwijken. Hiervoor is ook een afname van 
de woningvoorraad nodig. De strategie kent een drietal speerpunten, namelijk de voorspelde krimp zo 
veel mogelijk beperken, de gevolgen zo goed mogelijk opvangen en van bedreigingen kansen maken. 
Daarnaast is de strategie gericht op het waarborgen van een consistente beleidslijn. Hiervoor is een 
zelfstandige projectorganisatie die gebonden is aan de ruimtelijk functionele visie ingesteld. Deze 
ontwikkelingsmaatschappij neemt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering op zich en binnen gestelde 
kaders in de visie kan deze organisatie, ongehinderd door politieke interventies gericht op de korte 
termijn, zelfstandig handelen. Deze organisatie dient bepaalde zekerheden te bieden aan investerende 
ontwikkelaars. (Ubink, 2008) Het succes van deze benaderingswijze zal nog moeten blijken. 

In Groningen is inmiddels een experiment ten einde gekomen. Zie kader. Dit experiment geeft nogmaals 
de hoogte van de benodigde investeringen aan. Het dorp Ganzedijk is nu een prachtig dorp dat heeft 
aangetoond dat het investeren in krimpdorpen niet rendabel en haalbaar is. 

SEV: behoud krimpdorpen is te duur 
2.8-06-2.011- REGIO NOORD 

Het Groningse dorp Ganzedijk, dat symbool staat voor de krimpregio's in 
Nederland, hoeft niet te worden afgebroken. Het Rijk, de provincie en de 
gemeente Oldambt hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in het gehucht. Dat 
maakte de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) gisteren bekend. 
Veertien woningen werden gesloopt, andere woningen zijn gerenoveerd en er 
werden een speeltuin en vlindertuin aangelegd in Ganzedijk. 

De kosten van in totaal 2,2 miljoen euro zijn echter te hoog om het experiment in 
andere krimpregio's te kunnen herhalen. 'De investering per woning is te hoog', 
aldus de SEV. 

(bron: Vastgoedmarkt e-mail nieuwsbrief dinsdag 28 juni 2011) 

3.1.2. Zeeuws-Vlaanderen 
Net als Delfzijl is ook Zeeuws-Vlaanderen een krimpregio van de eerste generatie en fungeert deze regio 
als één van de proefregio's wat betreft de begeleiding van krimp. Wanneer men Parkstad Limburg met 
Zeeuws-Vlaanderen vergelijkt, valt op dat de gevolgen van de krimp nagenoeg overeen komen, maar de 
manier waarop men met de krimp omgaat danwel om moet gaan, verschilt. Een aantal belangrijke 
overeenkomsten zijn het feit dat men ook hier eerst de krimp heeft ontkend, er veel regionale verschillen 
zijn met betrekking tot onder andere bevolkingsprognoses, het urgentieniveau en de invulling van de 
verantwoordelijkheden en rollen van de verschillende stakeholders. 

Ook Zeeuws-Vlaanderen heeft de krimp integraal benaderd en de samenwerking opgezocht tussen de 
verschillende stakeholders in de verschillende steden. Een belangrijk verschil tussen Parkstad Limburg en 
Zeeuws-Vlaanderen is de verdeling van het bezit van corporaties. In Zeeland is één corporatie actief in 
Middelburg, één in Vlissingen en ga zo maar door. Er is geen sprake van verspreid bezit zoals dit in vele 
ander regio's, zoals Parkstad Limburg het geval is. In Limburg kan een corporatie bezit hebben dat 
verdeeld is over meerdere steden/regio's. Ook is het percentage corporatiebezit in Zeeuws-Vlaanderen 
vele malen kleiner dan in Limburg. Hetgeen de aanpak van enkel het corporatiebezit, zoals tot nu toe in 
veel krimpgebieden is gedaan, bij lange na niet voldoende maakt in Zeeuws-Vlaanderen. In Zeeuws-
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Vlaanderen is de urgentie om de particuliere voorraad aan te pakken dus vele malen hoger. Dit heeft 
ervoor gezorgd dat men in hier inmiddels een aantal plannen heeft opgesteld om deze voorraad bij de 
aanpak te betrekken. Belangrijk om te vermelden is dat het nog steeds kreten op papier zijn, 
experimenten. Voorbeelden van strategieën zijn slopen en samenvoegen, de wortel & stok methode7 

waarbij mensen die hun woning niet goed onderhouden gestimuleerd of gedwongen worden hun woning 
te verbeteren. Daarnaast wil de stichting CPOZ {Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Zeeland) ook de 
particuliere eigenaren stimuleren om woningen samen te voegen, te slopen of te verbeteren. De provincie 
en de gemeenten hebben een belangrijke rol. De provincie houdt het overzicht en stuurt de projectleiders 
aan. Voor de financiering wordt onder andere gebruik gemaakt van een potje voor particuliere 
woningverbetering en het verstrekken van goedkope leningen. De provincie en de gemeenten hebben 
deze fondsen gevuld. In Oostburg komen hier nog de 'Van-der-Laan-gelden' bovenop, dit geeft iets meer 
financiële ruimte. Men heeft geen idee of het voldoende geld is, maar het plan van aanpak betreft dan 
ook een experiment. Het experiment fungeert als stimulering voor de marktpartijen om te investeren. 
Hopelijk gebeurt dit ook. (Kaagman, 2011) 

3.1.3. Parkstad Limburg 
Parkstad Limburg is de derde krimpregio van de eerste generatie. Omdat Parkstad Limburg onderdeel is 
van de regio die in de case study wordt onderzocht, is meer informatie over dit samenwerkingsverband te 
vinden in bijlage 2. Parkstad Limburg was een van de eerste gebieden in Nederland die ervoor gekozen 
heeft het krimpvraagstuk regionaal op te pakken door middel van het samenwerkingsorgaan Parkstad 
Limburg. Parkstad Limburg is een samenwerkingsverband tussen acht gemeenten, namelijk Brunssum, 
Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal. In totaal telt de regio circa 
tweehonderdachtenveertigduizend inwoners. Het samenwerkingsverband bestaat al ruim tien jaar (sinds 
1999) en is opgezet toen men nog niet zo veel wist over wat hen te wachten stond als krimpregio. De 
politiek is altijd tegen regionale samenwerking geweest, omdat ze tegen het invoeren van een (vierde) 
bestuurslaag is. In de vorm van de regionale samenwerking Parkstad Limburg, komt deze laag indirect tot 
stand. Met het oog op de krimp en het gebleken belang van regionale samenwerking in krimpgebieden is 
deze samenwerkingsvorm steeds meer geaccepteerd door de politiek. Sinds het begin van 2010 hebben 
de Parkstadgemeenten door middel van het 'Pact van Parktstad' een belangrijke stap gezet in de 
samenwerking. Verscheidene zaken kunnen nu op regionaal niveau worden opgepakt, door middel van de 
Wgr-plus status {De Wet Gemeenschappelijk Regelingen). Voor verdere informatie over het functioneren 
van de Wgr-plus status wordt verwezen naar bijlage 3. De samenwerking heeft nog een aantal voordelen. 
Het geeft meer financiële ruimte om projecten daadwerkelijk te realiseren, door een fikse verhoging van 
de bijdragen van gemeenten aan de regionale agenda. De samenwerking met het Rijk is ook naar een 
hoger niveau getild. Parkstad Limburg fungeert als proefregio en voorloper op het gebied van krimp. Van 
de ervaringen van onder andere deze regio kan het Rijk gebruik maken en de regio krijgt ondersteuning 
van het Rijk bij de uitvoering van projecten. Tot slot wordt er nauw samengewerkt met de internationale 
grenspartners, vooral Duitsland. Parkstad Limburg heeft inmiddels een aantal visies opgesteld, zoals de 
visie 2040, waarin staat vermeld hoe men de regio ziet in het jaar 2040. Daarnaast is er de regionale 
woonmilieuvisie, waarin de kwaliteitspij lers en krachtpunten van de woonmilieus staan uitgelegd. In de 
regionale woonvisie staan de hoofddoelen op het gebied van wonen vermeld. (zie bijlage 2) (www.parkstad· 

limburg.nl). Daarnaast is er in 2010 door de Parkstadraad een Regioprogramma vastgesteld, waarin de 
verdeelsleutel voor de eerste eigen investeringen in een duurzame vitale regio zijn opgenomen. Dit 
Regioprogramma zal het handvat zijn voor alle in de toekomst te nemen beslissingen over 
uitvoeringsprojecten. Dit Regioprogramma is op haar beurt verbonden aan de Strategische Agenda 
Parkstad Limburg die samen met de provincie is vastgesteld. Tot slot is de Strategische Agenda opgesteld. 

1 De Wortel staat voor het bieden van iets aan mensen zoals goedkope leningen en de Stok staat voor het juridische deel zoals dwangsommen of 

het opknappen van de woning op rekening van de eigenaar. (Kaagman, 2011) 
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3.1.4. Krimpregio's van de volgende generaties 
Ook de krimpregio's van de volgende generaties en dan voornamelijk de krimpregio's van de tweede 
generatie heeft een aantal van de gevolgen van de bevolkingskrimp reeds ervaren. Ook hier is de urgentie 
inmiddels voelbaar. Zo heeft de regio Achterhoek een samenwerkingsverband opgericht tussen de 
verschillende gemeenten. Deze regio richt zich op het behouden van de authentieke kwaliteiten van de 
regio. In het samenwerkingsverband hebben ze een agenda voor het jaar 2020 vastgesteld. De 
zogenoemde drie O's (de overheid, de ondernemers en de organisaties) gaan gezamenlijk, in samenspraak 
met hun achterbannen, in een aantal bijeenkomsten een aantal 'arrangementen' voor de Achterhoek 
opstellen. Onder een arrangement wordt een beschrijving van een gewenste uitkomst/resultaat verstaan 
dat belangrijk wordt geacht voor de toekomst van de Achterhoek. Ook de regio Zuid-limburg heeft de 
urgentie voor een grootschalige samenwerking op Zuid-limburg niveau gevoeld. 

3.2. Stand van samenwerking 

Het politieke beleid is al eeuwenlang gebaseerd op groei. Sturen op groei zit in de genen en het 
takenpakket van elke bestuurder, maar ook de beleidsmakers, directeuren en zelfs burgers zijn gewend 
aan een bevolkingstoename, omdat dit simpelweg altijd zo is geweest. Krimp wordt dan ook in eerste 
instantie geassocieerd met iets negatiefs. De nadruk op de negativiteit van de krimp wordt door de heer 
Külter, directeur Bouwontwikkeling Jongen BV Landgraaf als volgt verklaard: 'Het is begrijpelijk, natuurlijk. 
Ook bestuurders zitten in een dualistische situatie. Als ze de knelpunten niet laten zien, komt er geen geld 
meer uit Den Haag. Daarom is er ook een fixatie op getallen en minder op het verhaal. (Janssen, 2011). Sinds 
enige tijd erkent men dat krimp een belangrijke rol zal gaan spelen in de ruimtelijke ordening en is de 
politieke aandacht toegenomen. Toch is het beleid van de hogere bestuurslagen (nog steeds) voornamelijk 
gericht op groei, voornamelijk door de grote regionale verschillen in het land. (Verwest en van Dam, 2010) 

Er zijn inmiddels vele onderzoeken verricht en al velen hebben hun mening uitgesproken over de manier 
waarop men om dient te gaan met krimp. Opvallend is het dat bijna alle krimpgebieden de krimp 
hetzelfde benaderen. Na de fasen van ontkenning, bestrijding en uiteindelijk acceptatie probeert men het 
probleem te beheersen en volop inzetten op wonen en werken. Vraag die men zich hierbij vaak stelt is, of 
wonen werken volgt of andersom. Hierover zijn de meningen verdeeld. Men is het echter algemeen eens 
over het nut en het belang van regionaal samenwerken, toch verloopt deze samenwerking nog steeds niet 
als gewenst en erg stroef en langzaam. Er zijn inmiddels al vele samenwerkingen gestart. Meestal tussen 
provincie, gemeenten en corporaties. Deze partijen worden dan ook (nog steeds) gezien als de (hoofd) 
verantwoordelijke partijen voor de krimpaanpak. Deze samenwerkingen worden ook telkens naar een 
hoger schaalniveau getild. Men begint vaak met het samenwerken op de regionale schaal van één grote 
en een aantal kleine gemeenten. In Limburg heeft men dit schaalniveau al vergroot naar het schaalniveau 
van Zuid-limburg, door middel van de recent opgericht Tasktaree Zuid-limburg. Hieraan nemen de drie 
grote steden en alle kleine omliggende gemeenten deel. De hele regio Zuid-limburg richt zich door middel 
van de samenwerking op de afstemming van bouwplannen op dit grootschalige regionale schaalniveau. 
Dit is een heel interessante nieuwe ontwikkeling. Deze samenwerking op Zuid-limburgse schaal wordt dan 
ook als Casestudy in hoofdstuk zes onderzocht. 

3.2.1. Kabinet Rutte-Verhagen 2010 
In maart 2010 hebben de verkiezingen voor een nieuw kabinet plaatsgevonden. Het beleid van het nieuwe 
kabinet is natuurlijk ook van invloed op de krimpregio's. Dit kabinet kan zelfs niet meer om de regio's 
heen. De aandacht voor de krimp in het beleid is echter nog summier te noemen. Eén van de aspecten uit 
het regeerakkoord luidt: 'Er komt in het ruimtelijke ordeningsbeleid aandacht voor krimpregio's. In 
samenwerking met krimpregio's wordt gezocht naar maatregelen om deze regio's nieuwe impulsen en 
ontwikkelingsmogelijkheden te geven.' Een ander aspect dat van invloed zal zijn, is dat het kabinet met 
voorstellen komt voor de afschaffing van de Wgr-plus en deelgemeenten c.q. deelgemeenteraden. Dit zal 
van invloed zijn op het functioneren van bijvoorbeeld het samenwerkingsverband Parkstad Limburg dat 
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immers een Wgr-plus status heeft. In de huidige vorm is het voor gemeenten juridisch mogelijk een aantal 
bevoegdheden van de gemeente over te dragen aan het regiobestuur, zie bijlage 3. Ondanks dat er nog 
veel onduidelijkheid bestaat over welke bevoegdheden waar behoren te liggen, zorgt de Wgr-plus status 
toch voor bepaalde richtlijnen. De afschaffing van deze status zou de discussie over de 
bevoegdhedenverdeling tussen gemeenten, regio en ook de provincie alleen maar vergroten. Het kabinet 
is wel voor gemeentelijke herindeling die van onderaf tot stand komt. De provincie heeft hierbij een 
actieve rol bij de oplossing van bestuurlijke en f inanciële knelpunten. Het kabinet is tot slot voor de 
opschaling van besturen, bijvoorbeeld het samenvoegen van een aantal provincies die gezamenlijk de 
provincie Randstad gaan vormen. Dit korte overzicht van kabinetsplannen die van invloed zijn op de 
krimpregio's is zeker niet volledig, maar het schetst wel een beeld van de invloed van het beleid van de 
Rijksoverheid en daarbij het belang dat de Rijksoverheid regionale verschillen in het land erkent en ook 
doorvoert in hun beleid. (www.rijksoverheid.nl) 

3.3. Ervaringen uit het buitenland 

Bevolkingskrimp is dan misschien wel een redelijk nieuw verschijnsel in Nederland, in verschillende 
gebieden in het buitenland heeft men reeds lange tijd geleden met dit verschijnsel kennis gemaakt. In 
deze gebieden heeft men al veel van de gevolgen van de krimp ervaren en er ook al veel experimenten op 
los gelaten. Wanneer men buitenlandse krimpgebieden bestudeerd om hiervan te leren, is het van belang 
dat men alles in een goede context plaatst. Niet alles kan één op één worden overgenomen. Allereerst kan 
bijvoorbeeld het beleid verschillen in het betreffende land ten opzichte van Nederland. Of de 
handelingswijzen, verantwoordelijkheidsverdeling, rolverdeling en andere zaken van invloed op een 
samenwerking in een gebiedsantwikkeling kunnen verschillen. Er kan een verschil in historie en het gedrag 
van mensen zijn. Een verschil in de stedelijke opbouw en de oorzaak van de bevolkingskrimp kan 
verschillen en ga zo maar door. Veel mogelijke verschillen dus, die het onmogelijk maken succes- en 
faalfactoren, met betrekking tot de begeleiding van de bevolkingskrimp, vanuit het buitenland klakkeloos 
over te nemen. 

3.3.1. Duitsland 
Toen voormalig Oost en West Duitsland werden herenigd in 1989, trokken veel mensen vanuit het oosten 
van Duitsland naar het westen. In het oosten, in onder andere de omgeving van het Bauhaus in Dessau, 
maakte men destijds kennis met het verschijnsel bevolkingskrimp. Het Bauhaus besloot dat de 
bevolkingskrimp internationale bekendheid diende te krijgen en koppelde het, al gedurende ruim honderd 
jaar gebruikte instrument, de Internationale Bau Ausstellung (IBA) eraan. Dit, door het Bauhaus 
ontwikkelde instrument/ontwikkeltraject, wordt gebruikt om nieuwe ideeën en projecten op sociaal, 
cultureel en ecologisch gebied een substantiële impuls te geven op het gebied van stedenbouwkundige en 
landschappelijke veranderingsprocessen. Men kijkt hierbij over de gemeentegrenzen heen en focust zich 
op economisch zwakkere kleine steden en steden van gemiddelde grootte. Binnen het IBA ligt de nadruk 
op de centra van steden in plaats van op de perifere locaties. Het IBA streeft naar het inbrengen I 
uitlokken van nieuwe ideeën en projecten om gebieden om te vormen tot economisch sterke en vitale 
gebieden. Het is een soort vliegwiel voor de transformatie opgave. Voor verdere uitleg wordt verwezen 
naar bijlage 4. Het IBA kent twee programma's binnen Duitsland die verbonden zijn aan de 
krimpvraagstukken, namelijk Stadtumbau-Ost (lopend van 2002 tot 2010) en Stadtumbau-West (lopend 
van 2004 tot 2010). Het betreft hier respectieve lijk voormalig oost en west Duitsland. Stadtumbau-West is 
later opgestart en hier is meer dan in Ost gekeken naar regionale samenwerking. (www.iba-stadtumbau.de) 

Een onderdeel van het Stadtumbau-ast programma is Stadtumbau Sachsen-Anhalt. Het IBA heeft hier, 
samen met twintig steden, strategieën voor deze steden geformuleerd. Voor het formuleren van deze 
strategieën is gekeken wat de kenmerken en sterke punten van de steden zijn en hoe de stad aantrekkelijk 
kan worden gemaakt voor haar inwoners. Dit is een opvallende keuze, veelal willen de steden juist 
mensen aantrekken, maar hier is de energie gestoken in het aantrekkelijk maken van de stad voor de 
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mensen die er al wonen. Elke stad heeft hiervoor een eigen unieke strategie gekozen, zodat de 
concurrentie tot een minimum beperkt is. Het IBA heeft bij de ontwikkeling van de strategieën gezorgd 
voor de projectcoaching en een deel van de financiering verworven. Het fungeerde als een soort 
psychologisch vliegwiel. Het proces werd gekenmerkt door veel netwerken met alle soorten en 
bestuurslagen aan stakeholders. Men is de discussie niet uit de weg gegaan, ook niet die met burgers (van 
de burgers kwamen zelfs zeer goede ideeën). Persoonlijk contact met burgers stond dan ook centraal. Een 
grote uitdaging binnen Stadtumbau Sachsen-Anhalt was het op een lijn krijgen en het enthousiasmeren 
van de verschillende stakeholders, de project coaching. Elke stad heeft een eigen ambitie en deze 
verschillende ambities zijn elk geheel of gedeeltelijk opgenomen in de strategie voor de stad. Na discussie 
is besloten welke stad zich waarop zou gaan richten. Sommigen moesten iets van hun wensen laten vallen 
of verkleinen, maar elke stad heeft iets sterks binnen haar strategie en was het met de gekozen strategie 
eens. Het gevoel van het belang van samenwerken was bij de stakeholders sterk aanwezig. Elke stad 
diende, om mee te doen aan het Stadtumbau project, aan te geven waar en hoe men de sloop voor zich 
zag. Elk jaar vond er een bezichtiging en evaluatie plaats van de steden als zijnde go/na go momenten (één 
stad voldeed niet meer aan de eisen en is afgevallen). Het later opgestarte Stadtumbau-West programma 
heeft geleerd van het Stadtumbau-Ost programma. Het Stadtumbau-West programma telde 
tweehonderdtachtig gemeenten. De aanleiding voor het opzetten van dit programma was de toenemende 
krimp, werkloosheid, een toenemende segregatie en het wegtrekken van werkgelegenheid. De nadruk in 
dit programma lag op het herontwikkelen en het revitaliseren van de infrastructuur. Om deel te kunnen 
nemen aan het programma was het voor kleine gemeenten verplicht zich te verenigen met 
buurgemeenten en diende de gemeenten elk een toekomstvisie te ontwikkelen die afgestemd was op de 
regio. (Baris, zoto) Voor verdere uitleg over het Stadtumbau-est en Stadtumbau-West programma wordt 
verwezen naar bijlage 4. 

Een groot verschil tussen Nederlandse steden en Duitse steden in het oosten van Duitsland is de opbouw 
van de stad. In Duitse steden is sprake van een stad met uitbreidingsringen en een verzorgingscentrum. In 
Nederland bevatten steden en dorpen elk een eigen voorzieningenkern. Dit maakt het moeilijker om, zoals 
in Duitse steden vaak is gedaan, de stad in te krimpen van buiten naar binnen. Echter alle gebieden 
hebben eenzelfde kenmerk, de bevolkingskrimp zorgt voor vele uitdagingen en vraagstukken op 
verschillende vlakken. De belangrijkste speer- en leerpunten verbonden met de probleem- en doelstelling 
van dit onderzoek staan in tabel 1. Verder is er in bijlage 4 een verslag te vinden van een reis naar 
Sachsen-Anhalt. 

3.3.2. Groot-Brittannië 
Binnen Groot-Brittannië zijn grote verschillen te herkennen. Zo krimpt Schotland met meer dan twintig 
procent en groeit Engeland met meer dan tien procent in de periode tot 2050. Binnen de stedelijke regio's 
zijn ook verschillen te herkennen. Zo groeit de regio Greater Manchester maar delen ervan krimpen. De 
oorzaak van de bevolkingskrimp is hier meestal de deïndustrialisatie. Grote industriesteden van vroeger, 
zoals Manchester en liverpool lopen nu leeg. Dit proces is gestart in de jaren zeventig. De 
deïndustrialisatie ging samen met een afname van de werkgelegenheid, suburbanisatie en een 
armoedetoename in de stad. 

In Schotland kijkt de overheid voor de aanpak van krimp naar het gehele systeem van werkgelegenheid en 
woningbouw. De factoren 'werken' en 'wonen' worden als de belangrijkste factoren gezien om krimp aan 
te pakken. Steden worden niet op zich bekeken, maar in de context van Schotland en hun interactie met 
andere steden. In Engeland is men juist van mening dat een aantrekkelijk woonklimaat mensen en 
bedrijven trekt. Dit is de hoofdgedachte van de strategie voor Greater Manchester. Er is niet echt sprake 
van een regionaal krimpbeleid, maar van woningbouwbeleid. Binnen de regio werken nu tien gemeenten 
samen om gegevens te verzamelen voor een regionale woonvisie. Manchester heeft daarnaast haar goede 
imago als muziekstad verloren. Om dit imago weer te verbeteren, heeft men zich gericht op het investeren 
op cultureel gebied. Leegstaande industriegebieden zijn opgewaardeerd en Manchester heeft onder ander 
een groot cultuurcentrum laten bouwen. Dit heeft opgeleverd dat mensen weer trots zijn op hun wijk en 
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de wijk weer een pullfactor is in plaats van een pushfactor. Het versterkte imago zorgt voor binding. 
Opvallend is dat naast de gemeente ook een ontwikkelaar een grote rol heeft gespeeld. Deze heeft veel 
oude industriepanden getransformeerd tot woningen. Liverpool heeft ingezet op een afname van de 
bebouwingsdichtheid en door de inzet op cultureel gebied is de stad in 2008 Cultuurhoofdstad geworden. 
Om krimp tegen te werken zijn er twee organisaties opgezet namelijk de Liverpool Vision Urban 
Regeneratien Company. Deze organisatie bundelt revitaliseringsactiviteiten en betrekt alle partijen bij het 
proces op fysiek gebied. Daarnaast is er de Liverpool First. Een organisatie die bestaat uit private 
commerciële partijen, overheid en vrijwilligers die aan sociale en economische ontwikkelingen van de stad 
gaan werken op strategisch niveau. De aanpak heeft ertoe geleid dat de stad niet nog meer inwoners 
heeft verloren en er weer meer mensen in het centrum wonen. (www.kei·centrum.nl & Gerrichhauzen en Dogterom, 2007 

& www.krachtdoorkrimp.nl) 

3.3.3. Verenigde Staten 
In de Verenigde Staten is de stad Detroit hét voorbeeld van de bevolkingskrimp. De stad kende een groei 
van 1900 tot 1950 van bijna driehonderdduizend inwoners naar éénmiljoenvijfentachtigduizend inwoners. 
Het was dan ook een trotse stad met extreme economische groei doordat de stad het eerste centrum van 
de automobielindustrie was. Door een rassenconfl ict was er rond 1950 sprake van suburbanisatie 
opgevolgd door de verhuizing van veel productiehallen naar landen waar de lonen laag zijn in 1973. De 
werkgelegenheid daalde en de 'witte' middenklasse verhuisde naar de periferie. Er ontstonden grote 
inkomensverschillen tussen de suburbs en de binnenstad. Daarnaast trok een aantal imago verzorgende 
bedrijven weg en verloor Detroit haar imago als muziekstad. Zo vertrok het autoproductiebedrijf General 
Motors en het muzieklabel Motown. Detroit probeert haar oude imago als muziekstad te herbouwen. De 
Burgemeester wil de groeiende malaise stoppen door het verhuizen van bewoners uit lege wijken naar 
beter bevolkte buurten en de infrastructuur aan te pakken. Dit project zal echter jaren duren, miljarden 
kosten en succes is niet verzekerd. De bevolking die de mogelijkheid ziet om de stad te verlaten, doet dit 
nog SteedS. (www.kei·centrum.nl & Gerrichhauzen en Dogterom, 2007 & www.projectnero.nl) 

3.3.4. Speer- en leerpunten uit het buitenland 
De speer- en leerpunten komen voort uit de praktijkervaringen uit het buitenland. Er is bewust voor 
gekozen in voorgaande beschrijvingen van de drie gebieden deze speer- en leerpunten niet als zodanig te 
benoemen. In bijlage 4 is een reisverslag van de reis naar Sachsen-Anhalt (Duitsland) te vinden. Veel van 
de speer- en leerpunten komen voort uit de lezingen die zijn bijgewoond t ijdens deze reis. In tabel 1 zijn 
de speer- en leerpunten, voortkomend uit het buitenland, uiteengezet. Telkens is beschreven waarom het 
genoemde een speer- en leerpunt is en waar mogelijk worden hierbij concrete voorbeelden gegeven. De 
speer- en leerpunten zijn onderverdeeld in de categorieën beleid & strategie, financiering en 
samenwerking & organisatie. Na het ordenen van de speer- en leerpunten bleken deze categorieën het 
best aan te sluiten. 
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Beleid & Strategie 

Accepteer de krimp De krimp ontkennen heeft geen zin. Bevolkingskrimp is onomkeerbaar. Kies 
voor een omslag van groei- naar krimpdenken. 

Probeer het proces te begeleiden en Krimp bestrijden zorgt onder andere voor concurrentie tussen steden en i 
te faciliteren onnodige investeringen. Met als gevaar dat alle steden hun verlies moeten j 

nemen. 

Zorg dat krimp hoge urgentie krijgt In Duitsland is bijvoorbeeld veel tijd verloren gegaan doordat de overheid 
het vraagstuk I probleem geen aandacht gaf. De gevolgen worden beter 
zichtbaar met de tijd en de oplossingen steeds kostbaarder. I 

Plaats het ontwikkelingsperspectief op De ontwikkelingsmogelijkheden die in de krimpende regio aanwezig zijn 
de voorgrond en niet de krimp moeten positief naar voren worden gebracht om het draagvlak binnen de 

afwijzende, kritische bevolking te vergroten en het imago richting 
investeerders te verbeteren I 

Let erop dat nieuwbouw en sloop in Te veel nieuwbouw om mensen vanuit de regio te trekken, versterkt de I 
een goede verhouding plaatsvinden concurrentie tussen steden en zorgt ervoor dat alle steden iets moeten I 

inleveren. i 

I Zorg voor een stadsontwikkelings- Dit speerpunt komt zowel voort uit Duitsland alsook uit Groot-Brittannië. ! 
I concept I overkoepelende Regionale samenwerking is een van de sleutels voor het succesvol 
I gemeenschappelijke visie voor de begeleiden (of bestrijden) van de krimp. 

i regio 

I Zorg voor voldoende integraliteit In Engeland wordt het krimpvraagstuk te veel vanuit de factor wonen 1 
I bekeken. Het krimpvraagstuk vraagt voor integraliteit ofwel een toename ' ! 

i van de integraliteit. 

I Houd het ontwikkelingsconcept I de Dit geeft houvast en voorkomt Jatere discussie. Zorg er wel voor dat er 
I visie vast als handleiding voldoende flexibiliteit blijft om met de ontwikkelingen in de tijd mee te 
I 

I gaan. 

I Meo d;eot ,;,h te ,;ohteo op de Op deze manier kan elke regio/stad zich op een unieke strategie richten die I 
kwaliteiten en sterke punten van de het best bij haar past. Dit voorkomt concurrentie 1 

regio/stad 

I Zorg voor voldoende f lexibiliteit op Flexibiliteit is nodig omdat enerzijds de prognoses . een bandbreedte 
I verschillende vlakken bevatten en dus anders kunnen uitvallen en anderzijds omdat men snel op 

de ontwikkelingen in de tijd moet kunnen reageren. 
i 

I Innovatieve ideeën, heb de moed om Al-doende-leren en al-lerende-doen I I te experimenteren i I 

I Ontwikkel impulsprojecten Op deze manier is er snel zichtbaar resultaat. Dit zal andere stakeholders I 
stimuleren om te participeren in de samenwerking en de snelle zichtbare j 

I resultaten zullen er mede voor zorgen dat burgers de krimp minder negatief i 
i 
I ervaren. ! 
I I I Voorkom concurrentie i 
Tabell: Speer- en leerpunten u1t het bultenland (bron: Baris, 2010 & Visser, 2010 & Damoiseaux, 2010) 
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Financiering i 
I 

Onderzoek de mogelijkheden voor De begeleiding van de bevolkingskrimp heeft als kenmerk dat er hoge i 
subsidies of andere financiële steun kosten moeten worden gemaakt met lage fiananciële opbrengsten. I 

I 

I 
ook meefinancieren Ook bewoners kunnen hun steentje bijdragen. Zij hebben er ook baat bij als i ! laat bewoners 

I aan projecten de waarde van hun woning stabiel blijft en mogen hier ook een deel van de : 

I verantwoordelijkheid voor krijgen I I 

: Stimuleer bewoners om te investeren Zie hierboven. ' ! 
! in hun woning, door te investeren in 

I 

I l de omgeving I 

Maak een duidelijke rol- en Doordat er financiële steun nodig is van de overheid, verwacht deze ook een 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen (te) grote mate van _zeggenschap. Dit zorgt voor bestuurlijke drempels 

i financierders en beslissers 

I ~''· ~·-- -~.:.: . 
l Samenwerking & organisatie 
I I 
I 

' i Stimuleer private initiatieven en heb Alle handen kunnen gebruikt worden, maar er moet wel vertrouwen 
! er vertrouwen in uitgestraald worden naar degenen die de handen uit de mouwen steken, i 
I anders houden ze er snel mee op. I 
I i 

Zorg voor regionale sturing De sterke samenhang tussen economische en stedenbouwkundige factoren ; 
maakt een integrale benadering noodzakelijk. Op buurt- of stadsniveau de 1 

I krimp benaderen blijkt niet effectief en efficiënt te zijn i 
I 

I Zorg dat zowel publieke als private In Manchester (Engeland) heeft een ontwikkelaar veel geïnvesteerd in de I 

I partijen beide actief meedoen, regio. Dit heeft een zeer positieve uitwerking gehad. i 
; meedenken en samenwerken i 
Zoek de samenwerking op met minder Er is minder winst te behalen, maar wel grote maatschappelijke baten. i 

l 

' marktgedreven sociaal 
I 

en meer I 
I 

gedreven stakeholders : 
-- -··__J 

I Communicatie Communicatie kan voor vele knelpunten zorgen in de samenwerking I 
i doordat men bijvoorbeeld elkaar niet goed begrijpt of elkaars taal niet I 
I spreekt, men verkeerde verwachtingen heeft. I 
! 
Uithoudingsvermogen De transitie van groei- naar krimpdenken en handelen neemt een lange tijd ! 

in beslag, evenals de projecten. Daarnaast zullen er successen zijn maar 1 

: zeker ook tegenslagen. i 
; 

Betrek bewoners in het aanpakproces Zo ontstaat hoop, goede verwachtingen en gemeenschapszin. Dit is 
1 en de daadwerkelijke uitvoering gebleken in Selb en Dessau (Duitsland). Bewoners voelen zich op deze 
I 

I 
manier nuttig en begrepen en zijn blij dat ze iets aan het uiterlijk van de stad 
kunnen bijdragen. laat hen voornamelijk iets bijdragen aan hun straat, 
buurt of wijk. 

I ' 

i Houdt burgers op de hoogte In Duitsland is men telkens de burgers blijven informeren. Op deze manier : 
kunnen burgers ook participeren in het geheel, omdat ze weten waar ze nog : 

l iets kunnen bijdragen. 

I -
· Creëer netwerken tussen partijen in lntegraliteit is het kernwoord van de begeleiding van bevolkingskrimp 
verschillende disciplines voor een 
integrale aanpak I 

Vervolg tabell: Speer- en leerpunten Uit het buttenland (bron: Ba ris, 2010 & Visser, 2010 & Damoiseaux, 2010) 
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3.4. Conclusie 

Inmiddels zijn de krimpgeneraties van de eerste maar zeker ook de tweede generatie al ver gevorderd met 
de begeleiding van de bevolkingskrimp. Niet alleen binnen Nederland weet men al veel over het 
verschijnsel en al wat erbij komt kijken. Ook vanuit de ervaringen uit het buitenland kunnen veel speer- en 
leerpunten worden geformuleerd. Door een veelheid aan verschillen tussen binnen- en buitenland kunnen 
successen uit het buitenland niet simpelweg gekopieerd worden, met een succes garantie. 

Ondanks de ervaringen uit Nederland, maar zeker ook uit het buitenland en de lering die uit de 
experimenten van bijvoorbeeld buurland Duitsland kunnen worden getrokken, kozen en kiezen nog steeds 
Nederlandse krimpgebieden allereerst voor een strategie van krimpbestrijding. Inmiddels kan wel gesteld 
worden dat men in Nederland wel steeds meer doordrongen is van het feit dat de bestrijding van krimp 
averechts werkt en ongewenste concurrentie tot gevolg heeft. Het begrip bevolkingskrimp heeft in 
beginsel een negatief imago. Het wordt geassocieerd met negatieve ontwikkelingen voor een gebied. Met 
de aanpak van krimp kan de mate van bevolkingsdaling worden beperkt, het zal echter niet genoeg zijn 
om de bevolkingskrimp op te lossen. 

Bevolkingskrimp biedt ook kansen. Het is van groot belang deze (mogelijke) positieve gevolgen te 
faciliteren en te stimuleren. Door middel van een integrale gebiedsantwikkeling en een goede 
samenwerking tussen verschillende partijen zullen de kansen, die bevolkingskrimp kan bieden, toenemen. 
Een aantal van de krimpregio's hebben ervoor gekozen de krimp regionaal te benaderen door middel van 
een samenwerkingsverband met of zonder WGR +status. Het is echter van belang nogmaals te vermelden 
dat men oog dient te hebben voor de verschillen tussen de krimpregio's. Dit is ook belangrijk voor het 
landelijk bestuur. Het Kabinet Rutte-Verhagen 2010 heeft in het regeerakkoord wel aandacht voor de 
krimp, maar het beleid is nog summier te noemen. Daarnaast is in de beleidsvoering nog niet voldoende 
rekening gehouden met de genoemde regionale verschillen. Het is van groot belang dat het Rijk deze 
verschillen erkent en doorvoert in haar beleid. Daarnaast blijkt uit de ervaringen dat er nog steeds veel 
discussie is over de rol- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verschillende stakeholders. 

Er kan gesteld worden dat: 
• Krimpregio's van elkaar kunnen leren, maar hierbij wel moeten letten op de verschillen tussen de 

regio's 
• Men krimp dient te begeleiden en niet te bestrijden. Kies voor strategieën die de krimp sturen en 

volgen. 
• De integraliteit van het vraagstuk groot is. Men dient samen te werken met veel verschillende 

stakeholders die werkzaam zijn in verschillende domeinen, zoals wonen, werken en 
voorzieningen. 

• Er regionale sturing nodig is. 
• De begeleiding van krimp kostbaar is en veelal weinig financiële en veel maatschappelijke baten 

oplevert. 
• De bijdrage van niet marktgedreven partijen, burgers en private investeerders in het 

krimpvraagstuk van groot belang is, maar nog te weinig gedefinieerd is in Nederland. 
• Krimp van invloed is op heel veel verschillende partijen. Het is van belang om duidelijk te 

formuleren wie op welke manier beïnvloed wordt door de krimp en wie wat mag, kan en moet 
bijdragen aan de begeleiding van de krimp. Het is dus van belang de stakeholders te 
inventariseren. 
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Stakeholders 

In een gebied zijn zowel publieke, private en particulieren actief Bij een gebiedsantwikkeling zijn de keuzes 
die gemaakt worden zowel op publieke, private en particuliere actoren van invloed. Al deze partijen 
hebben dus een belang bij de gebiedsontwikkeling. Deze belangen kunnen veel van elkaar verschillen, 
maar veelalliggen ze in elkaars verlengde. Om iets over samenwerking te kunnen zeggen is het van belang 
voldoende inzicht te hebben in de belangen, verantwoordelijkheden, rollen, missies, visies en doelen van de 
verschillende stakeholders in een krimpgebied. 

4.1. De verschillende stakeholders 

De verscheidenheid aan stakeholders in een gebiedsantwikkeling maakt de opgave complex en vraagt om 
integraliteit. Het is van belang te onderscheiden dat de verschillende stakeholders vanuit een andere 
arena handelen. De heer Rotmans {2003) beschrijft deze arena's als volgt. 

• De overheid handelt in een politieke arena, waarin succes wordt gemeten in termen van politieke 
macht. 

• Het bedrijfsleven handelt in een vrije markt arena waar de behaalde winst de belangrijkste 
indicator is. 

• Kennisinstellingen zitten in de (inter)nationale wetenschappelijke arena, met wetenschappelijke 
erkenning als meetlat. 

• Maatschappelijke organisaties functioneren in de maatschappelijke arena, waar maatschappelijk 
draagvlak de graadmeter is. 

• Intermediairs functioneren tussen de bovenstaande arena's waarbij kwaliteit en effectiviteit van 
de mediatie worden bepaald door de kracht en robuustheid van de netwerken die zij creëren. 

(Rotmans, 2003) 

De lijst aan stakeholders genoemd door Rotmans komt niet overeen met de lijst aan stakeholders in een 
gebiedsontwikkeling. Deze opsomming is behandeld om aan te geven dat de belangen, doelen, rol, 
bijdrage en verantwoordelijkheid van de verschillende stakeholders in beginsel dus zullen verschillen. 
Daarnaast verwacht men dat de bevolkingskrimp voor bepaalde stakeholders een aanvulling in de rol, 
bijdrage en verantwoordelijkheid zal zorgen. De verschillende stakeholders hebben verschillende rollen, 
verantwoordelijkheden, belangen etcetera, rondom de begeleiding van bevolkingskrimp. Belangrijke 
vragen die men zich dient te stellen bij het identificeren van stakeholders zijn: 

wat willen ze? 
wat moeten ze? 
wat kunnen ze? 

Van oudsher is er een bepaalde verdeling van rollen en verantwoordelijkheden tussen publieke en private 
partijen. De bevolkingskrimp vraagt echter om een rolverschuiving. In een stakeholderoverzicht ook wel 
een stakeholderidentificatie genoemd, waarin voor de verschillende stakeholders de rollen, bijdragen en 
verantwoordelijkheden in beginsel in een gebiedsantwikkeling worden besproken wordt dit duidelijk. 
Vervolgens kan er een koppeling gemaakt worden tussen de stakeholders en de gevolgen van 
bevolkingskrimp. Welke invloed heeft de krimp op het handelen van de stakeholders? Het maken van dit 
overzicht zorgt voor een gestructureerd beeld van stakeholders en de invloed van krimp op het 
functioneren en handelen van stakeholders. Per stakeholder is de stakeholder-identificatie ingevuld. Het is 
een greep uit de literatuur en het overzicht is zeker niet volledig. Daarnaast is er nog veel discussie 
mogelijk over de aanvulling en de verschuiving van de rollen, veel van de vermelde punten zijn nog slechts 
kreten die nog verder onderzocht moeten worden. Toch geeft het overzicht in voldoende mate aan op 
welke manier en op welke vlakken de bevolkingskrimp van invloed is op de rol- en 
verantwoordelijkheidsverdeling. (Voor de invulling van deze stakeholderidentificatie zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
Adviescommissie Deetman Bevolkingskrimp Limburg, 2010; Harms, 2010; Parkstad Limburg, 2006; Poulus & Visser, 2010; Verwest, Sorel & 
Buitelaar, 2008; VROM, 2009; VROM, 2010; Werkgroep ROB/Rfv, 2008; www.bevolkingsdaling.nl; www.kei-centrum.nl; www.pbl.nl en 
www.vng.nl) 
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4.1.1. Overheid 
De overheid is de grootste en misschien wel de belangrijkste partij bij gebiedsantwikkelingen in 
Nederland. Niet alleen in krimpgebieden. In tabel 2 is de stakeholder-identificatie voor de overheid 
weergegeven. De overheid stelt de kaders vast, maakt wetten en regels, formuleert bele id, fungeert als de 
bewaker van de ruimtelijke kwaliteit en heeft ordenende, presterende, sturende, arbitrerende, 
inspirerende en faciliterende functies (www.kei-centrum.nl, Harms, 2010 & vrom, 2009) Het feit dat krimp in steeds 
meer regio's aan de orde van de dag zal zijn, zorgt ervoor dat de overheid groot belang heeft bij een goede 
en tijdige begeleiding ervan. Een goede begeleiding van de krimp, door een goede samenwerking zal 
voordelen voor het gehele land hebben en dus van invloed zijn op de leefkwaliteit van de burgers in het 
land. Op het financiële vlak liggen nog veel mogelijkheden en verantwoordelijkheden voor de overheid. 
Een belangrijk gevolg van de bevolkingskrimp is dat verschillende partijen, zoals de overheid, minder 
vermogend worden. Ze zullen meer onrendabele inversteringen moeten doen. Daarnaast zijn bijvoorbeeld 
de algemene uitkeringen uit het gemeentefonds, gekoppeld aan de bevolkingsaantallen. Hoe minder 
bevolking in een gemeente, hoe minder inkomsten uit het gemeentefonds. (Rob/Rfv, 2008) Of gemeenten 
hiervoor gecompenseerd moeten worden is nog maar de vraag. Wel kan de overheid op zoek gaan naar 
publiek-private samenwerkingsvormen om voldoende opbrengend vermogen te genereren. Er zal in elk 
geval onderzoek moeten worden gedaan naar bestaande financiële arrangementen en om deze mogelijk 
aan te scherpen of bij te stellen. Als overheid kan men nieuwe en bestaande financiële en juridische 
middelen inzetten. Over het algemeen behoeven er echter geen aanpassingen te worden gedaan aan 
wettelijke kaders, maar dient er aandacht te komen voor de invulling van de verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden. Dit zorgt namelijk voor knelpunten in de huidige manier van de begeleiding van de 
bevolkingskrimp. (Rob/Rfv, 2008 & Verwest, Sorel en Buitelaar, 2008} 

De overheid zal het proces in beweging moeten brengen door op te treden als moderne 'change 
manager'. Hieraan zijn zoal de volgende taken gekoppeld. Het duiden, inspireren, faciliteren en het goede 
voorbeeld geven. Dit zal private partijen naar verwachting inspireren tot nieuwe ideeën, oplossingen en 
initiatieven. (www.kei-centrum.nl & Harms, 2010} 

Overheid 
(algemeen) 

• Beleid formuleren • Onderscheid maken tussen beleid in groei- en in 
krimpgebieden • Vaststellen van publiekrechtelijke 

kaders • Anticiperend te werk gaan, gelet op de 
ontwikkelingen in de toekomst • Ordenende, presterende, sturende 

en arbitrerende functies • Het proces in beweging brengen (dit is nodig 
alvorens de markt erin zal stappen) 

Bestaande financiële arrangementen 
• Bewaker van de ruimtelijke 

kwaliteit • 

• Het goede voorbeeld geven 

• Duiden, inspireren, faciliteren 

• 
onderzoeken en deze aanscherpen of bijstellen 
De verantwoordelijkheid van de overheid en 
corporaties liggen in elkaars verlengde 

• Kennis vergaren over oorzaken en gevolgen van 
krimp 

• Bewustwording rondom bevolkingskrimp 
creëren 

• Overheid als moderne change manager dan 
ontstaan er nieuwe ideeën, oplossingen en 
initiatieven en komen er (mits er goed 
gemanaged wordt) uit alle hoeken geld, 
middelen en energie vrij 

• Actoren faciliteren om voldoende financieel 
vermogen te genereren 

• Voorkomen dat er een mismatch ontstaat tussen 
vraag en aanbod 

Tabel 2: Stakeholder-identificatie Overheid (in beginsel en aanvulling/verschuiving in krimpgebieden)(bron; zie overzicht pag. 39) 
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Rijk 
Opvallend is het volgens velen dat de overheid het hele land hetzelfde behandelt. Dit is ook nooit een 
probleem geweest, omdat er overal in het land sprake was van bevolkingsgroei. In een aantal gebieden in 
Nederland en dit worden er steeds meer, groeit de bevolking niet meer, maar is sprake van krimp. Het zal 
voor de overheid steeds belangrijker worden de groei- en krimpgebieden van elkaar te onderscheiden en 
hier het beleid op aan te passen. Maar hoe kan men dit onderscheid maken in de wet en het beleid? (In 
tabel 3 is de stakeholder-identificatie van het Rijk weergegeven) De verstedelijkingsafspraken zullen in elk 
geval steeds meer regionaal gedifferentieerd moeten worden. (Verwest, sorel en Buitelaar, 2008 & 84. Rob/Rfv, 20081 

Onderzoek naar hoe om te gaan met bevolkingskrimp is dus voor de Rijksoverheid van groot belang. Om 
te kunnen bepalen welke veranderingen er nodig zijn in de wetten en regels is het van belang inzicht te 
hebben in waar de knelpunten zich bevinden, ook de knelpunten in de samenwerking tussen de 
verschillende partijen. 

Rijk • Algehele karakter en functioneren 
van land waarborgen 

-... 
• Rijk heeft rol bij agenda- en visievorming, 

toetsing regelgeving, verdeling financiële 
middelen 

... ' I 

• Wetgeving, bestuur en rechtspraak • Erkennen van demografische verschillen tussen 
gebieden • Randvoorwaarden en kaders 

formuleren • Onderscheid maken tussen beleid in groei- en in 
krimpgebieden • Visie en strategiebepaling op 

landelijk niveau • Verstedelijkingsafspraken meer regionaal 
differentiëren 

• Erkennen dat krimp vraagstukken oproept die 
moeilijk met bestaand beleid zijn op te lossen; 
bestaand beleid en regelingen werken vaak zelfs 
contraproductief 

• Concurrentie tussen provincies voorkomen 
• Maak maatwerk mogelijk in regio's, draag hier 

voorwaardenscheppend aan bij 
• Stel een visie op voor de ontwikkeling van regio's 

Tabel 3: Stakeholder-identificatie Rijk (in beginsel en aanvulling/verschuiving in krimpgebieden) (bron; zie overzicht pag. 391 

Provincie 
In tabel 4 is de stakeholderidentificatie van de Provincie weergegeven. De provincie heeft een belangrijke 
sturende en controlerende taak op het gebied van gebiedsontwikkeling. Ze dient richting te geven, te 
agenderen en afstemming stimuleren I regelen tussen zowel publieke als private stakeholder. Voor de 
provincie geldt nagenoeg hetzelfde belang bij een goede begeleiding van de krimp en een goede 
samenwerking hieromtrent, als voor het Rijk. De rol van de provincie wordt steeds onduidelijker door de 
bevolkingskrimp omdat regionale samenwerking steeds belangrijker wordt. Het is een zoektocht voor de 
provincie om te bepalen wat provinciale taken en wat taken van het regionaal bestuur, zoals het bestuur 
van Parkstad Limburg zijn. De provincie heeft dus ook zeer veel belang bij een duidelijke goede 
samenwerking tussen partijen. Het is haar taak om, net als het Rijk, ervoor te zorgen dat concurrentie 
tussen steden en gebieden wordt voorkomen en het algehele karakter en functioneren van de provincie te 
waarborgen. Het is in krimpgebieden van belang dat buurgemeenten elkaar niet gaan beconcurreren, 
want dit zal ervoor zorgen dat er nergens successen worden geboekt. Er dient regionaal te worden 
samengewerkt, hetgeen de provincie kan stimuleren. Voornamelijk een regionale afstemming van 
bouwactiviteiten op het gebied van wonen en voorzieningen is belangrijk. Deze gezamenlijke 
bouwafspraken dienen gekoppeld te worden aan financieringsafspraken. Net als het grondbeleid en de 
gronduitgifte is dit een regionaal vraagstuk, dat in handen dient te zijn van het regionale bestuur. De 
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provincie dient te controleren en erop toe te zien dat iedere gemeente zich houdt aan de regionaal 
gemaakte afspraken. (Verwest, Sorel en Buitelaar, 2008 & Adviescommissie Deetman, 2010) 

Provincie • Algehele karakter en functioneren 
van provincie waarborgen 

• Sturende en controlerende taak 
• Richting geven, agenderen, 

stimuleren en faci literen 
• Randvoorwaarden en kaders 

formuleren (richting geven) 

• Visie en strategie bepaling 

• Onderscheid maken tussen beleid in groei- en in 
krimpgebieden 

• Afstemming stimuleren I regelen tussen 
gemeenten, regio's, sectoren etcetera. 
(regionale samenwerking stimuleren en 
faciliteren) 

• Concurrentie tussen regio's en steden 
voorkomen 

• Controleren dat eenieder zich houdt aan de 
regionaal gemaakte afspraken 

• Ruimte scheppen voor krimp op het gebied van 
planologie en financiën 

• Provincie ziet volgens het Rijk toe op beleids- en 
planvorming 

• Agenderen (gemeente en rijk bewust maken van 
vraagstuk, coalities met partners sluiten om 
kansen te benutten en knelpunten op te lossen) 

Tabel 4: Stakeholder-identificatie Provincie (in beginsel en aanvulling/verschuiving in krimpgebieden) (bron; zie overzicht pag. 39) 

Gemeente 
In tabel 5 is de stakeholder-identificatie voor de gemeente weergegeven. Het gehele vraagstuk rondom de 
bevolkingskrimp, start bij de bewustwording en acceptatie van de krimp. De heren Klinkers, Derks en 
Havens geven aan dat de gemeenteraden hierin het voortouw dienen te nemen en er diverse 
beleidsstukken dienen te worden aangepast met het oog op de krimp. (Klinkers, Hovens & Derks, 20101 De 
acceptatie- en bewustwordingsfase heeft bij veel gemeenten te lang geduurd. Het is voor de tweede en 
volgende generatie krimpregio's van groot belang tijdig toekomstplannen op te stellen. Daarnaast heeft 
de gemeente de mogelijkheden om partijen bij elkaar te brengen en krachten en middelen te bundelen. 

Volgens Klinkers, Havens en Derks dient de gemeenteraad een actieve rol te spelen in het betrekken van 
de samenleving bij het herreiken van de beleidsdossiers. Vervolgens zullen er kaders gesteld moeten 
worden en is het aan de raad om hiervan de voortgang te controleren. De raad stelt de kaders en het 
college doet het voorbereidende werk en reikt de kaders aan. Het is van belang dat de raad uitgaat van 
realistische prognoses en geen wensprognoses. (Klinkers, Hovens & Derks, 20101 
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Gemeente 

•._· ... ";'" 

• Algeheel karakter en functioneren 
van stad en haar dorpen 
waarborgen 

• Randvoorwaarden en kaders 

• Onderscheid maken in beleid tussen groei- en 
krimpgebieden (hier beleid op aanpassen) 

• Partijen bij elkaar brengen om middelen te 
bundelen 

formuleren • Ontwikkelaars en corporaties stimuleren om 
krimpopgave gezamenlijk op te pakken 

Gemeenten blijven volgens het vorm 
verantwoordelijk voor sluitende begroting I 
meerjarenraming 

• Visie en strategie bepaling 
• Voortgang van het beleid • 

controleren 
• Zorg dragen voor het goed 

onderhouden van de buitenruimte • Het voortouw nemen in het betrekken van de 
samenleving bij het vaststellen van plannen I 
strategieën, het uitvoeren van werkzaamheden 
en het realiseren van vastgoed 

(hier zal men qua financiering nu 
innovatief moeten worden) 

• Het faciliteren van het ontwikkelen 
en behouden van voldoende 
werkgelegenheid (investeren in 
leren) 

• WGR +taken: promotie en acquisitie bedrijven, 
beheer en ontwikkeling bedrijventerrein en, 
ruimtelijke ontwikkeling; stuurplan en vitaal 
platteland, mobiliteit oa. ringwegen, wonen 
inclusief WWZ, strategie en samenwerking 

• Toekomstplannen opstellen voor voorzieningen 
in samenwerking met burgers (wat te behouden, 
welke kwaliteitseisen, bereikbaarheid) 

• Gemeenten dienen als eerste op ontwikkelingen 
in te spelen vindt het rijk 

Tabel 5: Stakeholder-identificatie Gemeente (in beginsel en aanvull ing/verschuiving in krimpgebieden) (bron; zie overzicht pag. 39) 

4.1.2. Regio-orgaan 
Het belang van de regionale samenwerking is toegenomen door de bevolkingskrimp, zie tabel 6 . De taken 
en bevoegdheden van het regio-orgaan en de provincie komen nogal eens overeen of liggen in elkaars 
verlengde. Dit maakt het lastig voor het regio-orgaan om te bepalen welke taken ze op zich moeten 
nemen en welke taken bij het provinciebestuur dienen te blijven. Het regio-orgaan zorgt er in beginsel 
voor dat de concurrentie tussen de steden in de regio minimaal is en er afspraken worden gemaakt en 
plannen op elkaar worden afgestemd. Het afstemmen van de plannen en strategieën, over bijvoorbeeld 
het voorzieningenniveau en de woningbouwopgave, binnen de regio is extra belangrij k geworden door de 
bevolkingskrimp. Concurrentie is immers niet de juiste strategie. Het regio-orgaan heeft daarnaast als taak 
om partijen bij elkaar te brengen en krachten te bundelen. Regiobesturen hebben ook een grote rol bij het 
betrekken van de samenleving bij het vaststellen van plannen en st rategieën. (Klinkers, Hovens en Derks, 2009) 

Vraag is echter of de samenleving op dit schaalniveau betrokken dient te worden. Dit schaalniveau is 
wellicht te groot en te abstract om burgers bij de discussie te betrekken. 
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Regio • Algehele karakter en functioneren 
van regio waarborgen 

• Visie en strategie bepaling 

• Grondbeleid en gronduitgifte 
• Partijen bij elkaar brengen en krachten en 

middelen bundelen 
• Gezamenlijk afspraken maken over de te 

verdelen groei en over het gezamenlijk in stand 
houden van het voorzieningenniveau 

• Gezamenlijke bouwafspraken maken 
• Gezamenlijke bouwafspraken koppelen aan 

financieringsafspraken 
• Het voortouw nemen in het betrekken van de 

samenleving bij het vaststellen van plannen I 
strategieën 

• De verantwoordelijkheid voor het regionaal 
arbeidsmarktbeleid ligt op regioniveau 

Tabel 6: Stakeholder-identif icatie Regio-orgaan (in beginsel en aanvulling/verschuiving in krimpgebieden) (bron; zie overzicht pag. 
39) 

4.1.3. Marktpartijen 
De marktpartijen zijn in de huidige krimpregio's lang buiten schot gebleven. Ze zijn lange tijd (soms buiten 
hun wil) niet betrokken bij de bepa ling van strategieën. Corporaties zijn hierop de uitzondering. De 
corporaties en de overheid zijn gezamenlijk lange tijd gezien als de partijen die de bevolkingskrimp alleen 
moesten 'oplossen' danwel in goede banen leiden. Het blijkt echter steeds meer dat ook andere 
marktpartijen van belang zijn bij de begeleiding van de bevolkingskrimp. In bijvoorbeeld Zeeuws
Vlaanderen is de hoeveelheid corporat iebezit zodanig klein dat enkel dit bezit aanpakken niet voldoende 
zal zijn. Er zijn veel meer partijen die beïnvloed worden door de krimp of de krimp kunnen beïnvloeden, 
oftewel er belang bij hebben dat de krimp in goede banen wordt geleidt. De stakeholder-identificatie voor 
de marktpartijen is weergegeven in tabel 7. 

Corporaties 
Bevolkingskrimp zorgt voor leegstand en dus ook voor leegstand van huurwoningen. De leegstand van niet 
alleen huurwoningen maar ook koopwoningen zorgt ervoor dat er woningen gesloopt moeten worden. De 
sloop van koopwoningen is een lastige. Men weet nog niet goed wat te doen met de particuliere sector 
ook al is de aanpak van deze sector van groot belang om de begeleiding van krimp optimale resu ltaten te 
laten behalen. In Zeeuws-Vlaanderen gaat men een aantal experimenten starten voor de aanpak van de 
particuliere voorraad. Het is en blijft echter een lastig en belangrijk vraagstuk waar nog steeds geen 
antwoord op is, maar dit is een onderzoek op zich. Om toch een belangrijk aandeel woningen te slopen 
zijn corporaties tijdig bij de opgave betrokken. Corporaties hebben dan ook in beginsel een aantal centrale 
taken voortkomend uit het Besluit Beheer Sociale Huursector, namelijk: 

• Het passend huisvesten van de doelgroep 
• Het kwalitatief in stand houden van het woningbezit 
• Het betrekken van bewoners bij beleid en beheer 
• Het waarborgen van de financiële continuïteit 
• Het bevorderen van de leefbaarheid in wijken en buurten 
• Het bijdragen aan de combinatie wonen en zorg 

De corporaties hebben dus een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze 'spelregels' zorgen 
ervoor dat corporaties veel belang hebben bij het begeleiden en in goede samenwerking begeleiden van 
de bevolkingskrimp. De huidige rol en verantwoordelijkheid van de corporaties is te groot. De 
herstructureringsopgave blijkt vaak te groot en niet behapbaar. De financiële continuïteit van de 
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corporatie kan in gevaar komen. Het is dan ook van groot belang dat er tijdig meer onderzoek komt naar 
hoe men de particuliere woningvoorraad aan kan pakken. 

Overige marktpartijen 
De overige marktpartijen zijn lange tijd niet betrokken bij de opgave. Toch blijkt dat het steeds meer dat 
het belangrijk is om ook deze partijen in de samenwerking te betrekken om onder andere voldoende 
draagvlak voor de plannen te verkrijgen. De bevolkingskrimp is ook op deze partijen van invloed en met 
name regiogebonden stakeholders, zoals het voortgezetonderwijs, hebben er baat bij als ze betrokken 
worden bij de opgave. De markt wordt meer vraaggericht dan aanbodgericht waardoor het werk voor 
ontwikkelaars en investeerders zoals beleggers afneemt. Er zijn simpelweg minder vastgoedprojecten en 
ook ontwikkelaars en beleggers moeten ervoor zorgen dan vraag en aanbod op elkaar aan blijven sluiten. 
Ook komt de bestaanszekerheid van ondernemers, zoals winkeliers en verschillende instellingen zoals 
onderwijsinstellingen in het gedrang. Er zijn minder klanten, minder kinderen, maar wel meer ouderen 
waardoor de vraag naar zorg juist boven het aanbod uit zal stijgen. Steeds meer banken zijn zich bewust 
van de invloed van krimp op hun bestaan en realiseren zich dat ze niet zomaar op de oude voet door 
kunnen gaan. De afname van de vastgoedwaarden ten gevolge van de bevolkingskrimp maakt het voor 
woningeigenaren lastiger om de hypotheek af te dragen. Dit is ook voor banken een belangrijk punt van 
aandacht. Men kan het probleem niet zomaar bij de particuliere woningeigenaren laten liggen. Hier ligt 
wellicht ook een rol en verantwoordelijkheid voor de banken. De Rabobank wil in elk van de drie eerste 
generatie krimpregio's een project oppakken. In Parkstad bijvoorbeeld een project met ruilverkaveling. 
(Kaagman, 2011) Een andere belangrijke marktpartij zijn de pensioenfondsen. Deze fondsen beleggen graag 
geld in het kapitaalvaste vastgoed. De investerings-en beleggingsrisico's zijn in een krimpregio groter dan 
in een groeiregio. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de pensioenen in gevaar komen, maar wellicht is 
er ook voor deze partij een taak weggelegd in de begeleiding van krimp. Tenslotte is er ook bij adviseurs 
een omslag van groei- naar krimpdenken nodig. Zij zullen het bewustzijn rondom het onderwerp moeten 
vergroten. 

Corporatie 

Overige 
marktpartijen 

• Passend huisvesten van de 
doelgroep 

• Kwalitatief in stand houden van 
het woningbezit 

• Betrekken van bewoners bij beleid 
en beheer 

• Waarborgen van de financiële 
continuïteit 

• Bevorderen van de leefbaarheid in 
wijken en buurten 

• Bijdragen aan de combinatie 
wonen en zorg 

• Voorkomen dat er een mismatch ontstaat tussen 
vraag en aanbod 

• De verantwoordelijkheden van overheid en 
corporaties liggen in elkaars verlengde 

• Gezamenlijk met ontwikkelaars de krimpopgave 
oppakken 

• Omslag van groei- naar krimpdenken 
• Gezamenlijk de krimpopgave oppakken 
• Investeren 

• Voorkomen dat er een mismatch ontstaat tussen 
vraag en aanbod 

• Bewustwording rondom bevolkingskrimp 
creëren 

Tabel 7: Stakeholder-identificatie Marktpartijen (in beginsel en aanvulling/verschuiving in krimpgebieden) 
{bron; zie overzicht pag. 39) 
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4.1.4. Maatschappelijke organisaties 
De vraag zal bij een aantal maatschappelijke organisaties afnemen en bij een aantal veranderen of 
misschien zelfs toenemen. Sportverenigingen bijvoorbeeld zullen te maken krijgen met een afname van 
het aantal leden, maar bijvoorbeeld verenigingen zoals de ouderenbond zullen te maken krijgen met een 
leden toename. Het is echter voor de inwoners die wel in het gebied blijven en willen blijven wonen van 
belang ook in deze voorzieningen te voorzien. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt over fusies en 
verplaatsingen van clublokalen bijvoorbee ld, zie tabel 8 De maatschappelijke organisaties zullen bij deze 
strategiebepalingen aanwezig dienen te zijn om de kwaliteit van de organisatie te waarborgen en het niet 
betrekken van deze organisaties bij deze vraagstukken heeft tot gevaar dat de organisaties besluiten en 
plannen gaan tegenwerken. Het is echter voor overheidsinstellingen van belang voldoende 
bewustwording te creëren bij de organisaties over de bevolkingskrimp. Niet alle organisaties kunnen 
blijven bestaan, dat zal men zich moeten realiseren en ook moeten accepteren. 

Maatschap
pelijke 
organisaties 

• Kwa liteit van de organisatie 
waarborgen . 

• Keuzes maken over fusies, opheffing, 
verplaatsing en dergelijke van organisaties. 

Tabel 8: Stakeholder-identificatie Maatschappelijke organisaties (in beginsel en aanvulling/verschuiving in krimpgebieden) (bron; 
zie overzicht pag. 39) 

4.1.5. Burgers 
De stakeholder-identificatie is weergegeven in tabel 9. Bewustwording creëren omtrent bevolkingskrimp 
is ook van groot belang bij burgers. Ook zij dienen te accepteren dat er dingen moeten veranderen om de 
leefbaarheid in de wijken en buurten op pijl te kunnen houden. Het betrekken van deze partij 
stakeholders is dus ook van groot belang. Het betrekken van burgers blijft echter een groot struikelblok. Er 
is nog steeds veel discussie over het belang en de invulling van burgerparticipatie. Er is vaak 
onduidelijkheid over in welke fase men de burgers moet betrekken en op welk schaalniveau (dat van de 
buurt, de straat of toch de stad of wijk). Het niet betrekken van de burgers bij de vraagstukken kan, net 
als bij de maatschappelijke organisaties, leiden tot tegenwerking 

Burgers • Bijdrage leveren aan het verbeteren en het op 
peil houden van het kwaliteitsniveau van de 
woon- en leefomgeving 

• Bijdrage leveren aan het opstellen van 
toekomstplannen voor voorzieningen en de 
woonomgeving in het algemeen 

Tabel 9: Stakeholder-identificatie Burgers (in beginsel en aanvulling/verschuiving in krimpgebieden) (bron; zie overzicht pag. 39) 

4.2. Stakeholderverdeling 

De stakeholder-identificatie per stakeholder laat de mate van belang van aanpak/omgang met krimp en 
samenwerking zien, waardoor het gemakkelijker wordt om te bepalen welke partijen het meest van 
belang zijn in de ontwikkeling. Ook geeft het een handvat om te bepalen welke stakeholders voor 
knelpunten zorgen in het samenwerkingsproces en de omgang met de bevolkingskrimp. Centraal in het 
overzicht staan onder andere drie aspecten namelijk, belang (importance), invloed (influence) en impact. 
(www.themanager.org) De mate van belangrijkheid (belang) van de stakeholder houdt zowel zijn be lang in de 
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samenwerking in, maar ook wat voor een belang de andere partijen erbij hebben als deze stakeholder 
meedoet in de samenwerking. Hierbij is het belangrijk, de vraag te stellen wat de mate van impact is van 
een bepaalde stakeholder bij het nemen van een beslissing of het belemmeren van de voortgang van het 
project. Tot slot is de mate van invloed en power interessant om te bestuderen. 

Aan de hand van de stakeholder-identificatie kunnen de stakeholders ingedeeld worden in de 
stakeholderverdeling. Deze indeling kan gebaseerd worden op verschillende aspecten. In figuur 8 is een 
overzicht te zien van een stakeholderindeling gebaseerd op belangrijkheid van de stakeholder en mate van 
invloed. De stakeholders in de binnenste cirkel, zijn de stakeholders die men het meest belangrijk acht om 
deel te nemen in de samenwerking/het project. Deze stakeholders hebben tevens ook de meeste invloed 
op het verloop van het project en de samenwerking. De mate van belangrijkheid en invloed neemt af 
richting de buitenrand van het figuur 8. In figuur 9 is een overzicht te zien van een stakeholderindeling 
gebaseerd op belang en macht. De stakeholders in deel A hebben weinig belang en weinig macht binnen 
de ontwikkeling. Deze stakeholders moet men geïnformeerd houden alleen wanneer dit nodig is. De 
stakeholders in deel B hebben wel veel belang bij de ontwikkeling, maar hebben weinig middelen/macht 
om de ontwikkelingen te beïnvloeden. Het is voor een organisatie van belang deze groep geïnformeerd te 
houden over de zaken die hen interesseren. Deze groep stakeholders kan een belangrijke rol spelen bij het 
nemen van noodzakelijke besluiten. De relatie met de stakeholders in groep C kan lastig verlopen gezien 
het feit dat deze groep wel veel macht en middelen heeft om de ontwikkeling/het project te beïnvloeden, 
maar weinig belang/interesse heeft bij de ontwikkeling. Het is voor de relatie met deze groep van groot 
belang dat men analyseert wat de mogelijke intenties en reacties zijn van de groep in alle grote 
ontwikkelingen. Betrek hen erbij afhankelijk van hun interesse en belang. Groep D is de meest belangrijke 
groep in de ontwikkeling. Deze groep heeft naast een hoge mate van belang/interesse, ook veel macht en 
middelen om de ontwikkelingen te beïnvloeden. Deze groep moet bij alle ontwikkelingen en besluiten 
betrokken worden. (www.themanager.org) 

Figuur 8 : Stakeholder verdeling (belangrijkheid en 
mate van invloed) (bron: www.themanager.org) 
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4.3. Conclusies 

Krimp is van invloed op veel verschillende domeinen, waardoor er ook veel verschillende stakeholders zijn 
die een belang hebben bij de goede begeleiding van de krimp. Deze belangen kunnen veel van elkaar 
verschillen, maar veelal liggen ze in elkaars verlengde. In een gebiedsantwikkeling zijn zowel publieke, 
private en particulieren actief. Onderscheiden worden dan ook de overheid (Rijk, provincie en gemeente), 
de regio, de marktpartijen met als belangrijkste partij in dit geval de corporaties, de maatschappelijke 
organisaties en de burgers. Deze stakeholders hebben allemaal van oudsher verschillende rollen, 
verantwoordel ijkheden, belangen, doelen, missies, visies en noem maar op. Aan de hand van al deze 
kenmerken kan men de verschillende stakeholders identificeren en onderverdelen. Een manier om deze 
onderverdeling te doen is op basis van de mate van belangrijkheid van de stakeholder en de mate van 
invloed. Een tweede manier is een verdeling op basis van de mate van belang en macht. De beide 
verdelingen geven een eerste aanzet tot de rol- en verantwoordelijkheidsverdeling. De bevolkingskrimp 
vraagt echter om een rol- en verantwoordelijkheidsverschuiving. Deze rol- en 
verantwoordelijkheidsverdeling is van groot belang binnen een goede samenwerking. De veelheid aan 
verschillende stakeholders, elk met hun eigen belang, maakt deze samenwerking complex. Daarnaast 
vraagt de rol-en verantwoordelijkheidsverschuiving om een andere (nieuwe) vorm van management en 
samenwerken. 
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Samenwerken 

In dit hoofdstuk wordt het woord 'samenwerken' uiteengezet. Wat verstaat men onder samenwerken, wat 
is het doel en belang, wat zijn de voor- en nadelen van samenwerken en welke factoren beïnvloeden een 
samenwerking? Daarnaast wordt een aantal samenwerkings- en managementvormen besproken, 
waaronder het transitiemanagement 

5.1. Het wat en waarom van samenwerken 

ledereen is bekend met het woord samenwerken en heeft al eens samengewerkt. Wanneer men een 
teamsport, zoals handbal bedrijft, is men al aan het samenwerken. Je bundelt elkaars krachten en verdeelt 
de taken. Vaak wordt er ook nog gekeken wie wat graag doet en wie waarin het beste is. Wanneer je een 
aantal mensen vraagt een definitie te geven van het woord samenwerken zullen de meest uiteenlopende 
antwoorden volgen, echter met dezelfde strekking. Samenwerken gaat om het elkaar helpen om 
doelgericht activiteiten uit te voeren die leiden tot een van tevoren afgesproken resultaat, zoals de 
handbalwedstrijd winnen. (www.samenwerkentussenorganisaties.nl) In een handbalwedstrijd hoeft dit resultaat niet 
altijd door alle partijen even belangrijk gevonden te worden en men hoeft het niet eens te zijn met het 
doel waarvoor men moet samenwerken. De één sport gewoon graag en de ander heeft een hoge drijfweer 
om te winnen. In een gebiedsantwikkeling is het samen streven naar eenzelfde doel zeer belangrijk. 

De optimale samenwerking is het meest gemakkelijk te formuleren tussen partijen met: 
• Complementaire competenties 
• Gelijkwaardige betrokkenheid 
• Gemeenschappelijke doelstellingen; 
• en wanneer het behalen van deze doelstelling gekenmerkt wordt door grote wederzijdse 

betrokkenheid in succes en persoonlijke groei. 
(www.samenwerkentussenorganisaties.nl) 

Dit is zelden de basis van een samenwerking tussen partijen in een gebiedsontwikkeling. Elke partij wil uit 
de samenwerking en het project namelijk een succes halen. Van de vier factoren, complementaire 
competenties, gelijkwaardige betrokkenheid, gemeenschappelijke doelstellingen en wederzijds betrokken 
zijn in elkaars succes en persoonlijke groei, is aan de succesfactor complementaire competenties al 
grotendeels voldaan in een gebiedsontwikkeling. Samenwerken kan gezien worden als het combineren 
van elkaar aanvullende eigenschappen om een gewenst resultaat te bereiken. Een gebiedsantwikkeling is 
dermate complex, door de veelheid aan stakeholders in verschillende domeinen die integraal moeten 
samenwerken. Dit heeft tot gevolg dat niet één enkele partij het vraagstuk op zich kan nemen. De factor 
gemeenschappelijke doelstelling vormt ook een basisonderdeel dat goed beïnvloedbaar is. Het opstellen 
van een gemeenschappelijke visie is één van de eerste stappen richting een goede samenwerking. Al de 
genoemde aspecten geven aan wat samenwerken inhoudt/kan inhouden. Er is echter ook een aantal 
betekenissen van samenwerken die door mensen weleens ten onrechte worden gebruikt. Samenwerken 
betekent niet per definitie het uitsluiten van concurrentie of competitie, deze concurrentie wordt wel 
handelbaarder. Daarnaast betekent samenwerken ook niet dat een partij taken af kan schuiven op een 
samenwerkingspartner. In een samenwerking worden vaak taken, maar ook verantwoordelijkheden 
verdeeld. Bij het bedrijven van een teamsport bijvoorbeeld hoeft deze verdeling (hopelijk) niet 
contractueel te worden vastgelegd. In een gebiedsantwikkeling is dit echter wel van groot belang, mede 
omdat er veel partijen afhankelijk van elkaar zijn, er veel belanghebbenden zijn en er vaak veel geld mee 
gemoeid is. Het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst is in een gebiedsantwikkeling dan ook niet 
vrijblijvend. 'Ja' zeggen tegen besluiten rondom de samenwerking en vervolgens toch door gaan met je 
eigen 'ding' kan niet getypeerd worden als een goede samenwerking Tot slot wordt samenwerken vaak 
gezien als een middel om een doel te bereiken. Dit kunnen uiteenlopende doelen zijn. 
(www.samenwerkentussenorganisaties.nl & www.pennink.n l). 
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De definitie van samenwerken, die in deze scriptie gehanteerd wordt, luidt: 'Met één of meer anderen 
werken aan hetzelfde' ook wel 'bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming 
tussen de eigen kwaliteiten en belangen én die van de groep I de ander' (www.encyclo.nl). De definitie van 
het woord laat direct de kern van samenwerken zien, bijdragen aan een gezamenlijk resultaat. Hiervoor is 
het van belang dat er een gezamenlijk probleem is en een gezamenlijke visie op dit probleem. Ook geeft 
het meteen aan wat de insteek van een samenwerking zou moeten zijn, namelijk het streven naar het 
behalen van een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen eigen kwaliteiten en 
belangen én die van een ander. Het behalen van eigen resultaat dient dus ondergeschikt te zijn aan het 
behalen van gezamenlijk resultaat. Samenwerken is echter een veel breder begrip, dan dat deze gekozen 
definitie laat zien. 

5.1.1. Het doel en belang van samenwerken 
Het centrale doel van samenwerken is het behalen van een beoogd resultaat. Dit resultaat kan wellicht 
ook zonder samenwerking behaald worden. Door middel van samenwerken kan dit doel echter vaak op 
een goedkopere, snellere, efficiëntere manier worden behaald. Dit alles is van belang om economisch te 
blijven presteren in een steeds complexere en verder internationaliserende economische omgeving. 
Concurrentie zorgt ervoor dat partijen markten moeten gaan verbinden, vaardigheden delen, kosten 
reduceren en risico's moeten gaan verdelen om de concurrentie aan te kunnen. Dit is dan ook een van de 
belangrijkste redenen om te gaan samenwerken. Een kansverbetering op de markt. Door samenwerking 
wordt de concurrentie niet uitgeschakeld, maar in geval van een goede samenwerkingovereenkomst 
wordt deze concurrentie wel verminderd, handelbaarder en er wordt geleerd van de concurrerende, in dit 
geval samenwerkende, partij. De samenwerken kan ook de kosten verlagen doordat men gebruik maakt 
van elkaars netwerken, competenties en ervaring. Echter ook over deze kostenbesparing moeten in 
bijvoorbeeld een gebiedsantwikkeling goede afspraken worden gemaakt door middel van een contract. 
Doordat men gebruik maakt van elkaars ervaring, kennis en kunde kan de kwaliteit van het product (het 
doel) hoger worden en kan men zoals gezegd van elkaar leren. (www.samenwerkentussenorganisaties.nl & Pennink, 
2003) 

Met het oog op de bevolkingskrimp kan ook het belang van samenwerken worden aangetoond. Er zijn 
heel veel verschillende partijen te benoemen die invloed hebben op of beïnvloed worden door de 
bevolkingskrimp. Het begeleiden van de krimp en het ondervinden van de kansen en bedreigingen van de 
krimp, is dan ook niet zomaar de taak van één enkele partij. Gemeenten, regio's, provincies, corporaties, 
marktpartijen, winkeliers, ondernemers, bewoners, alle worden ze beïnvloedt door de krimp en hebben ze 
een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak hiervan. (Van Vliet, 2006). Wanneer elke partij zijn eigen 
strategieën zou kiezen, is er een grote kans dat bepaalde partijen het behalen van elkaars doelen 
bemoeilijken danwel de bevolkingskrimp versterken. Er ontstaat concurrentie, hetgeen de kwaliteit van 
het gebied niet ten goede komt. Er dient dus te worden samengewerkt. Om deze samenwerking goed te 
laten verlopen is het al lereerst van belang inzicht te verkrijgen in wie de verschillende stakeholders zijn 
met onder andere hun visies, doelen, verantwoordelijkheden en belangen. 'Een stakeholderrelatie is 
namelijk altijd wederkerig, maar zelden gelijkwaardig. Oe gelijkwaardigheid hangt onder andere af van het 
kennisniveau, de betrokkenheid en het belang. Het is een gemakkelijke keuze een bepaalde stakeholder 
niet in een proces te betrekken, maar men moet zich afvragen in wiens belang dat uiteindelijk is' (Hooge, van 
der Sluis & Vijlder, 2004). 

5.1.2. Voor- en nadelen van samenwerken 
Samenwerken is natuurlijk niet alleen maar goed en altijd positief. Er zijn ook een aantal nadelen te 
benoemen die kunnen leiden tot knel-en struikelblokken voor, tijdens en na het samenwerken. In tabellO 
is een overzicht te zien van een aantal mogelijke voor- en nadelen van samenwerken tussen organisaties. 
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Van elkaar leren Het delen van kennis, kan leiden tot het verlies I 

van ' 
I kennis aan de concurrentie I I 

J 
Aanvullen van elkaars capaciteiten Wederzijdse afhankelijkheid mogelijk verlies ! en van 

1 
snelheid, door langdurige discussie 

Groepsgevoel met bijbehorende energie Afname van mate van autonoom handelen 
! 

i 
Je kunt het werk verdelen en dubbel werk vermijden Er is extra sturing en communicatie nodig met ! 

bijbehorende hoeveelheid werk 
I 
i 
; 

Draagvlak voor de opgave is groter Machtsverdeling kan zorgen voor een oneerlijke en I 
onstabiele samenwerking I 

Bron van ideeën voor verbetering Tijdsverlies of schikken om goede vrede te bewaren I 
I 
I 

I Het delen van verantwoordelijkheid, risicospreiding Partijen gaan de verantwoordelijkheden afschuiven, I 
verschuilen zich achter een ander I I 

I 

Door combinaties ontstaat nieuwe dynamiek en Er ontstaan nieuwe zwakke schakels die het tempo I 
beweging en er ontstaan wegen om de zwakkere kunnen bepalen 
schakels heen 

i Kostprijsvoordelen, verdelen van de kosten en inkoop- en 

1 distributievoordelen 

J Verhoogde kans op subsidies 

Ta bellO : Voor- en nadelen van samenwerken {bron: www.samenwerkentussenorganisaties.nl, aangevuld door Damotseaux, 2011) 

Dit overzicht is niet volledig voor alle typen en vormen samenwerking, maar het geeft wel een beeld van 
de aspecten die een samenwerking positief of negatief kunnen beïnvloeden. Dat samenwerken een 
cruciaal aspect is voor het slagen van de begeleiding van de krimp is reeds uit meerdere onderzoeken en 
de praktijk gebleken. De voordelen wegen zwaarder dan de nadelen. Het is echter van belang wel zicht te 
hebben op de nadelen, omdat deze nadelen kunnen zorgen voor knelpunten en struikelblokken binnen de 
samenwerking, dit beïnvloed indirect de mate van succes van de krimpbegeleiding. 

5.2. Samenwerkingstasen en -vormen 

Na het nemen van initiatief wordt het samenwerkingsproces, dat vooraf gaat aan de daadwerkelijke 
samenwerking, gekenmerkt door een vijftal fasen, te zien in figuur 10. 

Inrichten Uitvoeren 

Figuur 10: Fasenmodel Samenwerking 
(bron: www.telengy.nl & www.samenwerkentussenorganisaties.nl) 

• Initiatief: In deze fase wordt het initiatief tot samenwerken genomen. 

• Verkennen: In deze fase vindt de oriëntatie en visievorming op de samenwerking plaats. Eventuele 
knelpunten worden besproken en er wordt besproken wat een samenwerking kan opleveren. Tot 
slot wordt onderzocht en besloten welke samenwerkingspartners er nodig zijn. 
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• Onderzoeken: In de fase van het onderzoek vindt een haalbaarheidsstudie van de samenwerking 
plaats. Is samenwerken wel de beste oplossing/strategie? In deze fase zorgt men ervoor dat 
eenieder voor hetzelfde doel gaat streven en ook achter dit doel staat. De gezamenlijke richting 
van de samenwerking wordt bepaald op basis van de volgende vragen: 

o Welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden in de samenwerking 
ondergebracht? 

o Wat is de gewenste eindsituatie van de samenwerking? 
o Wat zijn de financiële consequenties van de samenwerking? De kosten en de baten. 
o Wat zijn de organisatorische en juridische consequenties? 

• Organiseren: In deze fase wordt de aanpak van de samenwerking geformuleerd. De concrete 
samenwerking wordt vormgegeven en gepland. Het opbouwen van vertrouwen staat centraal Het 
is hierbij van belang dat wordt vastgelegd hoe men de samenwerking voor zich ziet en hoe men 
denkt dat de samenwerking moet worden georganiseerd. Het opbouwen van vertrouwen gebeurt 
door middel van experimenteren en van elkaar leren. Men komt erachter wat men van elkaar mag 
en kan verwachten en wat men aan elkaar heeft. 

• Inrichten: Het samenwerkingsverband wordt opgezet en overlegstructuren worden ingericht. 
• Uitvoeren: De fase van het daadwerkelijke samenwerken. 

(www.telengy.ni & www.samenwerkentussenorganisaties.nl) 

Naast het onderscheiden van fasen in het opzetten van een samenwerking, kunnen voor het 
samenwerken zelf een aantal vormen worden onderscheiden. Samenwerken heeft net als het algemene 
woord 'werken' een aantal vormen. Zo onderscheidt men: 

• Routinematig werken, waarbij herhaling, continuïteit, constante omstandigheden, 
standaardproducten en processen en heldere doelen centraal staan. 

• Improviserend werken, waarbij de nadruk ligt op veranderlijke omstandigheden, vaak tijdelijke 
samenwerking, weinig regels, procedures en afspraken, waarbij het doel en het proces 
onduidelijk is en het eindproduct uniek. 

• Planmatig werken, dit is een tussenvorm waarbij sprake is van een vooraf bedachte methode van 
werken binnen soms veranderende omstandigheden met ruimte voor flexibele invulling. De 
samenwerking is tijdelijk en ook hier zal het eindproduct uniek zijn. 

(Pieijte, 2005) 

Het routinematig werken past niet bij het samenwerken in een krimpgebied. In een krimpgebied zijn de 
omstandigheden namelijk niet constant te noemen en levert men geen standaardproducten op basis van 
herhaling. Het planmatig werken is ook niet optimaal toepasbaar in een krimpgebied. Er is namelijk geen 
sprake van een vooraf bedachte methode van werken. Experimenteren staat namelijk centraal · in de 
krimpbegeleiding. Het improviserend werken is nog het best toepasbaar in een krimpgebied. De 
omstandigheden zijn veranderlijk, het doel is in een krimpgebied echter wel duidelijk, maar het proces is 
onduidelijk. Daarnaast zal de samenwerking vaak niet tijdelijk zijn. Het karakter van het improviserend 
werken is echter vergelijkbaar met het experimenteren. 

Samenwerking kan vrijwillig danwel in een verplichte vorm voorkomen. Bij bijvoorbeeld een fusie of een 
overname is de samenwerking die volgt vaak verplicht van aard. Organisaties worden gecombineerd en 
medewerkers worden gedwongen om samen verder te gaan, met de identiteit van één organisatie. Ook 
hierbij is het maken van afspraken van groot belang. De samenwerking die men met elkaar aangaat in een 
krimpgebied ontstaat vaker vanuit een verplichting dan de samenwerking in een groeigebied. 
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5.3. Factoren die een samenwerking beïnvloeden 

Niet iedereen verstaat hetzelfde onder een 'goede' of een zo optimaal mogelijke samenwerking. Het is 
wegens de vaagheid van het begrip lastig te bepalen wat de voorwaarden zijn voor een zo optimaal 
mogelijke samenwerking. Volgens de heer Pennink is gemeenschappelijkheid hét kernwoord voor een 
samenwerking. Voor een samenwerking is een gemeenschappelijk doel, een gemeenschappelijk beeld, 
gemeenschappelijk draagvlak en een gemeenschappelijk vertrouwen in de ander met betrekking tot 
toekomstig gedrag benodigd om gezamenlijk iets te kunnen creëren. (Pennink, 2003) Over de volledigheid van 
deze lijst aan benodigdheden is echter nog veel discussie mogelijk. Daarom is ervoor gekozen te 
onderzoeken welke factoren de samenwerking (positief en/of negatief) beïnvloeden. Echter ook een 
overzicht van deze factoren is nooit compleet, maar de aspecten zijn wel meestal terug te leiden tot een 
zevental factoren. Deze opsomming is vanuit de interpretatie van de literatuur en de eigen ervaringen 
opgesteld. In de case study wordt de invloed van deze factoren onderzocht door middel van interviews 
met deskundingen in de vastgoedwereld. Naar aanleiding van deze nieuw opgedane kennis is de lijst waar 
nodig aangepast of aangevuld. 

De volgende factoren zijn van invloed op een samenwerking: 
• De aanwezigheid van een gedeeld probleem of vraagstuk is een voorwaarde voor een 

samenwerking. Hieraan gekoppeld is de gemeenschappelijke visie en/of doel. 
• Belang hebben bij de beantwoording van het vraagstuk ofwel de oplossing van een probleem. Het 

belang dient dermate groot te zijn dat samenwerking gewenst is. 
• De persoonlijke sentimenten. Deze zorgen er vaak voor dat de samenwerking niet optimaal kan 

verlopen. Onder persoonl ijke sentimenten kunnen onder andere het gevoel van veiligheid of 
erkenning en acceptatie meespelen of de voorkeur voor bepaalde samenwerkingspartners, het 
bestaande netwerk van iemand en de mentaliteit, de persoonlijke visie en de persoonlijke 
eigenschappen van iemand. 

• De de samenstelling van de samenwerkingsteams gelet op de teamrollen geformuleerd door 
Belbin, zie bijlage 5. Volgens de studie van Belbin is het voor een zo optimaal mogelijke 
samenwerking nodig dat er zo veel mogelijk verschillende teamrollen vertegenwoordigd zijn die 
elkaar versterken. Deze teamrollen onderscheiden zich in persoonlijke eigenschappen, 
competenties en valkuilen van de personen in deze rol. ledere persoon past in één van de 
rolbeschrijvingen. De verschillende teamrollen zijn ten eerste de plant, dit is één van de 
creatievelingen, ten tweede de voorzitter, ten derde de vormer, hij/zij is een echte doorzetter, ten 
vierde de brononderzoeker, de persoon die zorgt voor het netwerken, ten vijfde de bedrijfsman, 
typerend voor deze persoon is de loyaliteit en discipline, ten zesde de monitor, dit is veelal een 
serieus, voorzichtig, kritisch, weinig creatief, niet heel enthousiast persoon, ten zevende de 
groepswerker en ten achtste de zorgdrager, een persoon met een vooruitziende blik, oog voor 
detail, met plichtsbesef, is ordelijk en minder extern georiënteerd. (www.leren.nu) Al de personen in 
de teamrollen kennen ook struikelblokken en veroorzaken knelpunten in een samenwerking. 

• De procesgang. De teamrollen en de persoonlijke sentimenten hebben alle ook invloed op de 
procesgang. Een belangrijk aspect binnen de procesgang is de communicatie. 

• De rol- en verantwoordelijkheidsverdeling. Hoe duidelijk is deze verdeling? Hoe realistisch is deze 
verdeling? En ga zo maar door. 

• De politiek/juridische invloed. Ten eerste de invloed van politieke partijen, met hun visies, 
politieke agenda's en niet te vergeten de aspecten betreffende de democratie. Elke vier jaar vindt 
er een herziening en vaak een verandering binnen de politiek plaats. Ten tweede de vraag wat 
men wel en wat men niet mag in een samenwerking en welke beginselen aan het samenwerken 
ten grondslag liggen, kortom de juridische aspecten. 

Niet alle factoren beïnvloeden een samenwerking altijd. Ook de mate waarin de factoren de 
samenwerking beïnvloeden verschilt per situatie en samenwerking. Het valt te verwachten dat de mate 
waarin de verschillende factoren de samenwerking in een krimpgebied beïnvloeden verschilt ten opzichte 
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van een samenwerking in een groeigebied. Gemeld moet worden dat de verschillende 
beïnvloedingsfactoren een grijs overlap gebied hebben. Ze staan niet op zichzelf, maar vertonen een 
sterke samenhang. 

5.4. Samenwerken in een groeigebied vs samenwerken in een krimpgebied 

Velen willen nog steeds geloven dat de samenwerking in een gebied dat bevolkingsgroei kent hetzelfde is 
als de samenwerking in een gebied dat krimp kent. Aan de beginselen van de samenwerking op zich 
verandert ook niks, de samenwerking wordt nog steeds beïnvloed door nagenoeg dezelfde factoren, 
namelijk de aanwezigheid van een gedeeld probleem of vraagstuk, het belang, de persoonlijke 
sentimenten, de teamrollen, de procesgang, de rol-en verantwoordelijkheidsverdeling en de 
politiek/juridische invloed. De mate waarin deze factoren de samenwerking beïnvloeden verschilt echter 
wel. Dit is allereerst af te leiden van het feit dat men in een groeisituatie om andere redenen gaat 
samenwerken. Met een andere doelstelling bijvoorbeeld en een andere mate van urgentie. In een 
groeigebied gaat men samenwerken voor het behalen van zo veel mogelijk winst en een risicospreiding. In 
een krimpgebied valt vaak geen winst (meer) te behalen en gaat men samenwerken om het verlies zo 
eerlijk mogelijk te verdelen. Dit is een geheel andere uitgangssituatie, die veel invloed heeft op het 
verdere verloop van de samenwerking. Lange termijn investeringen zijn de toekomst en men maakt meer 
kosten en minder snelle baten. Ook kan men in een groeigebied haar samenwerkingspartners meestal 
'uitzoeken'. In een krimpgebied is men vaak op elkaar aangewezen. Binnen de samenwerking vraagt de 
krimp om een rol-en verantwoordelijkheidsverschuiving en daarbij een verandering van de denk- en 
handelswijze van partijen en personen binnen de samenwerking. Daarnaast maakt de krimp de opgave 
van een gebiedsantwikkeling complexer doordat het meer integraliteit vraagt. De krimp is van invloed op 
zeer veel domeinen, zoals wonen, werken en voorzieningen, die alle in een gebiedsantwikkeling terug 
komen. De opgave dient dus veel integraler bekeken te worden dan in een groeigebied. Ook dit legt grote 
druk op de samenwerking. Tot slot dient men meer aandacht te hebben voor de verschillende 
schaalniveaus waarop men een gebiedsantwikkeling kan bekijken. Bevolkingskrimp vraagt om een 
afstemming van de voorraad en de plannen tussen de stakeholders actief in de verschillende domeinen, 
zoals 'wonen' en op verschillende schaalniveaus. Vraag is op welke schaal deze afstemming noodzakelijk is 
en wie voor deze afstemming dient te zorgen. 

In figuur 11 zijn de verschillende schaalniveaus 
uiteengezet. In figuur 12 zijn deze schaalniveaus 
gekoppeld aan de verschillende domeinen 
'wonen', 'werken', 'voorzieningen' (onderwijs en 
zorg & welzijn), 'mobiliteit', 'ruimte & milieu' en 
'financiën/economie'. Binnen de verschillende 
niveaus zijn steeds andere domeinen het meest 
belangrijk en aanwezig. Daarnaast zijn er nog 
verschillende stakeholders binnen de 
verschillende domeinen en de verschillende 
schaalniveaus. Telkens binnen elk domein hebben 
de verschillende stakeholders een andere rol en 
verantwoordelijkheid en een andere mate of een 
ander belang. Een stakeholder actief in het 
domein 'wonen' zal op alle schaalniveaus een rol 
en verantwoordelijkheid hebben. Deze kan wel 
verschillen. Deze stakeholder kan ook nog een 
belang hebben binnen het domein 'werken'. Er is 
dus sprake van een grote overlap tussen 
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Figuur 11: Schaalniveaus 

(figuur opgesteld door de auteur, gecontroleerd door deskundige) 



domeinen, schaalniveaus en daarbinnen de verschillende stakeholders, zoals figuur 12 laat zien. Dit maakt 
de opgave zeer complex en de samenwerking nog complexer. 

5.5. Management 

Figuur 12: Complexiteit van de samenwerking in een krimpgebied 

(opgesteld door auteur, gecontroleerd door deskundige) 

Wanneer men een gebiedsantwikkeling bestudeerd, zijn er drie belangrijke managementtypen te 
onderscheiden. Het project-, proces-, programma en stakeholdermanagement. Dit zijn wellicht niet de 
enige typen die een verband hebben met een gebiedsantwikkeling in een krimpgebied, maar voor dit 
onderzoek naar samenwerkingsvormen worden alleen deze drie typen nader bekeken omdat ze het 
meeste verband hebben met samenwerken. 

5.5.1. Stakeholdermanagement 
Stakeholdermanagement is het opbouwen, verbeteren en beheren van de relaties met de diverse 
stakeholders van een organisatie, in dit geval de samenwerking in een gebiedsontwikkeling. Voor 
bijvoorbeeld een bedrijf is het vereist dat de organisatie/het bedrijf de belangen van de diverse 
stakeholders begrijpt, erkent en een evenwicht zoekt tussen de belangen en het directe eigen belang. 
(Meulebroecke van der, A. & Suijkerbuijk, M., ? & www.duurzaamondernemen.nl) In een gebiedsontwikkeling, waar 
samenwerking tussen verschillende partijen centraal staat is de opdrachtgever het centrale orgaan in de 
ontwikkeling. Het is hier niet alleen van belang dat dit centraal orgaan kennis neemt van de belangen van 
andere stakeholders, maar dat stakeholders ook op de hoogte zijn van elkaars belangen. Men dient 
gezamenlijk te zoeken naar een evenwicht tussen deze belangen. In krimpgebieden wordt dit nóg 
belangrijker, omdat de invloeden van de krimp voor eenieder als stakeholder in de ontwikkeling voelbaar 
zijn. 

Een goed stakeholdermanagement is gebaseerd op vier kernwoorden, namelijk respect, aandacht, 
eerlijkheid en duidelijkheid. Respect is voor elke relatie tussen mens en dier de basis. Aandacht is van 
belang om ervoor te zorgen dat mensen weten dat ze niet over het hoofd worden gezien en om mensen 
het gevoel van ertoe doen te geven. (www.pm3.markensteijn.com) Er wordt naar hen geluisterd. Dit is in een 
gebiedsantwikkeling vooral van groot belang bij het betrekken van burgers bij de besluiten over de 
ontwikkelingen. Burgers willen zich graag gehoord voelen. Eerlijkheid zorgt voor onderling vertrouwen in 
de samenwerking. Eerlijkheid en duidelijkheid zijn de basis voor een goede informatie overdacht binnen 
de samenwerking. Duidelijkheid is in een samenwerking ook van groot belang bij het verdelen van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Duidelijkheid zorgt er tot slot voor dat partijen in de 

K.L.M. Damoiseaux (0594016) I Afstudeerscriptie I 13-07-2011 



samenwerking de mogelijkheid hebben te anticiperen op risico's, belemmerende factoren en vervelende 
situaties. Om deze vier hoofdkenmerken van een goede stakeholderrelatie een goede invulling te geven is 
het van belang kennis te hebben van onder andere de belangen en machtsposities van de verschillende 
stakeholders. Op deze manier kan er een evenwicht gezocht worden tussen de verschillende belangen. 

Vragen die bij stakeholdermanagement centraal staan zijn bijvoorbeeld: Hoe realiseert men een actieve 
interactie met de stakeholders? En op welke manier en over welke thema's treedt men met welke 
stakeholders in dialoog? Maar ook bijvoorbeeld de vraag welke stakeholder kan het meeste succes 
behalen bij een bepaald vraagstuk. Om dit proces op een goede manier te laten verlopen is het van belang 
dat er een centraal orgaan is dat de regie op zich neemt. Bij een bedrijf met haar stakeholders, heeft dit 
bedrijf de regie. Bij een gebiedsantwikkeling is niet altijd meteen duidelijk wie de regie op zich zal en moet 
nemen. De opdrachtgever als het centra le orgaan in de ontwikkeling wordt meestal gezien als de 
regievoerder. Deze regievoerder (tevens stakeholder) dient kennis te hebben van onder andere de visies 
en belangen van de andere stakeholders. Het is in een gebiedsantwikkeling en voornamelijk een 
gebiedsantwikkeling waar sprake is van bevolkingskrimp echter ook van groot belang dat de verschillende 
stakeholders op de hoogte zijn van elkaars visies, belangen en kennis/kunde om tot een optimale 
samenwerking, waar eenieders kwaliteiten en mogelijkheden optimaal worden benut, te komen. Ook het 
gezamenlijk zoeken naar een evenwicht tussen deze belangen is een belangrijke stap. In krimpgebieden 
wordt dit nóg belangrijker, omdat de invloeden van de krimp voor eenieder als stakeholder in de 
ontwikkeling voelbaar zijn en wellicht de bestaanszekerheid van de stakeholders op het spel staat. 

Stakeholdermanagement biedt een aantal mogelijkheden. 
• Het helpt om kansen te benutten; 
• het geeft hulpmiddelen om op een gestructureerde manier te communiceren en mogelijke risico's 

beter te beheersen; 
• een goede relatie met de stakeholders zal ervoor zorgen dan men sneller geneigd is iets voor 

elkaar te doen. Men heeft bij een goede relatie meer voor elkaar over. 
Er zijn echter ook een aantal aandachtspunten/struikelblokken te herkennen bij stakeholdermanagement. 
Een lastig punt bij samenwerken, in vooral een grote groep, is het vraagstuk wanneer bepaalde partijen bij 
het project betrokken dienen te worden. Wanneer een stakeholder te laat bij een project wordt 
betrokken, kan zijn of haar visie niet worden overwogen zonder dat het zal zorgen voor vertraging. 
Wanneer een stakeholder te vroeg bij het proces betrokken wordt kan het leiden tot oneindig 
gecompliceerde discussies die ook vertraging tot gevolg hebben. Het betrekken van de verkeerde 
stakeholders bij het project kan leiden tot een waarde en kwaliteitsvermindering en kritiek vanuit de 
buitenwereld. Het belang van stakeholderparticipatie niet voldoende onderkennen kan leiden tot slechte 
keuzes voor stakeholders bij de samenstelling van de samenwerkingsteams.(www.pmhut.com & 

www.duurzaamondernemen.nl) 

Het stakeholdermanagement is eigenlijk bij elke managementvorm van belang. Binnen elke samenwerking 
is stakeholdermanagement nodig. Binnen een gebiedsantwikkeling kan deze managementvorm niet op 
zichzelf staan, maar maakt het onderdeel uit van een andere managementvorm zoals het 
projectmanagement. 

5.5.2. Project-, proces en programmamanagement 
Binnen het projectmanagement staat het beheersen van projecten door organisatie, voorbereiding, 
uitvoering en afronding centraal. Projectmanagers sturen projectleiders aan en beheersen de 
deelprojecten en houden het overzicht. Een belangrijk onderdeel van het projectmanagement kan een 
fasering van het project of verschillende deelprojecten zijn. Binnen deze fasering dienen ook taken 
verdeeld te worden. Projectmanagement hangt nauw samen met procesmanagement. Een gedegen 
procesmanager zorgt voor een goed verloop van de aspecten geld, een effectieve projectorganisatie, tijd, 
informatie, kwaliteit en risico's bij een gebiedsantwikkeling (GOTIK) (www.twynstraguddekennisbank.nl) De 
procesmanager fungeert als regisseur en houdt de verschillende aspecten in het oog. De manager zorgt 
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voor het realiseren van ambities, de gewenste plankwaliteit en een duurzame gebiedsantwikkeling binnen 
haalbare randvoorwaarden. Het zorgen voor een breed draagvlak en een adequate besluitvorming bij de 
betrokken partijen is er een groot onderdeel van. De procesmanager stelt vaak ook de contracten op en 
koopt en verkoopt soms de gronden namens partijen. (www.bbn.nl) De derde managementvorm is het 
programmamanagement. Een programmamanager bestuurt het programma door een mix van tempo-, 
haalbaarheids-, efficiëntie-, flexibiliteits-en doelgerichtheidssturing (THEFD) toe te passen speciefiek voor 
het programma. (Kor & Wijnen, 2oos & www.twynstraguddekennisbank.nl) De drie managementvormen worden nogal 
eens over één kam geschoren. Toch zijn er veel verschillen te herkennen, zoals weergegeven in tabel 11 
afkomstig uit het artikel 'Project-, programma- of procesmanagement: een kwestie van kiezen voor de 
passende aanpak' uit Holland Management Review. 

........ -..r_... ·0~ • 
. ........ <:;:;· ....... 

1 .. 
Tijdhorizon Tijdelijk, met een niet te Tijdelijk, stopt zordra mogelijk Eindig, tevoren met marges 

voorspellen einde en nodig bepaald 

Waarop gericht (On)mogelijke volgende stap Vooraf bepaalde doelen Vooraf bepaald resultaat 

Besluitvorming Ad hoc; zodra mogelijk Op bepaalde tijden, op basis Per fase gebaseerd op 
van programmaplannen beslisdocumenten 

Plan van aanpak Alleen de huidige stap Gepland in coherente Gefaseerd in logische 
(proces) voorzien inspanning stappen 

Uitkomst Afhankelijk, onzeker, Uniek, coherent, dynamisch, Uniek, eenmalig, complex, 
misschien, (on-)gewild gewild gewild 

lnstellingsactoren Men weet (nog) niet of men Men wil er samen naar Men moet het samen 
ten aanzien van iets samen wil streven maken 
samenwerken 

Management Met behulp van: faciliteren en Met behulp van: THEFD Met behulp van: GOTIK 
blokkeren (tempo-, haalbaarheids-, (geld, organisatie, tijd, 

efficiëntie-, flexibiliteits- en informatie en kwaliteit) 
doelgerichtheidssturing) 

Tabelll: Verschillen proces-, programma- en projectmanagement (bron: Kor & Wijnen, 200S) 

Het aspect 'instellingsactoren ten aanzien van samenwerken' vormt een belangrijk verschil. Binnen het 
procesmanagement weet men nog niet of men samen wil werken. Bij het programmamanagement wil 
men er samen naar streven en bij het projectmanagement moet men samenwerken. Binnen een 
gebiedsantwikkeling in een krimpgebied moet men samenwerken om de krimp goed te kunnen 
begeleiden. Is het projectmanagement dan de beste managementvorm voor het krimpvraagstuk? Nee, 
want het krimpvraagstuk is niet eindig. Dit is wel de t ijdhorizon die het projectmanagement kenmerkt. 
Daarnaast is de verandering van bevolkingsgroei naar krimp een transitie. Een transitie wordt gekenmerkt 
door een onduidelijk einddoel en daarnaast vraagt het om experimenteren en is het niet gefaseerd in 
logische stappen. 

Al deze managementvormen geven niet de juiste aanpak voor een dergelijk complex probleem dat 
voortkomt uit de vraagstukken rondom bevolkingskrimp. Het transitiemanagement combineert een aantal 
managementvormen en is dan ook sterk gekoppeld aan het stakeholder-, project-, proces- en 
programmamanagement. De drie managementvormen komen terug in het transitiemanagement. Zo 
beschrijft het transitiemanagement een arena waarin de verschillende stakeholders actief zijn, het multi
actor aspect. Dit multi-actor proces binnen de transitiearena met de verschillende stakeholders kan niet 
functioneren zonder stakeholdermanagement. Het procesmanagement komt ook in het 
transitiemanagement naar voren. De transitie van bevolkingsgroei naar bevolkingskrimp en het 
transitiemanagement is een proces. Een proces met een niet te voorspellen einde. Dit proc 
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aangestuurd dienen te worden door een procesmanager. Net als bij de multi-actor sturing in het 
transitiemanagement, waarbij een actor zorgt voor de centrale sturing. Het programmamanagement komt 
het minst duidelijk naar voren in het transitiemanagement. In hoeverre het projectmanagement naar 
voren komt in het transitiemanagement is afhankelijk van de fase (strategische, tactische of operationele 
fase). In de strategische fase is nog niet geheel sprake van een project. In de operationele fase zal er meer 
op een kleinere schaal, zoals projectniveau moeten worden samengewerkt. Bij een project is de 
tijdhorizon eindig en streeft men naar een duidelijk vooraf bepaald resultaat door het nemen van logische 
stappen. Het stappenplan van het transitiemanagement kan echter ook toegepast worden op drie fasen. 
De strategische, de tactische en de operationele fase. 

5.6. Transitiemanagement 

De verandering van de bevolkingsgroei naar -krimp kan men typeren als een transitie. Een transitie kan 
men geheel zijn/haar gang laten gaan of men kan de transitie proberen te sturen/begeleiden oftewel 
managen. Transities zijn in elk geval te beïnvloeden door middel van transitiemanagement. Binnen het 
transitiemanagement staat het streven naar een einddoel centraal, in dit geval een leefbare duurzame 
leefomgeving. Dit einddoel is echter niet eenduidig. Door te experimenteren en het testen vanuit 
verschillende invalshoeken, verkent men de gewenste transitie. Het is van groot belang om een duidelijke 
visie op te stellen en te weten dat er voldoende draagvlak is. Transitiemanagement is dan ook 
interdisciplinair en centraal staat een wisselwerking tussen verschillende sectoren zoals de overheid, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties. Belangrijke onderdelen van transitiemanagement zijn 
communicatie en reflexiviteit8

• Daarnaast is transitie verbonden met een transformatie. Transformaties 
kunnen namelijk de achtergrond zijn voor een transitie. Ook kan op een transformatie worden ingespeeld 
door ze op te nemen in het transitiemanagement. (Doevendans, Smeets & Soeterboek, 200S) Transitie staat voor 
overgang, transformeren door onder andere vervormen en veranderen (www.encyclo.ni). Het is van belang dit 
onderscheid duidelijk te maken. 

5.6.1. Benadering en sturing van een transitie 
Deze transitie zal dus op de een of andere manier benaderd en gestuurd dienen te worden. Dit kan met 
bestaande middelen en experimenten. Er zijn verschillende benaderingswijzen en sturingsvormen te 
onderscheiden. Allereerst de netwerkbenadering. Maatschappelijke actoren vormen formele en informele 
netwerken, omdat zij dezelfde belangen hebben en dezelfde doelen nastreven. Wat zij zonder elkaar niet 
goed kunnen en gemeenschappelijk meer voordelen kunnen realiseren dan alleen. (Rotmans, 2005). Deze 
netwerkbenadering hangt samen met de netwerksturing. Bij netwerksturing gaat het om gezamenlijke 
sturing van alle belanghebbende partijen in een netwerk. Daarnaast onderscheid men de interactieve 
benadering. Efficiënte en effectieve interactie tussen de belangrijkste sturende maatschappelijke actoren 
is een noodzakelijke voorwaarde geworden bij de sturingsvorm. Naast deze benadering kent men nog de 
pluralistische benadering waarin de pluraliteit van de belangen en waarden als uitgangspunt worden 
genomen voor gecoördineerde actie zodanig dat alle betrokken actoren zich achter de actie kunnen 
scharen. (Eisling en Kohler-Koch, 1999 [Rotmans, 2005]) Tot slot is er nog de multi-level benadering, deze benadering is 
nodig om voldoende richting te kunnen geven aan de complexiteit van de opgave en zo adequaat mogelijk 
te kunnen sturen op de verschillende schaalniveaus. Lastig is het vormgeven van een sturingsconcept dat 
rekening houdt met de interactie tussen deze schaalniveaus. Naast de verschillende benaderingsvormen 
zijn er verschillende sturingsvormen te onderscheiden. Eén is reeds genoemd, de netwerksturing. Naast 
deze sturingsvorm onderscheiden we nog de imperatieve sturing waar men uitgaat van een centrale 
actor, veelal de overheid, die stuurt via klassieke wet- en regelgeving. Ook wel hiërarchische sturing 
genoemd. Mufti-ador sturing waarbij alle belanghebbende partijen betrokken zijn en één centrale actor 
stuurt en zorgt voor draagvlak bij de andere partijen. Daarnaast is er nog responsive sturing, waarbij één 
actor een sturende rol heeft, hetgeen in interactie en wisselwerking met andere betrokken 
maatschappelijke partijen gebeurt. Het initiatief ligt bij één partij, maar de andere partijen hebben ook 

8 Reflexiviteit: het voortdurend nadenken en bereid zijn om aannames en uitgangspunten ter discussie te stellen. 
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sturingsruimte. Deze sturingsvormen zijn vaak niet passend voor de aanpak van een complex probleem. 
Transitiemanagement zorg voor het antwoord hierop. Het combineert verschillende sturingsvormen. Op 
hoog strategisch niveau is het een combinatie van netwerksturing en zelfsturing. Op lager operationeel 
niveau kan het ook een responsieve sturing of multi-actor sturing betekenen. Dit verschilt per transitie. 
(Rotmans, 2003& Dirven, Rotmans en Verkaik, 2002 & Rotmans, 2005) 

Transitiemanagement als nieuw sturingsconcept bevat bovenstaande centrale kenmerken. 
Transitiemanagement is per definitie een multi-actor proces met participatie vanuit bijvoorbeeld 
marktpartijen en maatschappelijke organisaties. Deze participatie vindt op verschillende niveaus plaats, 
dit zorgt voor een multi-level netwerk waarbinnen verschillende thema's centraal staan, multi-domein. 
Transitiemanagement fasciliteert hierbij en brengt verschillende processen op één lijn door de combinatie 
te maken tussen netwerksturing en zelfsturing. Dit maakt transitiemanagement een multi-level 
sturingsmechanisme. Hierbinnen staan zoal onderhandeling en adaptatie centraal en veranderen actoren 
hun eigen visie en herdefiniëren ze hun eigen positie en hun ervaring en omgang met het 
probleem/vraagstuk. (Rotmans, 2oos & Drift, 2006) 

5.6.2. Kenmerken van transitiemanagement 
Transitiemanagement wordt gekenmerkt door de woorden bijsturen, beïnvloeden en aanpassen. 
Daarnaast geldt er een aantal vuistregels voor het transitiemanagement, namelijk: 

• Het betrekken van diverse partijen, het multi-actor aspect 

• Het sturen op verschillende niveaus, het multi-level aspect 
• Het afstemmen van beleid tussen de actoren actief in verschillende domeinen, het multi-domein 

aspect 

• Het koppelen van lange-termijn visies aan korte-termijn acties 
• Het inzetten op vernieuwing (innovatie) en verbetering (optimalisatie) 
• Het openhouden van verschillende opties 
• En het al-doende-leren en al-lerende-doen 
• Omslag in denken en doen 

(Drift, 2006 & Weterings, 2010) 

Een belangrijk aspect van het transitiemanagement, dat ook van invloed is op een samenwerking, is het 
aspect van competente partners. Hierbij gaat het om de juiste persoon op de juiste plek. Het is hiervoor 
van groot belang overzichtelijk te hebben wat de verschillende partners in een transitie of samenwerking 
voor een kennis en kunde in huis hebben. Een ander aspect van transitiemanagement, hetgeen ook 
verbonden is met samenwerken, is het sociaal leren. Dit is nodig om een transitie te ontwikkelen. Het is 
van belang dat de verschillende partijen overlappende of complementaire doelen, inzichten, belangen en 
uitgangspunten ontwikkelen. Het is ook van groot belang dat men onderling vertrouwen en gevoelens van 
afhankelijkheid en verantwoordelijkheid heeft. De interactie en reflectie tussen verschillende partijen 
zorgt voor synergie hetgeen bijdraagt aan een sterk ontwikkelingsproces. Het aspect 'arena' komt in een 
gebiedsantwikkeling naar voren in de samenwerking tussen de verschillende partijen. Er moet een plek en 
een moment zijn om van gedachten te wisselen en elkaar te informeren en te sturen. Deze arena is de 
basis voor het vertrouwen en de samenwerking. De arena wordt bij een gebiedsantwikkeling gevuld met 
veel verschillende actoren met verschillende visies en vanuit verschillende invalshoeken. Dit maakt het 
transitie en samenwerkingsproces een proces waarin omgaan met onzekerheden heel belangrijk is. 
(www.transitiepraktijk.ni) Transities nemen lange tijd in beslag, omdat alle transitie puzzelstukjes in elkaar 
moeten passen. Dit vraagt om veel experimenteren met verschillende mogelijkheden en ruimte in het 
transitieproces. 

Transities en transitiemanagement kennen ook een aantal valkuilen. Onder de valkuilen schaart men 
onder andere 'het te vroeg of ondoordacht bewandelen van nieuwe paden' waardoor een gebrek aan 
draagvlak en inbedding ontstaat. Daarnaast is er het gevaar dat een experiment zodanig wordt ingebed 
dat de vernieuwing wordt geblokkeerd. Ook is er nog het gevaar van het korte termijn en ad-hoc denken. 
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Tot slot kunnen zich problemen voordoen als er geen duidelijke probleemeigenaren zijn. (Rotmans, 2003) In 
een krimpgebied zijn er veel verschillende probleemeigenaren. De hoeveelheid kan zorgen voor 
bijvoorbeeld vertraging in de samenwerking. Deze verschillende partijen worden op een andere manier 
door hetzelfde verschijnsel, dezelfde transitie, beïnvloed. 

Het transitiemanagement zal op enig moment in gang moeten worden gezet, daarna zal het een 
verspreidend effect hebben. Wanneer andere partijen eenmaal zien wat de transitie voor een kansen 
biedt, zullen ze snel in het proces willen acteren. Dit is een belangrijk aandachtspunt in de krimpopgave. 
Lange tijd heeft men alleen overheid en corporaties verantwoordelijk gesteld voor de begeleiding van de 
krimp. Nu wil men, onder andere om voldoende draagvlak te creëren, ook graag marktpartijen bij de 
opgave betrekken. Vraag blijft echter hoe? Het is goed dat overheden en corporaties reeds aan de slag zijn 
gegaan met de opgave. De geboekte successen kunnen andere partijen stimuleren en uitdagen om in de 
opgave mee te doen, maar het feit dat de overheid en corporaties al aan de slag zijn gegaan zorgt er ook 
voor dat marktpartijen afwachtend zijn. 

Transitiebeleid 
Transitiemanagement vraagt om andere rollen en werkwijzen van partijen. De traditionele werkwijze van 
bijvoorbeeld de overheid via het beheersen, controleren en regelen, kan de innovatie in de weg staan en 
op deze manier vormt de overheid zelf de grootste barrière in het slagen van de transitie en het komen tot 
een duurzame ontwikkeling. Transitiebeleid verschilt op een aantal punten van het huidige beleid. Tabel 
12 geeft dit weer. De tabel geeft al direct een aantal zeer gewenste of benodigde veranderingen weer. 

Korte tijdshorizon (5-10 jaar) 

Facetbanadering 
beperkt aantal actoren 
één schaalniveau 
één domein 

Gericht op incrementele verbetering 

Gangbare sturingsvorm 

Gaat uit van zekerheid 

Politieke arena 

Lineaire kennisontwikkeling en -verspreiding 

Lange tijdshorizon (25-30 jaar) 

Integrale benadering 
multi-actor 
multi-level 
multi-domein 

Gericht op innovatie & duurzaamheid 

Nieuwe sturingsvorm 

Gaat uit van onzekerheid 

Transitiearena en Politieke arena 

Al doende leren, allerende doen en allerende leren 

Tabel12: Verschil huidig beleid en transitiemanagement (bron: Rotmans, 2003 & Rotmans 2005 & Drift, 2006) 

5.6.3. Instrumenten van transitiemanagement 
Essentieel bij transitiemanagement is de koppeling tussen inhoud en proces. Rotmans beschrijft het ook 
wel als: 'de inhoudelijke complexiteitsanalyse van het maatschappelijk systeem ter observatie is mede 
bepalend voor de sturingsmogelijkheden en sturingsinstrumenten die worden ingezet met behulp van het 
beschreven sturingsraamwerk.' (Rotmans, 2005). Transitiemanagement kan toegepast worden in meerdere 
fasen. Zo onderscheidt men de strategische fase, de tactische fase en de operationele fase. In de 
strategische fase worden onder andere het doel of de doelstellingen, de kernwaarden en de kritieke 
prestatie indicatoren (kpi's) bepaald. De output van deze fase is een richting en een toetsingskader. In de 
tactische fase worden de regels, afspraken en projectcriteria vastgesteld voor de daadwerkelijke 
ontwikkeling en het beheer. In de operationele fase wordt deze ontwikkeling vorm gegeven en hierin 
komt ook het beheer naar voren. In tabel 13 is een overzicht te zien van deze verschillende instrumenten 
opgesplitst naar fase. TM staat voor transitiemanagement. Per fase worden de doelen van het 
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transitiemanagement, de acties, de mogelijke transitiemanagement instrumenten en de benodigde 
competenties van de participerende actoren besproken. 

.--- -· 1- ~ _ ... ~ .. 
-:---- . ----- ...._.j 

~ .... -- -
Anticipatie Probleemperceptie & Integrale systeem Systeemdenken, 

structurering analyse Abstraherend vermogen 

Strategisch 
Coördinatie Uitwisseling van Transitiearena, Communicatie-

perspectieven, Transitieagenda vaardigheden, Strategisch 
agendaontwikkeling inzicht 

Toekomst- Visievorming Scenario-ontwikkeling, Verbeeldend vermogen, 
oriëntatie Transitiebeelden Creativiteit 

Variatie Stimulering Transitieagenda, Denken in termen van co-
Transitiepaden productie 

Selectie Analyse & Transitiemonitoring, Analytisch inzicht & 

Tactisch 
onderhandeling Transitie-evaluatie, Onderhandelings-

I nnovatien etwerke n vaardigheden 

Netwerken Coalitievorming, Arena's van arena's, Communicatie en 
Inbedding in Innovatieve netwerken consensus bouwen 
netwerken & 
instituties 

Ontwikkeling Experimenten Experimenteerruimtes Leren en communiceren 
Operationeel 

Innovatie Implementatie Proeftuinen en Projectmanagement 
Praktijkexperimenten 

. . .. 
Tabel 13: Koppeling tussen verschillende procesmveaus, doelen en actiVIteiten van transitiemanagement 
(bron: Rotmans, 2005; gebaseerd op loorbach, 2004) 

Doordat het transitiemanagement toegepast kan 
worden in verschillende fasen van het 
samenwerkingsproces en door het flexibele en 
experimentele karakter van het 
transitiemanagement is het lastig om vat te 
krijgen op deze managementvorm. 'Centraal in de 
aanpak staat het op kleine schaal zoeken naar en 
leren over oplossingen voor grootschalige 
problemen. Transitiemanagement geeft 
'wegwijzers' voor dit zoek en leerproces.'(Drift, 
2006). De aspecten die samen het 
transitiemanagement vormen, volgen zich op in 
de vorm van een cyclus. De Dutch Research 
lnstitution for Transition heeft deze cyclus 
vormgegeven zoals te zien is in figuur 13 . Hier 
worden vier onderdelen binnen het 
transitiemanagement onderscheiden, namelijk: 

• Probleemstructurering, visievorming en 
arena opzet 

• Ontwikkeling transitie-agenda, 
transitiepaden en coalities 
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Figuur 13: De transitiemanagement cyclus 

(bron: Drift, 2006) 
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• Experimenten opzetten en uitvoeren en mobiliseren van netwerken 
• Evaluatie, monitoring, adaptatie en (sociaal) leren 

Om succes te boeken, dient deze cyclus meerdere malen doorlopen te worden voor eenzelfde 
transitievraagstuk. (Drift, 2006) 

Er is een stappenplan geformuleerd dat de instrumenten en acties uit tabel 13 en de 
transitiemanagementcyclus, te zien in figuur 13 combineert en het t ransitiemanagement uitvoerbaar 
maakt. Het stappenplan is in elk van de fasen (strategische, tactische en operationele fase) toepasbaar. De 
stappen zijn echter niet altijd standaard in deze vorm te doorlopen, maar fungeren wel als 'wegwijzers' 
voor de zoektocht naar het juiste transitie management. Dit geldt niet alleen voor krimpgebieden. Het is in 
elk geval van belang dat geen van de stappen wordt overgeslagen. In figuur 14 is dit stappenplan 
weergegeven. (Rotmans, 2003) 

De stappen uit het stappenplan van Rotmans zijn te vergelijken met de onderdelen van de 
transitiemanagementcyclus opgesteld door het research institute. In het stappenplan in figuu r 14 zijn de 
stappen iets verder uitgewerkt en het managementproces ingedeeld in drie onderdelen. Hier worden de 
stappen onderverdeeld naar de activiteiten die plaats moeten vinden, zoals de opzet van het proces, de 
communicatie en de inhoudelijke en procesmatige activiteiten binnen de arena. 

8. Formuleren van 
tussendoelein•n 
toesingskader voor 

bestaand beleid 

7l OntwUckel•n I 
toepassen van 
Instrumenten 

afleiden uit bevoegdheden 6· Vtrkennen·van 
transftlêpàden

opties open houden 

Inrichting, opzet en organisatie van het transitieproces 

Communicatie binnen en tussen de arena's 

Inhoudelijke en procesmatige activiteiten binnen de arena 

evoluerend 

Figuur 14 : Stappen in het t ransitieproces (bron: Rotmans, 2003) 
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• Stap 1, het inrichten van de transitiearena. Hier formeert men een netwerk verbonden met het 
transitiethema en creëert men permanent draagvlak 

• Stap 2, het organiseren van het multi-actor proces. Hierbinnen staan vier concrete activiteiten 
centraal, namelijk: 

o Ruimte bieden voor verrassende ontmoetingen en het stimuleren van innovatieve 
experimenten 

o Het wegnemen van institutionele barrières en verstikkende regelgeving 
o Het inrichten van een onafhankelijke organisatie die de transitiearena ondersteunt en de 

vernieuwingsprocessen helpt aanjagen. 
o Het opzetten van transitieteams op de thuisbases van de deelnemende actoren om de 

communicatie tussen de transitiearena en de thuisbasis te bevorderen. 
• Stap 3, het afbakenen van het transitievraagstuk. Hier worden de complexe grote vraagstukken 

omgezet in praktisch hanteerbare deelthema's of problemen. Hierbij zijn drie aspecten van 
belang, namelijk; 

o Multi-domein 
o Multi-schaal 
0 Multi-actor 

• Stap 4, het agenderen van probleempercepties. Deze stap herbergt het formuleren van 
verschillende probleempercepties en achterliggende motieven en doelen van verschillende 
actoren. Door het multi-actor aspect zijn er veel actoren in de arena aanwezig en zal 
communicatie en onderhandeling nodig zijn om deze probleempercepties te agenderen. 

• Stap 5, het ontwikkelen van lange termijn visies. Het transitiemanagement acht het van belang 
dat deze visies innovatief, ambitieus en evoluerend zijn. 

• Stap 6, het verkennen van transitiepaden. Bij de verschillende transitie-eindbeelden worden 
meerdere transitiepaden (scenario's) geformuleerd, ook een 'slecht weer' scenario. Bij de 
bepaling van deze scenario's worden zo veel mogelijk opties open gehouden. Exploratief en 
inventief. 
Stap 7, het ontwikkelen I toepassen van instrumenten. Deze instrumenten worden afgeleid uit 
bevoegdheden en gekozen, ontwikkeld en toegepast. 

• Stap 8, het formuleren van tussendoeleinden. Om reële doelen te kunnen stellen worden 
tussendoeleinden geformuleerd met een toetsingskader. 

• Stap 9, het evalueren van de tussendoelen en leereffecten. Transitiemanagement wordt 
gekenmerkt door het experimenteren (het al-lerende-doen en al-doende-leren). Van de kennis en 
ervaring die in deze transitieronde is opgedaan kan men leren. 

• Stap 10, het organiseren van de volgende transitieronde. Zoals tabel 13 laat zien kan 
transitiemanagement worden toegepast in de verschillende fasen van het vastgoedproces. Als de 
transitieronde in de strategische fase is doorlopen, kan hiervan worden geleerd en vervolgens kan 
men de transitiearena voor het tactische niveau vorm gaan geven. Dezelfde stappen worden in 
beginsel doorlopen, maar met een grotere groep deelnemers en op verschillende schaal- en 
organisatieniveaus. 

(Rotmans, 2003) 

Aangezien dit stappenplan veel vragen oproept en nog veel zaken onbesproken laat worden er vanuit de 
literatuur een aantal tips voortkomend uit de praktijkervaring aan gekoppeld. Sinds 2001 is het 
transitiemanagement onderdeel geworden van het overheidsbeleid. Deze keuze zorgt ervoor dat er 
innovatie plaats kan vinden in het overheidshandelen. Het is van belang dat dit transitiebeleid naast het 
bestaande gangbare beleid wordt toegepast, om op deze manier de legitimiteit van het transitiebeleid te 
waarborgen. Ze hebben elkaar dus hard nodig. Echter niet alleen transitiebeleid is nodig. Er ligt ook een 
verantwoordelijkheid bij de maatschappij. Transitiebeleid is er juist voor om richting te geven aan 
maatschappelijke vernieuwingsprocessen door te stimuleren, organiseren en te coördineren. Dit betekent 
ook een verandering van rol en werkwijze van andere partijen dan de overheid. (Rotmans, 2oos) Uit de praktijk 
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van het transitiemanagement zijn een aantal tips naar voren gekomen, weergegeven in tabel 14. Het 
stappenplan uit figuur 14 fungeert als basis en wegwijzer voor de zoektocht naar het juiste 
transitiemanagement voor dit transitievraagstuk, krimp. Deze tips, uit tabel 14, geven nog meer richting 
aan deze zoektocht. De indeling van de tabel is gebaseerd op de indeling van het stappenplan. Het 
stappenp lan is opgebouwd uit de onderdelen die betrekking hebben op de inrichting, opzet en organisatie 
van de arena (transitiearena en inhoud), de commu nicatie (transitiea rena en proces) en de inhoudelijke en 
procesmatige activiteiten (inhoud, proces en transitiearena). 

- ~···~'-
~ -.- ~- ~ ... -~-

-~ -

·- % .1: ,·.-; .- ~~ ~~ 
- ·~ - ' - --- -- I I:" j lo- =-- :.-...: -"'-

Transitiearena 

Houd overheidsbestuurders zo lang mogelijk Een faalfactor van het t ransitiemanagement is de weerstand 
uit de transitiearena tegen maatschappelijke initiatieven. Daarnaast kunnen 

overheidsbestuurders veelal het ambitieniveau van de 
marktpartijen beperken 

Breed draagvlak is niet direct nodig: ga aan Het grote publiek ziet vaak pas het nut en de noodzaak als ze 
de slag met welwillenden zelf geconfronteerd worden met de symptomen 

1-

Wat gebeurt er buiten de arenasessies om? Ook wanneer er geen overlegmoment is dient men bezig te zijn 
met de transitie, de processen tussen de arena's zijn net zo 
belangrijk 

Individuen in plaats van instituten en In eerste instantie deelnemers selecteren op basis van 

1 organisaties persoonlijke kwaliteiten, competenties en innovatieve ideeën 

Zorg voor overtuigingskracht en leiderschap Dit is nodig om daadwerkelijk besluiten te kunnen nemen en 
in de arena vervolgstappen te formuleren en te zetten 

'-

Zorg voor commitment Wees van te voren duidelijk over de tijdsvraag dat het 
transitievraagstuk met zich mee zal brengen 

-
Zorg voor een goede basisfinanciering voor Vaak wordt hiervoor aangeklopt bij de overheid, terwijl de 
het opzetten en doorontwikkelen van de overheid op een afstand dient te blijven in de arena 
transitiearena 

-
Zorg voor verversing van de arena's Zaken en mensen die niet goed functioneren in de arena 

moeten zo snel mogelijk worden vervangen door zaken of 
mensen die wel passen in de arena 

Dynamiek in de arena's moet goed zijn Dit zorgt voor de benodigde reflectiviteit 
- 1-

Probeer de 'waan van alledag' buiten de Voornamelijk de polit ieke druk van buitenaf 
deur te houden 

- - ~ - -~ ,. ...... - . 
- -

-~-

Proces 

Werk aan vertrouwen Vertrouwen over een goede afloop van het transitieproces, 

I vertrouwen tussen de partijen 
-

! Een goede timing is noodzakelijk. Er is een 'sense of urgency' nodig onder de belanghebbenden 
1-

1 
Sturen versus gestuurd worden Men onderschat vaak de eigen mate van beïnvloeding en 

overschat de mate van beïnvloed worden 

Tabel14: Tips transitiemanagement in de praktijk (bron: Rotmans, 2003 & Drift, 2006 & Weterings, 2010) 
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..... c•:t -
~ -- .. --

_.;;.... -~ . ~ 

Proces 

Ontwikkel een eigen transitietaal De deelnemers hebben vaak een verschillende achtergrond en 
kennis, waardoor men elkaar soms lastig kan begrijpen. Zorg 
ervoor dat iedereen elkaars 'taal' verstaat 
------------

Frappez toujours Constante herhaling van de oorspronkelijke uitgangspunten en 
afspraken 

Niet rationele elementen spelen een rol Emotie en gevoel van prettig samenwerken 

Neem de tijd voor het transitieproces Neem ook voldoende tijd om het probleem duidelijk te 
formuleren 

•, .... l'":~....L- ..:. .-"'~ 'é,-0 ~-7 - :.-~ 

Inhoud 

Scoren is belangrijk Korte termijn successen en resultaten 
-- - --

Koppeling tussen toekomstvisie en huidige De toekomstvisie dient innovatief en ambitieus te zijn, maar 

belangen door de koppeling met de huidige belangen wordt de 

f---
visie/ambitie ook reëel 

Probeer een t ransitieakkoord af te sluiten Een ambitie statement. Dit is een bindende overeenkomst om i 
te voorkomen dat gemaakte afspraken niet worden 
nagekomen. 

Maak er geen beleidsproces van Geen begeleidingsgroep of klankbordgroep installeren 
.. 

Inhoud en proces gaan gelijk op Men moet er 'klaar voor zijn' om besluiten te nemen 

Documentatie is belangrijk Om de beargumentatie van genomen besluit en nogmaals te 
raadplegen 

--
Ontwikkel nieuwe beoordelings- en Huidige indicatoren en evaluatiekaders voldoen niet in een 

j evaluatiekaders transitieproces 
. - --Vervolg tabel14: Tips transitiemanagement 1n de praktijk (bron: Rotmans, 2003 & Drift, 2006 & Weterings, 2010) 

5. 7. Conclusie 

Samenwerken is zeer belangrijk bij de begeleiding van bevolkingskrimp. De samenwerking wordt 
beïnvloed door veel verschillende aspecten. Zo onderscheidt men: 

• De aanwezigheid van een gedeeld probleem of vraagstuk 
• Het hebben van een belang in de samenwerking, 
• De persoonlijke sentimenten 
• Teamrollen 
• De rol- en verantwoordelijkheidsverdeling 
• De politiek/juridische invloed. 

Dat niet al deze aspecten een samenwerking altijd beïnvloeden maakt het interessant te onderzoeken 
welke aspecten de samenwerking in een krimpgebied vooral hebben beïnvloed. 

De optimale samenwerking is het best te formuleren tussen partijen met complementaire competent ies, 
gelijkwaardige betrokkenheid, gemeenschappelijke doelstell ingen en wanneer het behalen van deze 
doelstellingen gekenmerkt wordt door grote wederzijdse betrokkenheid in succes en persoonlijke groei. 
Dit is zelden de basis van een samenwerking tussen partijen in een gebiedsantwikkeling en al zeker niet in 
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een krimpgebied. De samenwerking in een krimpgebied verschilt namelijk van de samenwerking in een 
groeigebied. Zo is de samenwerking meer verplicht van aard en is er een grote toename van de 
complexiteit van de samenwerking te herkennen. De krimp is van invloed op verschillende schaalniveaus 
(zoals de regio, de stad en de straat), verschillende stakeholders en verschillende domeinen (zoals 
'wonen', 'werken' en 'voorzieningen'). Deze drie onderdelen overlappen elkaar zeer sterk in een 
gebiedsantwikkeling in een krimpgebied. De in het verleden meestal gehanteerde managementvormen 
zijn door deze toename van de complexiteit niet meer afdoende om de krimp te begeleiden. Het project-, 
proces- en programmamanagement geven alle niet de juiste aanpak voor een dergelijk complex probleem 
dat voortkomt uit de vraagstelling rondom bevolkingskrimp. Er is dus een 'nieuwe' managementvorm 
nodig voor de samenwerking in een krimpgebied. Het transitiemanagement geeft antwoord op dit 
verlangen. Het combineert de verschillende managementvormen en sturingsvormen, zoals de 
netwerksturing, de imperatieve sturing, de multi-actor sturing en de responsive sturing. Daarnaast is een 
belangrijk kenmerk van het transitiemanagement dat het een multi-level, multi-actor en multi-domein 
karakter heeft. Hiermee wordt de complexiteit van de krimpopgave door de overlapping van de drie 
aspecten domeinen, schaalniveaus en stakeholders in één managementvorm samengebracht. 
Transitiemanagement geeft geen eenduidig antwoord op de vraagstelling. Centraal staat dan ook het 
experimenteren en het al-doende-leren en al-lerende-doen. Het transitiemanagement is toepasbaar in 
meerdere fasen. Zowel in de strategische als in de tactische en de operationele fase van het 
vastgoedproces. Om het transitiemanagement in alle fasen te kunnen toepassen, dient de 
transitiemanagementcyclus of het stappenplan meerdere malen doorlopen te worden. De stappen zijn 
echter niet altijd standaard in dezelfde vorm te doorlopen, maar fungeren wel als 'wegwijzers' voor de 
zoektocht naar het juiste transit iemanagement Om deze zoektocht meer vorm te geven is er een aantal 
tips vanuit de praktijk van het transitiemanagement uiteengezet. Deze combinatie, het stappenplan en de 
tips, helpen bij het formuleren van het juiste transitiemanagement. 

De optimalisatiemogelijkheden voor het samenwerken in een krimpgebied liggen: 
• In de factoren die de samenwerking beïnvloeden; 
• en de toepassing van het transitiemanagement 

Het transitiemanagement wordt als 'hoofd' managementvorm gekozen. Deze managementvorm 
combineert essentiële aspecten van het samenwerken die nodig zijn voor een samenwerking in een 
krimpgebied. Het verandermanagement oftewel het transitiemanagement is de essentiële onderlegger 
voor de casestudy. 

K.L.M. Damoiseaux (0594016) I Afstudeerscriptie I 13-07-2011 



Case: Zuid-limburg 

Om de conclusies uit de literatuurstudie te koppelen aan de praktijk wordt er een case study uitgevoerd. 
Binnen de regio Zuid-Limburg ligt een krimpregio van de eerste generatie, namelijk Parkstad Limburg. 
Parkstad Limburg is al ver gevorderd met de begeleiding van de krimp en men heeft in Zuid-Limburg 
ondervonden dat er een noodzaak is om op een groter schaalniveau te gaan samenwerken en plannen af 
te stemmen. De samenwerking op deze schaal is recent opgezet. Het samenwerken op deze schaal is 
nieuw hetgeen het interessant maakt deze samenwerking en deze regio te onderzoeken. Allereerst wordt 
een korte beschrijving van de regio, door middel van de bevolkings- en huishoudensprognoses gegeven. De 
werkwijze/samenwerking binnen de case in de strategische fase van het vastgoedproces wordt onderzocht 
en beoordeeld aan de hand van: 

• de stakeholderverdeling 
• de geformuleerde factoren die een samenwerking kunnen beïnvloeden 
• het stappenplan en de praktijktips van het transitiemanagement 

6.1. Prognoses 

Om een goed beeld te verkrijgen van de mate van bevolkingskrimp in Zuid-Limburg worden de prognoses 
van de regio kort uiteen gezet. Allereerst wordt gekeken naar de prognoses in de provincie Limburg. 
Hierbij wordt voornamelijk de aandacht gevestigd op de grote regionale verschillen. 

6.1.1. Limburg 
In figuur 15 is een kaart van Limburg te zien. Weergegeven zijn Noord-, Midden- en Zuid-Limburg. Zuid
Limburg is daarnaast nog uitgesplitst in drie regio's. De in het paars weergegeven regio Westelijke
Mijnstreek, de in het rood weergegeven regio Maastricht-Heuvelland en de in het geel weergegeven regio 
Parkstad Limburg. 

Figuur 15: Overzichtskaart Limburg 
(bron: www.limburgadverteren.nl) 

Wanneer men de bevolkingsentwikkeling van de drie 
regio's in Limburg namelijk, Noord-Limburg, Midden
Limburg en Zuid-Limburg voor de periode 1970-2009 
onderzoek, valt er meteen een duidelijk verschil te 
herkennen. De bevolkingsantwikkeling in Noord- en 
Midden-Limburg is vergelijkbaar met die van Nederland. 
In de regio Zuid-limburg is al vanaf het jaar 2000 het 
bevolkingsaantal fors gekrompen. (zie figuur 16) (Deetman, 

e.a., 2011) 

Vooralsnog is er in de regio's Noord- en Midden-Limburg 
sprake van een klein geboorteoverschot (saldo van 
geboorten en sterften). In Zuid-limburg is sprake van 
jaarlijks meer sterfte dan geboorte. (zie bijlage 6, figuur 
3). Daarnaast is in Zuid-limburg sprake van een 
vestigingsoverschot (saldo van immigratie en emigratie) 
van min drieduizend personen. Terwijl er in diezelfde 
periode in Noord- en Midden-limburg meer mensen zich 
hebben gevestigd dan er zijn vertrokken (respectievelijk 
tienduizend en dertienduizend mensen). (zie bijlage 6, 
figuur 4). Ook wanneer men kijkt naar het aandeel 
ouderen in de provincie wordt zichtbaar dat Zuid- en 
Midden-limburg beduidend meer vijfenvijftigplussers 
tellen. Met zevenentwintig tot dertig procent ouderen 
ligt dit percentage iets hoger dan het landelijke 
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gemiddelde van zevenentwintig procent. In Noord-Limburg ligt het percentage tussen de 
drieëntwintigkommavijfenzevenentwintig procent. (Deetman, e.a., 20111. De bevolkingskrimp zal zich dus het 
ergst manifesteren in de regio Zuid-Limburg. 

- Nederland 

- Noord-Umbrug 

- - Midden-limbrug 

- Zuid-Limburg 

1970 1980 1990 2000 2009 

Figuur 16: Procentuele bevolkingsontwikkeling ten opzichte van basisjaar 1970 
(bron: CBS, 2010 [Deetman, 2011)) 

Uit de prognoses tot het jaar 2040 blijkt dat regionale verschillen in Limburg blijven, de verschillen worden 
echter kleiner en de hoeveelheid bevolking van Limburg zal afnemen. In figuur 17 zijn deze prognoses voor 
de bevolkings- en de huishoudenontwikkeling in percentages te zien. Uit de figuur valt af te leiden dat in 
Zuid-Limburg zowel de bevolking- alsook de afname van het aantal huishoudens het grootst is. 
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Figuur 17: Procentuelebevolkings- en huishoudensontwikkeling 2010-2040 
(bron: CBS, 2010) [Deetman, e.a., 2011)) 

In tabel15 zijn deze prognoses in percentages en absolute getallen weergegeven. In Zuid-Limburg is zowel 
sprake van een bevolkingskrimp in het landelijk als in het stedelijk gebied. In bijlage 6, tabel 1, zijn de 
prognoses van Noord- en Midden-Limburg te zien. De verschillen tussen de prognoses van PEARL en E'til 
zijn te verklaren vanuit het gegeven dat het E'til prognoses maakt waarbij men ervan uitgaat dat er geen 
extra inspanningen worden geleverd om inwoners naar de regio te trekken. PEARL gaat ervan uit dat men 
de regio kan profileren en wellicht extra inwoners kan aantrekken. (Commissie Ruimtelijke inrichting en bereikbaarheid, 

20111 De verschillen in uitgangspunten levert een bandbreedte op waarbinnen de uiteindelijke 
ontwikkelingen van de bevolking en de huishoudens zal vallen. De CBS-prognoses die ook landelijk 
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gehanteerd worden, vallen binnen deze bandbreedte. Er is voor gekozen ook van deze cijfers uit te gaan, 
te zien als de cijfers in de kolommen PEARL in tabel15. 

Bevolkingsantwikkeling 

2010-2025 
-23.000 -55.000 -36.000 -67.000 +684.820 
-3.8% -9.1% -3.2% -6.0% +4.1% 

2010-2040 
-50.000 -135.000 -83.903 -182.000 +937.567 
-8.2% -22.2% -7.5% -16.2% +5.7% 

Ontwikkeling van het aantal huishoudens 

2010-2025 
+2.600 -5.700 +15.400 +8.500 +706.000 
+0.9% -2.0% +3.1% +1.7% +9.6% 

2010-2040 
-12.700 -41.000 -8.000 -38.000 +917.400 
-4.5% -14.6% -1.6% -7.8% +12.5% 

Tabel15: Bevolkmgs- en huishoudenontwikkeling 2010-2025 en 2010-2040 (bron: Oeetman, e.a.,2011) 

6.1.2. Zuid-Limburg 
De bevolkingskrimp, de huishoudenkrimp en de vergrijzing zullen, gezien de prognoses, dus in de grootste 
mate voorkomen in Zuid-Limburg. In bijlage 6, tabel 2 en 3 zijn de prognoses voor Zuid-Limburg en de drie 
grote steden Sittard-Geleen, Maastricht en Heerlen in absolute getallen, te vinden. Figuren 14 en 15 geven 
hiervan een samenvattend beeld in percentages. Binnen Zuid-Limburg zijn nog verschillen te herkennen 
tussen de drie grootstedelijke agglomeraties. Met name de agglomeratie Heerlen, wat deel uit maakt van 
Parkstad Limburg, krimpt het sterkst zowel in hoeveelheid bevolking als in hoeveelheid huishoudens. De 
overige twee agglomeraties laten een niet zo sterke daling van het aantal huishoudens zien, danwel zelfs 
een stijging. Deze daling van het aantal huishoudens is de ontwikkeling die van invloed is op de 
kwantitatieve woningvraag. In alle agglomeraties, behalve Maastricht (hier zal weer sprake zijn van groei 
na 2030) zal de hoeveelheid bevolking krimpen. 

2010 2020 2030 2040 

•zuid Limburg 

• Sittard-Geleen 

fJ Heerlen 

[]Maastricht 

Figuur 18: Bevolkingsentwikkeling 2010-2040 (in %) 
(bron: CBS, 2011) 
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Figuur 19: Huishoudenontwikkeling 2010-2040 (in%) 
(bron: CBS, 2011) 

De heer Derks, deskundige op het gebied van bevolkingskrimp, geeft aan dat de top van het 
bevolkingsaantal in Zuid-Limburg al in 1997 was bereikt en dat niet Parkstad maar heel Zuid-Limburg één 
van de sterkste dalers van Nederland (naast Noordoost Groningen en Zeeuws-Vlaanderen) is. Ook herkent 
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hij in Zuid-Limburg een sterke vergrijzing en ontgroening. De vergrijzing zal in het hele land zijn, maar de 
ontgroening is in overig Nederland niet zo sterk als in Zuid-Limburg, ook niet in Noordoost Groningen en 
Zeeuws-Vlaanderen. Ook constateert hij dat er in de periode 2004/2008 in Zuid-Limburg per vrouw 
gemiddeld één komma vier kind geboren werd. In Noordoost Groningen en Zeeuws-Vlaanderen ligt dit 
cijfers met één komma acht nog boven het Nederlands gemiddelde van één komma zeven. De 
ontgroening zal in Zuid-Limburg dus veel sterker zijn. Daarnaast is er in Zuid-Limburg nog sprake van een 
sterke afname van de beroepsbevolking. Tot slot constateert hij dat er in Zuid-Limburg zowel zowel op het 
platteland als in de stad krimp zal zijn. (Deetman, e.a., 2011) 

6.2. Samenwerken in Zuid-limburg 

De manier waarop in de huidige situatie wordt samengewerkt kan onderscheiden worden in 
samenwerken op Zuid-Limburgse schaal en het samenwerken in Zuid-Limburg. Het samenwerken wordt in 
Zuid-Limburg natuurlijk al lange tijd gedaan. Bijvoorbeeld bij een gebiedsantwikkeling in een gemeente, 
zoals de centrumstedelijke herstructurering in Sittard, Zitterd Revisited. Het samenwerken op Zuid
Limburgse schaal is echter nieuw. 

6.2.1. Stakeholders 
Vanzelfsprekend zijn in Zuid-Limburg ook veel verschillende stakeholders actief. Zo onderscheidt men de 
overheid (Rijk, Provincie en Gemeente), het regio-orgaan, de marktpartijen (ontwikkelaars, investeerders, 
banken, adviseurs, ondernemers, onderwijs- en zorginstellingen en corporaties), de maatschappelijke 
organisaties en de burgers. Er zijn voor dit onderzoek negentien interviews, waarvan één telefonisch, 
gehouden. De overgrote meerderheid van de bedrijven die geïnterviewd zijn, zijn voornamelijk actief op 
de woningmarkt. In bijlage 7A is een overzicht te vinden van de geïnterviewden en in bijlage 7B staat een 
voorbeeld van de gebruikte vragenlijst. 

Aan de hand van de stakeholderidentificatie kan de stakeholderverdeling ingevuld worden. In figuur 20 is 
de stakeholderverdeling op basis van de belangrijkheid en mate van invloed op de samenwerking 
weergegeven. In de binnenste cirkel zijn stakeholders, die het meest belangrijk zijn in de samenwerking en 
de meeste invloed hebben, te vinden. Deze mate van belangrijkheid en invloed neemt af richting de 
buitenste cirkel. De verdeling is gemaakt op basis van de huidige situatie. Wellicht is dit niet de gewenste 
of beste verdeling. Als voorbeeld worden de burgers genomen. Burgers worden zeer beïnvloed door de 
bevolkingskrimp, ze wonen en leven immers in het gebied. Toch krijgen ze niet veel of geen invloed op de 
samenwerking doordat ze simpelweg meestal niet in de samenwerking betrokken worden. Het is echter 
wel van groot belang ze bij de begeleiding van krimp te betrekken. Deze tegenstelling is weergegeven in 
figuur 21 de stakeholderverdeling op basis van belang en macht. De burgers en ook de maatschappelijke 
organisaties hebben veel belang bij een goede begeleiding van de krimp, maar hebben weinig macht. 
Zoals figuur 2llaat zien vallen ze in de categorie: 'Keep informed'. 
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Figuur 20: Stakeholder verdeling (belangrijkheid en mate van invloed) ingevuld voor Zuid-Limburg door 
autheur, gecontroleerd door deskundige (bron: www.themanager.org) 
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Figuur 21: Stakeholder verdeling (belang, macht) ingevuld voor Zuid-Limburg door autheur, 
gecontroleerd door deskundige (bron: www.themanager.org) 
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Wat opvalt aan de verdeling in figuur 21 is dat nagenoeg alle stakeholders aan de rechterkant van het 
figuur staan, als 'key players' of partijen die men geïnformeerd dient te houden. De groep 'keep informed' 
kan een belangrijke partij vormen bij het nemen van besluiten. Deze partijen hebben veel belang bij een 
goede begeleiding van de krimp, maar kunnen hier weinig invloed op uitoefenen. Het feit dat er aan de 
linkerkant van het figuur geen stakeholders staan, geeft nogmaals aan dat er heel veel partijen zijn die 
belang hebben bij een goede begeleiding van de bevolkingskrimp en een zo optimaal mogelijke 
samenwerking om dit te bewerkstelligen. 

Het is van belang het onderscheid tussen regiogebonden en niet regiogebonden stakeholders te erkennen. 
Zo zullen regio gebonden ontwikkelaars veel meer belang hebben bij een goede begeleiding van de 
bevolkingskrimp. Een niet regiogebonden ontwikkelaar zal er sneller voor kiezen de krimpregio te verlaten 
en elders te gaan ontwikkelen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor investeerders. Deze niet regiogebonden 
partijen zullen meer aan de linkerkant van het figuur geplaatst moeten worden. 

Het feit dat er zo veel partijen in de samenwerking betrokken dienen te worden, op verschillende niveaus 
en momenten wel te verstaan, maakt de samenwerking complex. Deze complexiteit vergroot de kans op 
knelpunten en struikelblokken bij het samenwerking. 

6.2.2. Ervaren knelpunten en struikelblokken bij het samenwerken 
Het samenwerken in Zuid-Limburg gaat nog niet als vanzelf. Er worden nog steeds knelpunten en 
struikelblokken ondervonden. Er zijn verschillende factoren die een samenwerking kunnen beïnvloeden 
opgesteld. Deze zijn nogmaals weergegeven in tabel 16. De mate waarin deze factoren de samenwerking 
beïnvloeden verschilt. Wellicht verschilt dit ook nog tussen samenwerken in een groeigebied en 
samenwerken in een krimpgebied. Samenwerken in krimpgebieden vraagt een andere dynamiek en zoals 
vele partijen herkennen, een rol- en verantwoordelijkheidsverschuiving. De krimp vraagt om een nog 
integralere samenwerking en oog voor de verschillende schaalniveaus. Om de samenwerking te kunnen 
optimaliseren is er inzicht nodig in welke factoren het meest de samenwerking in het krimpgebied 
beïnvloeden. Wanneer men kijkt naar de praktijkervaring op het gebied van samenwerking in een 
krimpgebied, in dit geval Zuid-Limburg, komen een aantal bevindingen en ervaren knelpunten en 
struikelblokken naar voren. De knelpunten en struikelblokken komen voort uit de gehouden interviews. In 
tabel16 zijn deze ervaren kne lpunten en struikelblokken gekoppeld aan de verschillende factoren die een 
samenwerking kunnen beïnvloeden. Voor een overzicht van de geïnterviewden wordt verwezen naar 
bijlage 7A. 
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I I probleem/vraagstuk • Gezamenlijk opgestelde visies zijn niet bindend . 
oftewel inhoud • Kleinschalig denken i 

• Te lang en te veel discussie over getallen 

• Angst dat buurgemeenten afspraken niet nakomen. Het prisoners dilemma . 

i Belang • Toch nog vaak eigenbelang voorop stellen 

Persoonlijke sentimenten • Het socio-psychologisch proces van groei naar krimp wordt nog te langzaam I 
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I Teamrollen Veel ego's I veel baasjes, met als gevolg dat niemand de regie op zich neemt. ! • I 
I 

i 
I I Pm<eSgang f;nteractle De stap naar de uitvoering wordt lastig genomen. • 

de I • Te weinig integratie tussen de verschillende stakeholders actief in 
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I I 
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I 
bereidheid om aan te geven wat het behalen van succes je financieel waard is. I 
Gebrek aan regie en daadkracht . i • I 

• Veel samenwerkingslijnen i I Dubbele agenda's I • 
I 
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I Te veel in de eigen bekende rol blijven steken • I 
I 

l Politiek/Juridisch • Zich niet willen vastleggen op iets 

Tabel16: Ervaren knelpunten en struikelblokken 

Zoals aangegeven is er een groot grijs overlap gebied te herkennen tussen de factoren die een 
samenwerking kunnen beïnvloeden. De verschillende knelpunten en struikelblokken zijn echter geplaatst 
bij de factor waar ze op het eerste oog het best bij passen. 

Uit het overzicht (tabel 16) valt op dat de persoonlijke sentimenten voor veel knelpunten en 
struikelblokken zorgen. Meer dan men wellicht zou verwachten, omdat men er bij een samenwerking 
weinig aandacht aan besteedt. Men richt zich meer op de te bewerkstelligen doelen. Deze sentimenten 
belemmeren de voortgang van de samenwerking en zorgen ervoor dat er niet het optimale resultaat kan 
worden behaald. Ook wordt er tijdens de interviews aangegeven dat men nog steeds moeite heeft te 
bepalen wat men op welk schaalniveau (provincie, regio, gemeente, buurt) dient te bespreken. Het blijkt 
dat er nog te weinig geïntegreerd wordt tussen de stakeholders actief in de verschillende domeinen zoals 
'wonen', 'werken', 'economie' en 'beleid'. Men is zich vaak te wein ig bewust van de invloed die men op 

K.L.M. Damoiseaux (0594016) I Afstudeerscriptie I 13-07-2011 

I 

I 
I 
i 
I 
I 
I 

i 
! 



elkaar heeft. Er is dus nog niet voldoende integraliteit. Tijdens de interviews kwam ook meermaals naar 
voren dat men vaak worstelt met de financiering. Niemand durft de eerste stap te zetten, uit angst dat de 
ander zich niet aan de afspraken houdt en diegene profiteert van jouw investering. De risico's zijn groter 
en veel partijen vertonen risicomijdend gedrag. Toch erkennen steeds meer partijen dat er geen winnaars 
meer zijn, iedereen zal zijn of haar verlies moeten nemen. Een andere belangrijke constatering is dat het 
effect van communicatie zeer groot is. Partijen durven zich niet bloot te geven en zijn niet open naar 
elkaar. Er is weinig bereidheid om aan te geven wat het behalen van succes financieel waard is. De 
politiek, onder andere, zorgt voor dubbele agenda's, waardoor partijen zich niet willen vastleggen op iets 
en lastige besluiten een ambtsperiode uitstellen. Daarnaast zijn er heel veel samenwerkingspartners, 
hetgeen de kans dat partijen elkaar binnen de samenwerking 'niet mogen' vergroot. In Zuid-Limburg wijt 
men veel van de knelpunten in de samenwerking aan het gebrek aan regie en daadkracht in de 
samenwerking. Uit de ervaringen in Zuid-Limburg kan geconcludeerd worden dat wanneer de urgentie 
toeneemt, de intentie om samen te werken toeneemt en wanneer men eenmaal samenwerkt en de 
urgentie neemt nog verder toe, men eerder geneigd is elkaar op gemaakte keuzes en handelen aan te 
spreken. 

6.3. Samenwerken op Zuid-Limburgse schaal 

Krimp maakt de samenwerking op Zuid-Limburgse schaal, het samenwerken op het gebiedsniveau van 
Zuid-Limburg, noodzakelijk. Let op, dit is iets anders dan samenwerken fn Zuid-Limburg. Op initiatief van 
de Provincie Limburg, naar aanleiding van de bestuurdersconferentie van november 2010 en de 
aanbevelingen van de Commissie Deetman, is de Tasktaree Zuid-Limburg opgericht. Deze Tasktaree heeft 
tot doel te komen tot een Strategisch Ontwikkelingsprogramma 2020, gericht op de uitdagingen waar 
Zuid-Limburg voor staat. De bevolkingskrimp beïnvloedt heel veel verschillende domeinen. Binnen de 
Tasktaree zijn dan ook vijf stuurgroepen actief binnen de domeinen 'wonen', 'economie', 'onderwijs', 
'zorg' en 'governance'. Al deze stuurgroepen leveren vanuit hun domein de bouwstenen voor het 
Strategisch Ontwikkelingsprogramma. De werkwijze van de stuurgroepen wordt verder uitgelegd aan de 
hand van de Stuurgroep Wonen. De Stuurgroep Wonen bestaat uit deskundigen afkomstig van 
gemeenten, woningcorporaties, banken en woningontwikkelaars/beleggers. De Stuurgroep is vier maal 
bijeen gekomen om de ambitie voor 2020 vast te stellen. Men is begonnen met het in beeld brengen van 
de uitdagingen waar de regio voor staat en nog komt te staan, zie bijlage 8A. Op basis hiervan is de 
ambitie voor 2020 voor het domein 'wonen' bepaald, zie bij lage 8B. Vervolgens is de ambitie terugvertaald 
naar een programma van projecten en activiteiten die in de tijd nodig zijn om de ambitie voor 2020 te 
kunnen behalen. Hierbij is ook gesproken over de uitvoering en organisatie van de projecten en 
activiteiten, zie bij lage 8B. De Stuurgroep werd ondersteund door Boer & Croon, die in samenspraak met 
de Tasktaree de dwarsverbanden tussen de vijf stuurgroepen moesten beheersen, niet sturen en de 
uitkomsten van de verschillende stuurgroepen logisch moeten opbouwen voor het Strategisch 
Ontwikkelingsprogramma. 

Figuur 22: Opbouw Taskforce Zuid-Limburg 

(samengesteld door auteur, gecontroleerd door deskundige) 
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6.3.1. Transitiemanagement in de Zuid-Limburgse praktijk 
Zuid-Limburg bevindt zich tussen de take-off fase en de versnellingsfase van het transitiemanagement (zie 
figuur 23). De structurele veranderingen worden zichtbaar oftewel de gevolgen worden voelbaar, de 
verschillende experimenten zijn geformuleerd en zullen worden gestart. Door middel van de Tasktaree wil 
men vorm gaan geven aan deze experimenten. Men is 
dus vooral actief op het strategisch niveau. Hetgeen 
dit niveau het interessants maakt om te bekijken. 

Parkstad Limburg (krimpproefregio van de eerste 
generatie binnen Zuid-Limburg) is een stuk verder in 
de versnellingsfase (zie figuur 23). Hier zijn ze al veel 
verder met de begeleiding van de bevolkingskrimp. De 
gevolgen zijn al lange tijd voelbaar en veel van de 
geformuleerde experimenten zijn al uitgevoerd. Zo is 
men al ver gevorderd met de herstructurering in 
Kerkrade-West. Dit geeft wederom de regionale 
verschillen aan binnen Zuid-Limburg. 

Taskforce 

Vaorantwîld:tling 

Tijd 

Figuur 23: Fasen in transitiemanagement 

(bron: www.kenniscent rumt ransities.nl) 

De werkwijze en de samenwerking van de Tasktaree en haar stuurgroepen wordt nu onderzocht aan de 
hand van het stappenplan van het transitiemanagement, hierbij wordt voornamelijk de werkwijze van de 
Stuurgroep Wonen bestudeerd. 

Figuur 24: Stappenplan 
Transitiemanagement 
(bron: Rotmans, 2003) 

Het transitiemanagement kent een aantal stappen die al dan niet 
achtereenvolgens doorlopen moeten/kunnen worden. In hoofdstuk 5 
geeft figuur 14 het stappenplan uit figuur 24 groter weer. Het 
stappenplan blijkt heel goed vergelijkbaar met de weg die de 
Stuurgroep Wonen in de strategische fase inmiddels heeft doorlopen. 
Daarnaast heeft deze stuurgroep ook al stappen gezet richting de 
tactische en de operationele fase. De invulling van het stappenplan is 
gebaseerd op de gehouden interviews (een overzicht van de 
geïnterviewden is te vinden in bijlage 7A). en het document 'Taskforce 
Strategische Ontwikkelingsagenda Zuid-Limburg, Stuurgroep Wonen: 
Bouwstenen voor strategisch ontwikkelingsprogramma vanuit domein 
Wonen', opgesteld door de Stuurgroep Wonen 

Stap 1: Het inrichten van de transitiearena om permanent draagvlak te creëren. 
In Zuid-Limburg is dit gedaan door het oprichten van een Tasktaree met verschillende Stuurgroepen. Voor 
de samenstelling van de Stuurgroepen is gestreefd naar een brede dekking van het regionaal 
krachtenveld. De provincie heeft bepaald dat er samenwerking nodig is. Vervolgens hebben de 
Gouverneur en de Burgemeesters van de drie grote steden (Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen) een 
aantal invloedrijke personen uit hun netwerk benaderd om voorzitter te worden van een Stuurgroep. Deze 
voorzitters zijn niet werkzaam bij de overheid. Toch is dit een zeer autocratische selectiemanier te 
noemen, die echter wel deels overeenstemt met de theorie van het transitiemanagement dat zegt dat 
men aan de slag dient te gaan met welwillenden. Vervolgens hebben de voorzitters van de Stuurgroepen 
de overige partijen uitgenodigd. Deze hebben ze ook gekozen uit hun eigen netwerk. 

Stap 2: Organiseren van multi-actor proces om vernieuwingsruimte te creëren. 
Het organiseren van een multi-actor proces is in een krimpgebied onvoorkomelijk doordat er heel veel 
actoren belanghebbend zijn. Zo zijn in de Stuurgroep Wonen actoren vanuit corporaties, adviseurs, 
ontwikkelaars, banken en gemeenten actief. 
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Stap 3: Afbakenen van het transitievraagstuk (multi-domein, multi-schaal, multi-actor). 
De integraliteit van de opgave vraagt om een integrale benadering op verschillende schaalniveaus, van 
verschillende domeinen en verschillende stakeholders. Het multi-domein aspect komt terug in de 
verschillende domeinen waarin de stuurgroepen werkzaam zijn, namelijk 'wonen', 'economie', 
'governance', 'onderwijs' en 'zorg'. Het multi-schaal aspect is lastiger terug te vinden in de Taskforce. Het 
schaalniveau is namelijk Zuid-Limburg. In de Taskforce zijn meerdere actoren actief, vanuit verschillende 
domeinen en versch illende invalshoeken zowel publiek als privaat. Het transitievraagstuk wordt dus ook 
vanuit een multi-actor benadering benaderd. 

Stap 4: Agenderen van probleempercepties (communicatie en onderhandeling) 
De Stuurgroep Wonen heeft vier maal een bijeenkomst gehad waarin men in beeld heeft gebracht wat de 
uitdagingen voor het domein 'wonen' zijn. Deze uitdagingen zijn tussentijds teruggekoppeld en 
overeengestemd tussen de verschillende domeinen in de vergaderingen van de Taskforce, waaraan de 
voorzitters van de Stuurgroepen deelnamen. 

Stap 5: Ontwikkelen van langetermijn visies finnovatiet ambitieus en evoluerend) 
De Stuurgroep Wonen heeft op basis van de geformuleerde uitdagingen de ambitie voor 2020 bepaald. Er 
is geen 'slecht weer' scenario geformuleerd, omdat men krimp ziet als een onderdeel van de veelheid aan 
vraagstukken en ontwikkelingen waarvoor de partijen in het domein 'wonen' staan. Men wil het vraagstuk 
positief benaderen en met oog voor de kansen die het biedt. De kansen en potentie van de regio staan 
voorop. 

2011 
Figuur 25: Werkwijze Stuurgroep Wonen (opgesteld door 

auteur op basis van interview met deskundige) 

2015 2020 

De werkwijze van de Stuurgroep Wonen is schematisch vastgelegd in figuur 25. De Stuurgroep heeft 
ervoor gekozen vanuit een droomambitie aan de slag te gaan. De vastgestelde ambitie is 'een gezonde 
woningmarkt in 2020'. Hierbij heeft men zich afgevraagd wat een woningmarkt in 2020 gezond maakt, 
bijvoorbeeld welk percentage leegstand men als gezond acht. Om vervolgens het droomscenario voor 
2020 vast te stellen. Door middel van het stapje 'denken' heeft men de realiteit teruggebracht in de 
ambitie I het droomscenario voor 2020. Tot slot heeft men zich verplicht deze ambitie uit te drukken in 
reële tussenstappen en plannen. Het formuleren van een droomscenario heeft ervoor gezorgd dat de 
ambities hoog zijn, maar door het denken en het formuleren van concrete doelen en tussenstappen is de 
ambitie reëel. 
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Stap 6: Verkennen van transitiepaden (opties open houden) 
De Stuurgroep Wonen heeft aan de hand van de ambitie de strategische projecten en activiteiten 
geformuleerd, die nodig zijn om de ambitie te halen. Hieraan is ook een tijdsplanning gekoppeld. Ook is 
besproken hoe de uitvoering van de projecten en activiteiten georganiseerd kan worden. Hiervoor zijn 
verschillende mogelijke paden ter discussie gesteld. 

Stap 7: Ontwikkelen I toepassen van instrumenten (instrumenten afleiden uit bevoegdheden) 
Als nieuw te ontwikkelen instrument formuleert de Stuurgroep Wonen een coördinatieplatform op Zuid
limburgse schaal, echter zonder een vierde bestuurslaag te vormen. Daarnaast ziet de Stuurgroep 
mogelijkheden voor de oprichting van een Regionale coördinatiecommissie Wonen en het oprichten van 
bijvoorbeeld nieuwe fondsen. 

Stap 8: Formuleren van tussendoeleinden ( toetsingskader voor bestaand beleid) 
Om de ambitie voor 2020 te behalen heeft de Stuurgroep Wonen bekeken wat men dan in 2015 bereikt 
dient te hebben. Hiervoor heeft men concrete doelen geformuleerd. Ook zijn er gezamenlijk prestaties en 
publieke monitoren opgesteld aan de hand waarvan men de voortgang kan toetsen. 

Stap 9: Evalueren van tussendoeleinden en leereffecten (al-lerende-doen en al-doende-leren) 
Stap 8 heeft net vorm gekregen. Stap 9 is nog niet bereikt door de Stuurgroep Wonen. 

Stap 10: Organiseren van volgende transitieronde (heroriënteren en herinrichting proces) 

Vanuit de praktijkervaring van het transitiemanagement komt een aantal tips naar voren voor een zo goed 
mogelijk management en als hulpmiddel voor het formuleren van het juiste transitiemanagement. 
Wanneer men deze tips koppelt aan de huidige omgang met de transitie in Zuid-limburg, dan valt een 
aantal dingen op. Echter over een aantal zaken kan geen uitspraak worden gedaan, omdat niet zeker is of 
aan deze tip is voldaan. Zo is het volgens het transitiemanagement belangrijk dat er: 

• Voldoende aan vertrouwen gewerkt is; 
• Men elkaars 'taal' begrijpt; 
• Men voldoende verbonden is met het vraagstuk; 
• Er voldoende dynamiek in de transitiearena is; 
• Men de oorspronkelijke uitgangspunten en afspraken constant heeft herhaalt . 

Men mag er vanuit gaan dat aan deze tips voor een groot deel is voldaan of dat deze zaken tijdens het 
proces in acht zijn genomen. De overige tips zijn uitgewerkt in tabel 17. In deze tabel is de koppeling 
gemaakt tussen de tips uit de transitiepraktijk en de manier waarop deze tip terug komt danwel niet terug 
komt in de werkwijze van de Tasktaree en de Stuurgroepen. 

De opbouw van de tabel is verklaard in paragraaf 5.6. In hoeverre voldaan is aan de tip wordt beoordeeld 
met een schaalverdeling - -1-1 0 I+ I++. 
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Transitiearena 

Houd overheidsbestuurders zo lang mogelijk uit In dit geval is de prOVInCie betrokken bij de 
de transitiearen a. Een faalfactor van het Taskforce en de gemeenten bij de Stuurgroepen. 

I transitiemanagement is de weerstand tegen De provincie heeft er wel bewust voor gekozen de 
I maatschappelijke initiatieven. Daarnaast voorzitters van de Stuurgroepen uit de private --
1 

kunnen overheidsbestuurders veelal het sector te kiezen. 
ambitieniveau van de marktpartijen beperken 

--
Breed draagvlak is niet direct nodig: ga aan de De Taskforce is aan de slag gegaan met 
slag met welwillenden, omdat het grote publiek welwillenden en zal op een kleiner schaalniveau de I vaak pas het nut en de noodzaak ziet als ze zelf koppeling maken met de overige partijen. Dit is ++ 
geconfronteerd worden met de symptomen. noodzakelijk om voor voldoende draagvlak te 

zorgen. 
-

Wat gebeurt er buiten de arenasessies om? Tussen de arenasessies heeft meerdere malen een 
Ook wanneer er geen overlegmoment is dient terugkoppeling en reflectiemoment van de 
men namelijk bezig te zijn met de transitie, de besproken onderwerpen en gemaakte afspraken + 

processen tussen de arena's zijn net zo plaatgevonden (via email) 
belangrijk 

Individuen in plaats van instituten en Bij de samenstelling van de Stuurgroepen heeft 
organisaties. Selecteer in eerste instantie men getracht een breed draagvlak te creëren. De 

I deelnemers op basis van persoonlijke voorzitters van de Stuurgroepen en de leden van 
kwaliteiten, competenties en innovatieve de Stuurgroepen zijn gekozen op basis van onder 
ideeën andere kennis, kunde en invloed. Er is dus sprake -

van een selectie op basis van individu en 
organisatie. De samenwerkingsteams zijn niet 

I 
samengesteld aan de hand van de teamrollen van 
Belbin 

I Zorg voor overtuigingskracht en leiderschap in Er is geen leider, wel een voorzitter per Stuurgroep 
I de arena. Dit is nodig om daadwerkelijk 

0 
1 

besluiten te kunnen nemen en vervolgstappen 
te formuleren en te zetten. 
-·-----

I Zorg voor een goede basisfinanciering voor het De provincie faciliteert de Taskforce en de 
opzetten en doorontwikkelen van de Stuurgroepen. I 
transitiearen a. (Vaak wordt hiervoor -
aangeklopt bij de overheid, terwijl de overheid 
op een afstand dient te blijven in de arena) r·"' ... , .. ,..,";ng van de a<ena'• (Q;ngen en 

--
De Taskforce en de Stuurgroepen zijn 

mensen die niet goed functioneren in de arena samengesteld en vervolgens niet meer veranderd. 0 
! moeten zo snel mogelijk worden vervangen) 

·--
1 Probeer de 'waan van alledag', zoals de Kan niet want er zijn in dit geval ook 

politieke druk buiten de deur te houden overheidsorganen in de Taskforce en de -
Stuurgroepen actief. 

Proces 

Niet rationele elementen spelen een rol Hier wordt nog onvoldoende aandacht aan -
besteed. 

Neem de tijd voor het transitieproces (onder Hier is voldoende tijd voor genomen 
++ 

andere voor de formulering van het probleem) 

Tabel17: Tips transitiemanagement in de praktijk gekoppeld aan werkwijze Taskforce en Stuurgroepen 
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Proces 

Een goede timing is noodzakelijk De timing kan men zowel als te vroeg, te laat of op 
1 

tijd zien. Te laat wanneer men kijkt naar de I 

urgentie die er is om aan de slag te gaan. De 
gevolgen zijn immers al zichtbaar en ook voelbaar. 1 

Te vroeg met het oog op het urgentiegevoeL Dit 
gevoel van urgentie is er wellicht nog niet 
voldoende om de partijen ook tot daadwerkelijke 

I 

actie over te zien gaan. Daarnaast is er sprake van I 

grote regionale verschillen in mate van 
1 

urgentiegevoeL 

Sturen versus gestuurd worden (men Lastig te beoordelen 
onderschat vaak de eigen mate van 
beïnvloeding en overschat de mate van 
beïnvloed worden) 

=· 

Inhoud 

Scoren door middel van korte termijn Er is op het moment nog niet gescoord met de 
successen en resultaten is belangrijk Taskforce. Men is nog in de strategische fase en 

gaat nu over naar de tactische en operationele 
fase. 

--
Koppeling tussen toekomstvisie en huidige De toekomstvisie dient innovatief en ambitieus te 

belangen zijn en door de koppeling met de huidige belangen 
wordt de visie/ambitie ook reëel 

1- -- -
Probeer een transitieakkoord af te sluiten, een Er zijn in de Stuurgroepen ambities opgesteld voor 
ambitie statement het jaar 2020 en tussendoeleinden voor het jaar 

2010. De ambities zijn niet bindend. Wel zullen ze 
worden verwerkt' in juridisch bindende 
documenten zoals structuurvisies en 
bestemmingsplannen. -

Maak er geen beleidsproces van, dus geen Er is geen begeleidingsgroep of klankbordgroep. 
begeleidingsgroep of klankbordgroep 
installeren 

--
Inhoud en proces gaan gelijk op. Men moet er Lastig te beoordelen 
'klaar voor zijn' om besluiten te nemen 

Documentatie is belangrijk Er is een bedrijf aangenomen voor het 
procesmanagement van de Taskforce en haar 
Stuurgroepen. Zij hebben ook gezorgd voor de 
documentatie. 

Ontwikkel nieuwe beoordelings- en Gedaan, door het opstellen van l"k l gezamen IJ 
evaluatiekaders. Huidige indicatoren en overeengekomen prestaties en publieke 

1 

evaluatiekaders voldoen niet in een monitoren. 
transitieproces 

Vervolg tabel 17: Tips transitiemanagement in de praktijk gekoppeld aan werkwijze Taskforce en Stuurgroepen 
(bron: Rotmans, 2003 & Drift, 2006 & Weterings, 2010) 
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6.4. Stand van de samenwerking 

Wanneer men kijkt naar de situatie in Zuid-Limburg valt het volgende op. Er zijn drie grote steden te 
onderscheiden, die elk centraal staan in hun eigen regio. Te weten Sittard-Geleen in de regio Westelijke 
Mijnstreek, Maastricht in de regio Maastricht-Mergelland en Heerlen in de regio Parkstad Limburg. Van 
deze drie regio's is Parkstad Limburg reeds lange tijd proefregio betreffende de bevolkingskrimp en in 
deze regio zijn de gevolgen van de krimp ook al lange tijd voelbaar. De regio is dan ook al redelijk ver in de 
omgang met de krimp, maar heeft om tot dit punt te komen een lange lastige periode achter de rug. De 
regio Maastricht-Mergelland vertoont intern veel verschi llen. Maast richt op zichzelf is een studentenstad 
die maar in beperkte mate of volgens andere prognoses geen krimp zal kennen. Het platteland 
daarentegen zal wel krimpen. De regio heeft in elk geval de gevolgen van de krimp al gevoeld, maar het 
blijft een gevaar dat de regio in de fase van de ontkenning van krimp blijft steken. Dit geldt ook voor de 
Westelijke Mijnstreek waar men zich wel steeds bewuster is van de krimp. De gevolgen zijn al voelbaar en 
men realiseert zich dat men niet meer de bekende weg kan blijven volgen. Men kan concluderen dat er 
grote verschillen zijn in de mate waarin de versch illende regio's in Zuid-Limburg gaan krimpen, het 
urgentie niveau waarop ze zich bevinden en de fase van het socio-psychologisch proces waarin men zit. 
Toch is het voor de drie regio's van groot belang samen te gaan werken. De drie regio's liggen namelijk 
dusdanig dicht bij elkaar dat concurrentie een gevaar kan vormen. Samenwerken noodzakelijk. Echter 
vervolgens rijst weer de vraag, op welk niveau men binnen Zuid-Limburg welk onderwerp dient te 
behandelen. Men is er inmiddels achter dat het op Zuid-Limburgs niveau in elk geval van belang is zaken te 
gaan afstemmen. Toch blijkt steeds dat de steden elkaar het succes niet gunnen. 

Door de oprichting van de Tasktaree Zuid-Limburg en de stuurgroepen is een belangrijke stap gezet. Er is 
grote behoefte aan het samenwerken op Zuid-Limburgse schaal onder andere om een goede balans op de 
woningmarkt, maar zeker ook de economische en de voorzieningen markt te realiseren. Afstemming is het 
kernwoord. De Stuurgroep Wonen heeft ondervonden dat het van groot belang is de regionale 
samenwerking tussen alle betrokken partijen te versterken om tot een betere afstemming en coördinatie 
te komen. Hierbij zijn een versterkte regie en een versnelde uitvoering de inzet van de verbetering. 
Hiervoor dienen de samenwerkende partijen erop toe te zien en te sturen richting de overeengekomen 
prestaties. (Boer & Croon, 2011) 

Steeds vaker beseft men ook wat de invloed van communicatie is. Onder andere de communicatie die het 
imago beïnvloedt. Krimp is lange tijd gezien als een probleem waarvoor een oplossing moest worden 
gezocht. Dit geeft de regio weer als een probleemregio, hetgeen weer een imagoverslechtering tot gevolg 
heeft. De Stuurgroep Wonen is er dan ook voor om de vraagstukken rondom de bevolkingskrimp niet als 
een probleem te benaderen en niet alle vraagstukken die er zijn onder het kopje krimp te scharen. (Boer & 

croon, 2011) Vraag is dan ook vaak of een ontwikkeling met een daaraan gekoppeld vraagstuk voortkomt uit 
de krimp, een natuurlijk verloop of bijvoorbeeld door de krimp versterkt danwel verzwakt wordt. Door 
alles onder het kopje krimp te scharen wordt het krimpprobleem alleen maar groter gemaakt, groter dan 
dat het waarschijnlijk is. 

De Stuurgroep Wonen vindt, dat vanwege de integraliteit van de opgave en de uitdagingen waar de regio 
voor staat, de sturing niet alleen op lokaal danwel subregionaal niveau kan plaatsvinden. De Stuurgroep is 
voor coördinatie op Zuid-Limburgse schaal, echter zonder een vierde bestuurslaag toe te voegen, want dit 
zou de slagkracht belemmeren. Dit coördinatiemechanisme zal moeten aanjagen, monitoren, faci literen, 
rapporteren, maar ook kritisch reageren op partijen die zich niet aan de afspraken houden. De uitvoering 
dient volgens hen bij de uitvoerende partijen te blijven. Het vraagstuk vraagt verwant partnerschap waarin 
gelijkwaardigheid, horizontale afspraken, wederzijdse ondersteuning, gezamenlijke lobby, respect voor 
elkaars positie en gericht op het samen bereiken van resultaat centraal staan. Er dient sprake te zijn van 
een organische transformatie op basis van concrete afspraken en niet één regisseur. De Stuurgroep ziet 
ook dat het grootste deel van de opgave door een beperkt aantal keyplayers (met name de drie steden en 
de stedelijke corporaties met hun partners) gerealiseerd zal moeten worden. Van belang achtten ze het 
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sluiten van een 'coalition of the willing' van een voldoende omvang op basis van een gezamenlijk 
gedragen en niet vrijblijvende agenda. Hieraan verbonden staan de prestaties en de publieke monitoring 
en hieraan kunnen andere partijen aansluiten. De commerciële investeerders zijn immers onmisbaar, 
maar deze partij dient een reëel toekomstperspectief geboden te worden wil men ze kunnen stimuleren 
te investeren. Het regionale coördinatiemechanisme zal ook een regionale coördinatiecommissie Wonen 
dienen te bevatten met leden als de Provincie, de drie steden en een lid vanuit de Heuvellandgemeenten 
en met adviseurs vanuit corporaties, banken en private partijen. De stuurgroep heeft ook haar mening 
gevormd over de rol van de overheid. De overheid heeft altijd de rol van regelen, controleren en 
verbieden gehad. Deze rol past niet meer. Er zullen taken aan toegevoegd dienen te worden zoals het 
interesseren, stimuleren en het voortouw nemen bij investeringen. Samenhangend met deze rol- en 
verantwoordelijkheidsverdeling hangt de transparantie tussen partijen over wat partijen kunnen, willen en 
moeten. Een belangrijke conclusie die de Stuurgroep Wonen trekt is dat er meer transparantie tussen 
partijen nodig is, maar dat volledige transparantie niet op het schaalniveau van Zuid-Limburg behaald kan 
worden maar wel noodzakelijk en haalbaar is op het schaalniveau van een gebiedsontwikkeling. De 
stuurgroep ziet veel verantwoordelijkheid bij de overheid. Ze vindt het echter van belang dat de overheid 
geen geld gaat doneren, maar investeren. Tot slot wil men graag naar een regionale Structuur- en 
Woonvisie. (Boer & Croon, 2011) 

6.4.1. Coalitieakkoord Provincie Limburg 
In maart 2011 hebben de Provinciale Staten verkiezingen plaatsgevonden. Het beleid van deze nieuwe 
coalitie is van grote invloed op de begeleiding van de krimp. De Provincie kan in haar coalitieakkoord 
absoluut niet meer om de bevolkingkrimp heen. Toch heeft de coalitie ervoor gekozen het woord krimp 
maar twee keer te noemen in het tweeëntwintig pagina's tellende coalitieakkoord: 'Coalitieakkoord 2011-
2015; meer Limburg, minder overheid'. Dit is opvallend, maar waarschijnlijk ook een bewuste keuze. De 
aandacht voor krimp is er wel, maar de nadruk wordt niet op de problematiek eromheen gelegd. 

De nieuwe coalitie streeft naar een overheid die niet overheerst, maar een overheid die initieert, 
stimuleert en ondersteunt. Een bestuur dat met gepaste bescheidenheid op de achtergrond opereert en 
alleen daar waar nodig op de voorgrond treed. Ze nodigen iedereen in Limburg uit, burgers en bedrijven, 
gemeentelijke partners en maatschappelijke organisaties om samen de schouders eronder te zetten en 
Limburg te ontwikkelen tot een trotse samenleving. De provincie ziet zichzelf als een bestuurslaag die 
gemeenten, maatschappelijke partners, verenigingen, bedrijven en ook burgers zelf laat schitteren. 
Daarbij past een slagvaardig bestuur, dat een brug slaat naar de burger. De provincie wil op een 
eenduidige en integrale manier samenwerken, waarbij de provincie regie op zich neemt bij het oplossen 
van bovenregionale problemen. Daarnaast ziet de provincie een belangrijke rol weggelegd voor de 
gemeenten. Deze partij is de 'eerste overheid' waarmee burgers in contact komen. De provincie wil de 
gemeenten actief ondersteunen bij hun bestuurskracht, samenwerking en financiële problemen. 

Als grootste opgave voor de toekomst ziet de provincie de herstructureringsopgave op het gebied van de 
volkshuisvesting. De provincie kiest, op basis van het advies, voor een gedifferentieerde benadering per 
regio. Er wordt dus per regio en per beleidsterrein bekeken welke rol en bijdrage de provincie kan, wil en 
moet leveren. De provincie ziet zichzelf hierbij bijvoorbeeld als partner, investeerder, subsidiënt en soms 
als hogere bestuurslaag. De samenwerking met andere stakeholders staat telkens centraal. Samen met 
partners wil de provincie resultaten bereiken voor en in de Limburgse samenleving. Hierbij sluit ze aan bij 
bestaande regionale samenwerkingsverbanden . Burgers, organisaties en ondernemingen dienen in een 
vroegtijdig stadium bij de ontwikkelingen van Limburg en de kernprojecten betrokken te worden. Op deze 
manier vindt er een gemeenschappelijke agendavorming plaats, hetgeen nu te fragmentarisch en 
schoksgewijs gaat. Een grote rol is dus weggelegd voor de samenleving. De provincie wil gebruik maken 
van de kennis, ervaring en eigen initiatieven van de partners. Hierbij is vertrouwen zeer belangrijk. Om 
deze ambitie waar te maken is een cultuuromslag nodig en een sterkere herziend communicatiebeleid. 
(Provincie Limburg, 2011) 
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Dit coalitieakkoord streeft naar een grote verantwoordelijkheid voor private partijen inclusief burgers. De 
provincie heeft deze manier van besturen al toegepast in de Tasktaree en haar stuurgroepen. In de 
Tasktaree participeert de provincie ook als partij, in de Stuurgroepen niet. Daar faciliteert de overheid de 
samenwerking. Op zichzelf is dit aantrekkelijk voor de begeleiding van de krimp. Echter er is toch zeker 
een bepaalde mate van regie nodig vanuit de overheid. Verschillende partijen die participeren in de 
Tasktaree of een van de Stuurgroepen geven aan dat ze het vreemd vinden dat de overheid ze faciliteert in 
de samenwerking, maar zelf geen rol of verantwoordelijkheid erin neemt. Ze hebben de regie voor een 
groot deel overgegeven aan een externe partij. 

6.5. Conclusie 

Binnen Limburg zijn er veel regionale verschillen te herkennen wat betreft de bevolkings- en 
huishoudenprognoses. Het belang dat de overheid deze regionale verschillen erkent zet zich dus ook door 
op Provinciale schaal. Zuid-Limburg kent de ergste bevolkings- en huishoudenkrimp en de grootste mate 
van ontgroening. Binnen Zuid-Limburg zijn de regionale verschillen tussen de drie grote agglomeraties ook 
te vinden. De samenwerking op Zuid-Limburgse schaal is noodzakelijk, maar ook complex. Dit is vooral te 
wijten aan het verschil in urgentiegevoeL Bepaalde regio's I partijen voelen de urgentie om samen te 
werken en de krimp te begeleiden meer dan anderen. Opvallend is dat de stakeholders met het meeste 
belang niet altijd ook de meeste invloed en macht hebben in de samenwerking of zelfs niet eens 
deelnemen aan de samenwerking. 

De provincie heeft om de samenwerking op het gebiedsniveau van Zuid-limburg vorm te geven de 
Tasktaree Zuid-limburg opgericht waarin een vijftal Stuurgroepen actief zijn, elk vanuit een ander domein, 
namelijk 'wonen', 'economie', 'gouvernance', 'zorg' en 'onderwijs'. De Tasktaree en de Provincie 
benaderen het vraagstuk vanuit eenzelfde invalshoek. Het streven is om krimp niet te veel aandacht, 
invloed en macht te geven. Ze gaan uit van de potentie van de regio danwel de provincie. Dit is één van de 
speer- en leerpunten voortkomend uit de reeds opgedane ervaringen met krimpbegeleiding. 

Door de oprichting van de Tasktaree en de Stuurgroepen is een belangrijke stap gezet in de noodzakelijke 
regionale samenwerking op Zuid-limburgse schaal. De Tasktaree heeft veel van de in het verleden 
opgedane ervaringen gebruikt voor het opzetten van de samenwerking. Zo heeft men een 
gemeenschappelijke visie geformuleerd. Echter niet aan alle punten is aandacht besteed. De werkwijze in 
de praktijk is nog niet geheel zoals de theorie voorschrijft. Er is dus nog ruimte voor verdere optimalisatie 
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Optimalisatie samenwerking 

In dit hoofdstuk worden de bevindingen van het gehele onderzoek geformuleerd. Vervolgens worden deze 
conclusies (in het oranje/lichtgrijs weergegeven) gekoppeld aan aanbevelingen (in het rood/dikgedrukt 
weergegeven) voor de optimalisatie van de samenwerking. Tot slot wordt er een advies gegeven voor de 
verdere samenwerking voor de begeleiding van de bevolkingskrimp in Zuid-Limburg. 

7.1. Bevindingen & optimalisatiemogelijkheden 

Het generaliseren van krimpregio's 
De beschrijvingen over de verschillende krimpgebieden in buiten- en binnenland geven de verschillen 
tussen de krimpregio's aan. leder gebied is anders. Er is een verschil tussen stedelijke en 
plattelandsgebieden, waar de krimp telkens voor andere zwaartepunten in de lijst van mogelijke gevolgen 
van bevolkingskrimp zorgt. Ook is er een verschil in de cultuur van het besturen en samenwerken tussen 
bijvoorbeeld regio's in de Randstad en regio's in Limburg. Ook is er een verschil te herkennen tussen krimp 
in stedelijke en in plattelandsgebieden. Ook is er een verschil tussen krimp door enkel demografische 
veranderingen en krimp door een dalende aantrekkelijkheid van een gebied. In elk gebied manifesteren de 
gevolgen van de krimp zich anders. De verschillen zijn dus te groot om alle regio's over één kam te 
scheren. Toch streeft men vaak naar het gelijktrekken van deze regio's wanneer men over krimp in 
Nederland en zelfs krimp in de wereld spreekt. Daarnaast tracht men een advies te schrijven voor de 
omgang met krimp die in geheel Nederland toepasbaar is. Dit is een nobel, maar onbereikbaar streven 
vooral wanneer men adviseert over de samenwerking in krimpgebieden. Tijdens het onderzoek is 
gebleken dat iedere regio, iedere partij/stakeholder en iedere persoon zijn of haar eigen leerproces 
moet doormaken, ook wel het rouwproces genoemd. Het behalen van successen in de huidige 
krimpgebieden zal dit leerproces verkorten, doordat krimp een positiever imago krijgt. Er is niet een 
eenduidig stappenplan of samenwerkingsmodel te maken dat toegepast kan worden in heel Nederland 
en daarnaast een succesgarantie geeft. 

ledere regio, iedere partij/stakeholder en iedere persoon moet zijn of haar eigen leerproces doormaken 
en er is niet een eenduidig stappenplan of samenwerkingsmodel te maken dat toegepast 

kan worden in heel Nederland met een succesgarantie. 

Rationeel vs Emotioneel 
Het transitiemanagement beantwoordt een aantal verlangens die voortkomen uit de complexiteit van de 
vraagstukken omtrent het samenwerken in krimpgebieden. Het combineert verschillende management
en sturingsvormen en maakt hierdoor het complexe vraagstuk handelbaar en stuurbaar. Door het juiste 
transitiemanagement vorm te geven zijn de stappen die gezet moeten worden makkelijker te bepalen. 
Een kenmerk van een transitie en het transitiemanagement is dat men zal moeten experimenteren met 
verschillende aanpakmogelijkheden om tot de goede aanpak te komen. Het transitiemanagement geeft 
door middel van het kenmerk 'het evalueren van tussendoeleinden en leereffecten' (al-lerende-doen en 
al-doende-leren) al aan dat het probleem niet enkel rationeel te sturen is. Ook niet-rationele elementen 
spelen een rol in het transitiemanagement. De transitie, het probleem van de bevolkingskrimp is zeer 
sterk verbonden met emotie. Sterker dan men zou verwachten. 

Bij de rol-en verantwoordelijkheidsverdeling komen deze niet-rationele elementen ook terug. Het belang 
van een duidelijke rol- en verantwoordelijkheidsverdeling wordt erkend, toch blijkt deze verdeling zeer 
lastig en weet men zich er geen raad mee. Kan men concluderen dat de urgentie nog niet voldoende 
voelbaar is? Waarschijnlijk, anders zou men sneller actie ondernemen. Zo lang de urgentie niet voldoende 
voelbaar is, heeft het geven van een advies ook niet het gewenste resultaat of invloed. De samenwerking 
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in een krimpgebied is noodzakelijk en vaak door partijen niet gewenst. Men kan zijn of haar 
samenwerkingspartners niet zomaar meer kiezen, men is op elkaar aangewezen. Zonder 'urgentiegevoel' 
zal deze samenwerking nooit optimaal verlopen. 

Het probleem is niet enkel rationeel te sturen. 
Zonder 'urgentiegevoel' zal deze samenwerking nooit optimaal verlopen. 

Optimalisatiemogelijkheden 
Het optimaliseren van de samenwerking is dan ook een lastige opgave. Het transitiemanagement 
beantwoordt een aantal verlangens die voortkomen uit de complexiteit van de vraagstukken omtrent het 
samenwerken in krimpgebieden. Het combineert verschillende management- en sturingsvormen en maakt 
hierdoor het complexe vraagstuk handelbaar en stuurbaar. Door het juiste transitiemanagement vorm te 
geven zijn de stappen die gezet moeten worden makkelijker te bepalen. 

BeïnvtoedJnpfactoren 
• Aanwezigheld van een gedeeld 

probleem of vraagstuk 
• Belang 
• Persoonlijke sentimenten 
"" Teamrollen 
,. Procesaant 
• Rol-en 

verantwoordelljl(heldsverdeling 
• Politiek / juridische inv1oed 

(bron: zie patagraaf 5.3) 

Geconcludeerd kan worden dat, voor een optimalere 
samenwerking men meer aandacht zal moeten hebben voor 
vier van de zeven beïnvloedingsfactoren namelijk de 
persoonlijke sentimenten, de teamrollen, de procesgang en 
de rol- en verantwoordelijkheidsverdeling. De persoonlijke 
sentimenten, zoals het gevoel van veiligheid, vertrouwen, 
erkenning en de voorkeuren voor samenwerkingspartners en 
de mentaliteit zijn van een dermate grote invloed dat de 
samenwerking erg afhankelijk is van de personen in de 
samenwerking. Daarnaast blijkt dat het socio-psychologisch 
proces dat elke persoon blijkt te doorlopen bij de transitie van 

bevolkingsgroei naar -krimp, ondanks de bekendheid met het verschijnsel krimp, nog steeds zeer 
langzaam gaat. Deze persoonlijke sentimenten worden dan ook vaak als knelpunt in de samenwerking 
genoemd. Om de samenwerking te kunnen optimaliseren is het van belang dat men buiten de gebaande 
paden kijkt en ervoor zorgt dat er verschillende typen personen oftewel teamrollen (de typeringen 
volgens Belbin) actief zijn in de samenwerking. Vanzelfsprekend worden de samenwerkingspartners altijd 
gekozen op basis van hun functie in een bedrijf. Toch is het belangrijk deze groep aan te vullen met 
persoonstypen die men in de samenwerking nog mist. Gezien het verplichte karakter van de 
samenwerking in een krimpgebied kan het voorkomen dat een samenstelling van het samenwerkingsteam 
op basis van de rolverdeling van Belbin niet mogelijk is. Gebruik de theorie van Belbin dan als middel om 
knelpunten of het gebrek aan slagkracht in de werkwijze en samenwerking te bespreken en mogelijke 
oplossingen hiervoor te formuleren. Een andere belangrijke factor die van grote invloed blijkt op de 
samenwerking in een krimpgebied is de rol- en verantwoordelijkheidsverdeling. Er is onder andere een 
projectontwikkelaar 'nieuwe stijl' nodig. De krimp maakt het maatschappelijk ondernemen belangrijker, 
doordat er voornamelijk maatschappelijk rendement te behalen is in krimpgebieden. Er is een nieuwe 
type projectontwikkelaar nodig met besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid en een lange 
termijn visie. 

Optimalisatiemogelijkheid: Een samenwerkingsteam samengesteld op basis van de teamrollen 
beschreven door Belbin zal een betere procesgang kennen. De actoren vullen elkaar in competenties en 

persoonseigenschappen aan waardoor knelpunten voortkomend uit de persoonlijke sentimenten 
worden verzwakt. Daarnaast zal er vanuit de teamrollen al een eerste aanzet worden gedaan richting de 
rol- en verantwoordelijkheidsverdeling. Wanneer een teamsamenstelling gebaseerd op de theorie van 
Belbin niet mogelijk is, gebruik deze dan als middel om knelpunten of het gebrek aan slagkracht in de 

werkwijze en samenwerking te bespreken en mogelijke oplossingen hiervoor te formuleren. 
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7.2. Bevindingen & optimalisatiemogelijkheden in Zuid-Limburg 

Rol van de overheid 
Met het oog op het urgentiegevoel kan men zich afvragen of 
de Taskforce met de Stuurgroepen in Zuid-Limburg op een 
goed tijdstip is opgericht. Men kan het van verschillende zijden 
bekijken. De oprichting is te laat, want de gevolgen van de 
bevolkingskrimp zijn al zichtbaar en voelbaar en van de andere 
kant is de oprichting te vroeg, omdat het gevoel van urgentie 
om te gaan doen er nog niet voldoende is en er ook nog grote 
regionale verschillen in het urgentiegevoel te herkennen zijn. 
De oprichting kan natuurlijk ook op tijd zijn. Wat opvalt aan de 
samenwerking is dat de Provincie Limburg als belangrijke 

Coalitieakkoord Ptovinde Umbura 
• Een stimulerende, Initiërende en 

ondersteunende functie vervullen 
• De Provincie als een bestuurslaag die 

gemeenten, maatschappelijke 
partners, verenigingen, bedlijfsleven 
en burgers zelf laat sthitteren. 

• Met gepaste bescheidenheid op de 
achtergrond tipereren en alleen waar 
nodig op de voorgrond treden. 

(bron: Provincie Limburg, 2011} 

stakeholder in de samenwerking in krimpregio Zuid-Limburg maar een beperkte of matige rol heeft in de 
Taskforce. Ze zijn bijvoorbeeld niet vertegenwoordigd in de Stuurgroepen, maar hebben ervoor gekozen 
om, zoals ook het coalitieakkoord aangeeft, op de achtergrond te blijven en waar nodig in de springen. Ze 
hebben de Taskforce en haar Stuurgroepen gefaciliteerd en een bedrijf aangenomen dat voor de overall 
visie zorgt en de verbinding verzorgt tussen de Stuurgroepen en tusse'n de Stuurgroepen en de Taskforce. 
Dit is een bewuste keuze van de nieuwe coalitie. Wanneer men kijkt naar de tips die voortkomen uit de 
praktijk van het transitiemanagement dan kan deze keuze een juiste en gewenste keuze genoemd worden 
gezien. Het transitiemanagement blijkt namelijk het best te verlopen als de overheidsorganenen en de 
politieke druk zo lang mogelijk buiten de transitiearena worden gehouden. In dit geval zijn echter wel de 
gemeenten in de arena's betrokken. Dit is noodzakelijk om voldoende draagvlak te creëren bij de 
gebiedsontwikkeling, ervoor te zorgen dat er ook tussen de gemeenten sprake zal zijn van afstemming, 
men het gevaar van ongewenste concurrentie kan voorkomen en zo de gehele regio kan versterken. Het is 
wel zaak dat de aanwezigheid van de gemeenten niet het ambitieniveau van de marktpartijen beperkt 
en dat marktpartijen aan hun eigen krachten, middelen en mogelijkheden denken en niet alles onder de 
verantwoordelijkheid van de overheid plaatsen. De gemeente dient dus als volgende bestuurslaag een 
stapje terug te doen en de marktpartijen te laten schitteren, zoals de Provincie vanuit haar schaalniveau 
beschrijft. 

Optimalisatiemogelijkheid: Beperkte niet regerende rol van de overheid in de transitiearena. 

Prisoners dilemma 
De samengestelde documenten zijn niet bindend, terwijl dit toch veelvuldig als knelpunt in een 
samenwerking is aangegeven en ook in het transitiemanagement wordt geadviseerd. Er bestaat dus nog 
steeds de mogelijkheid om een eigen weg in te slaan en het eigenbelang voorop te stellen. Het 'prisoners 
dilemma' oftewel de angst dat buurgemeenten hun afspraken niet nakomen, is nog steeds niet 
weggenomen. Men gaat er nog steeds vanuit dat gemeenten en partijen die de gezamenlijke weg niet 
volgen, vanzelf 'op de koffie komen' en weer in de samenwerking zullen willen deelnemen. Toch is 
voorkomen beter dan genezen. Het opstellen van een transitieakkoord of het ondertekenen van een 
ambitie statement zal veel gevoel van onzekerheid bij de samenwerkingspartners wegnemen. Dit komt 
de samenwerking en het uiteindelijke resultaat ten goede. 

Optimalisatiemogelijkheid: Bindende overeenkomst 

Multi-actor, multi-domein en multi-schaal 
In krimpgebieden en bij transitievraagstukken in het algemeen is het van groot belang dat het 
management een multi-actor, multi-domein en multi-schaal karakter kent. Het multi-actor aspect is goed 
uitgewerkt in de Taskforce. De inrichting van de arena is echter autocratisch te noemen, maar wel 
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gebaseerd op de kwaliteiten van de verschillende actoren. De voorzitters van de stuurgroepen zijn 
gevraagd door een aantal prominenten vanuit de overheid. Het is nog maar de vraag of de samenstelling 
van de transitiearena optimaal is, gelet op selectieprocedure en de macht van de overheid die er in dit 
geval aan gekoppeld is. De invloed van de overheid is, volgens de literatuur van het 
transitiemanagement, al in de eerste fase van de samenwerking te groot. Het multi-domein aspect is 
goed uitgewerkt in de Taskforce. lntegraliteit is een kernwoord van een goede begeleiding van de krimp. 
Het is niet wenselijk dat men deze domeinen apart behandeld, zonder de verbinding te zoeken. Het multi
schaalaspect komt niet naar voren in de Taskforce omdat deze samenwerking enkel op Zuid-Limburgse 
schaal actief is. Daarnaast is de invloed van de botturn-up strategie niet voldoende gedefinieerd. Voor het 
eerste deel van de strategische fase is dit wellicht de beste keuze, want hoe meer stakeholders in de 
samenwerking, hoe complexer de samenwerking en hoe meer kans dat de personen in de samenwerking 
elkaar simpelweg niet mogen of er bijvoorbeeld fouten worden gemaakt in de communicatie van 
informatie. Het is echter van belang dat men snel op meerdere schaalniveaus gaat samenwerken om het 
draagvlak te vergroten en partijen te stimuleren deel te nemen aan de begeleiding van de krimp, ook 
burgers. Het blijft echter de vraag wat men op welk schaalniveau dient te bespreken. 

Optimalisatie is mogelijk door de samenstelling van de transtiearena niet als rol van de overheid te zien. 
Daarnaast is het van belang dat men op meerdere schaalniveaus moet gaan samenwerken om het 
draagvlak te vergroten en partijen te stimuleren deel te nemen aan de begeleiding van de krimp. 

Intermezzo: advies geformuleerd door de Stuurgroep Wonen 
De Tasktaree is aangekomen tussen stap 8 en 9 van het transitieproces. De 
tussendoeleinden zijn geformuleerd, maar de experimenten zijn nog niet 
gestart, dus de evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden. Deze 
transititieronde is de ronde van de strategische fase. Na de strategische fase 
volgt de tactische en de operationele fase. Hierover heeft de Stuurgroep 
Wonen al een aantal adviezen gegeven, weergegeven in het tekstkader. 
Zoals reeds vermeld is de Stuurgroep Wonen voor de oprichting van een 
coördinatiemechanisme op Zuid-Limburgse schaal en noemen ze een aantal 
zeer belangrijke voorwaarden voor het slagen van de regionale 
samenwerking. Het is, gezien het feit dat men het gebrek aan regie in de 

begeleiding van de krimp in Zuid-Limburg als 
belemmering ervaart, een opvallende keuze het nut 
en de noodzaak van één centrale regisseur niet te 
zien. Wie plaats zal nemen in dit 
coördinatiemechanisme wordt ook niet genoemd. 
Om de vrijblijvendheid van de samenwerking te 
sturen is de Stuurgroep voor het sluiten van een 
'coalition of the willing' . Dit is een belangrijke stap 
aangezien dit nog vaak als knelpunt wordt genoemd 
waarom een samenwerking niet slaagt of niet 
optimaal verloopt. Het is daarnaast van groot belang 
voor voldoende draagvlak en een stabiele 
samenwerking in de regio in de toekomst, want 
krimp krimpt niet! Wat opvalt, is dat de Stuurgroep 
Wonen binnen het coördinatiemechanisme ook is 
voor de uitsplitsing in de domeinen. Vraag is of dit in 
de operationele fase de integraliteit en het multi
schaalniveau van de opgave wel ten goede komt. 
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Door St\IUfii'Oep Wonen 1eformulterd advle$ 
Hoe nu verder. (1:'. :' 

• De oprichtinJ van een coördinatiemechanisme !» 
"'·· Zuid-Umburgse schaal; '·'" 

• Voor het slagen van deze regionale samenwerking i$ 
een aantal zeer belangrijke voorwaarden te 
onden;cheiden 

0 Het maken van een onderscheid tussen een 
coördinatiemechanisme en de uitvoerende 
partijen. 

o Dat er niet sprake is van één regisseur, maar 
van een organische transformatie op basis 
van concrete afspraken. 

o Het sluiten van een 'coalition of the willlng', 
waarin een cezamenlijk gedragen en niet 
vrijblijVende asenda centraal staat. Hieraan 
kunnen partijen zich aansluiten. 

• Oe oprichting van een regionale 
coördinatiemechanisme Wonen, waarin 
vergelijkbare partijen actief zijn als in de 
huidige Stuurgroep Wonen. 

lbron: Boer & Croon, 2011} 



7.3. Optimalisatiemogelijkheden voor de verdere samenwerking op Zuid-Limburgse schaal 

Om de integraliteit en het multi-schaalniveau in de operationele fase te waarborgen dient het 
coördinatiemechanisme, dat actief is op het gebiedsniveau van Zuid-Limburg, niet opgesplitst te worden 
in verschillende commissies actief in verschillende domeinen. Bij de uitvoering van strategieën en 
plannen is het van belang dat de integraliteit nog verder toeneemt ten opzichte van de strategische fase. 
Het coördinatieplatform of mechanisme dient dan ook kennis te hebben van alle domeinen om de 
integraliteit te waarborgen. Het platform levert bij elke gebiedsantwikkeling twee afgevaardigden ookwel 
coördinatoren genoemd. De eerste coördinator, de regiocoördinator zorgt onder andere voor de 
verbinding tussen de verschillende domeinen in de ontwikkeling zorgt en ervoor zorgt dat de 
ontwikkelingen passen binnen de overige ontwikkelingen in Zuid-limburg, het Strategisch 
Ontwikkelingsprogramma opgesteld door de Taskforce. Er ontstaat zo een afstemming tussen de 
verschillende stakeholders (multi-actor), de verschillende domeinen (multi-domein) en de verschillende 
schaalniveaus (multi-schaal). Op deze manier wordt de hele regio versterkt, door elkaar aanvullende 
gebiedsontwikkelingen. De tweede afgevaardigde van het coördinatieplatform zorgt voor de 
onafhankelijke overall view en focus op de procesmatige kant van het daadwerkelijke samenwerken. Deze 
proces- of samenwerkingscoördinator dient oog te hebben voor de grote invloed van persoonlijke 
sentimenten en de invloed hiervan op het uiteindelijke resultaat. Hij/zij fungeert als een soort 
proces/samenwerkings/(krimp) psycholoog meer vanuit een verbindende rol dan vanuit de inhoud, maar 
wel met kennis van de inhoud zodat hij/zij eenieder bewust kan maken van de mogelijke effecten van hun 
keuzes (op de verschillende domeinen onderling). Hij/zij kan dan tijdig de juiste interventies doen om de 
samenwerking te optimaliseren. Deze persoon dient enkel en alleen een belang te hebben bij een goed, zo 
optimaal mogelijk verloop van de samenwerking en niet bij een eventueel gewenst resultaat. Het woord 
krimp staat tussen haakjes, omdat krimp niet de basis van de samenwerking en ook niet de basis van het 
takenpakket van de coördinator dient te zijn. Niet alleen de krimp prikkelt namelijk tot verandering. Een 
krimpcoördinator is dan ook niet de juiste benaming. 

Oprichting van een coördinatieplatform dat actief is op het gebiedsniveau van Zuid-Limburg. 
Dit platform levert twee coördinatoren. De regiocoördinator en de proces- of 

samenwerkingscoördinator. De regiocoördinator zorgt voor de afstemming en de verbinding 
met betrekking tot de multi-actor, multi-domein en multi-schaal. De proces- of 

samenwerkingscoördinator zorgt voor een zo optimaal mogelijke samenwerking. 
Hij/zij kan dan tijdig de juiste interventies doen om de samenwerking te optimaliseren. 

Samenstelling van het coördinatieplatform 
Het platform bestaat, naast de verschillende projectcoördinatoren, uit afgevaardigden van de provincie en 
de drie grote gemeente. Op het schaalniveau van de gemeente oftewel de gebiedsantwikkeling in de 
gemeente worden de uitvoerende partijen bij de opgave betrokken. De verbinding met de burgers wordt 
gemaakt op projectniveau. Het is van groot belang dat bij de samenstelling van het platvorm (voornamelijk 
de coördinatoren) gelet wordt op de competenties en persoonskenmerken (Belbin) van de verschillende 
leden en minder op de functie van de personen. De coördinatoren dienen ook geen afgevaardigden te zijn 
van de provincie. Dit zou de rol van de provincie namelijk weer te veel vergroten. De meest optimale 
samenstelling van gebiedsontwikkelingscoördinatoren is te behalen door de sollicitanten te testen op hun 
competenties en overige persoonskenmerken. Niet alleen of iemand ergens goed in is, maar ook of 
iemand in staat is de focus op de inhoud te houden en zich niet te laten leiden door de persoonlijke 
voorkeur en mening over mensen. Voor de gewenste doorzettingskracht is het wenselijk dat deze 
coördinatoren niet vanuit de krimpregio komen. Ze dienen geen belang te hebben en 'zonder aanziens der 
persoon' kunnen acteren. 
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Checklist 'samenwerken in krimpgebieden' 
Om een dergelijke structuur te laten slagen dient er aandacht te worden besteed aan een aantal 
voorwaarden die centraal staat voor een zo optimaal mogelijk transitiemanagement en een zo optimaal 
mogelijke samenwerking binnen de arena's van het transitiemanagement. In de checklist ' Samenwerken 
in krimpgebieden' in tabel 18, zijn voorwaarden en aandachtspunten genoemd die men in acht dient te 
nemen voor een zo optimaal mogelijke samenwerking in krimpgebieden. De voorwaarden en 
aandachtspunten komen voort uit de theorie en de praktijk van het transitiemanagement, het 
samenwerken en de bevolkingskrimp. De checklist kan ook een handvat bieden voor het bespreken en 
aanpakken van eventuele knelpunten in de samenwerking. 

Aan een aantal van deze voorwaarden is binnen de Taskforce en de Stuurgroepen al voldaan. Zo zijn de 
gezamenlijke problemen geformuleerd, is er een gezamenlijk gedragen visie opgesteld, is er sprake van 
welwillendheid, heeft men een tijdsplanning gemaakt met tussenstappen en wellicht het belangrijkste van 
alles men accepteert de krimp. Het is echter van belang dat men voordat men de stap naar de uitvoering, 
de operationele fase maakt, een duidelijke rol-en verantwoordelijkheidsverdeling maakt. Deze rol- en 
verantwoordelijkheidsverdeling dient allereerst vastgesteld te worden op het Zuid-Limburgse niveau. 
Daarna kan deze verdeling worden gemaakt op de kleinere schaalniveaus. Het is hierbij goed mogelijk dat 
de rol- en verantwoordelijkheid van een partij op verschillende niveaus anders is. Het is van belang 
roldoorbrekend te denken en handelen en de beste mensen op de juiste plek te plaatsen. lntegraliteit en 
aandacht voor de verschillende schaalniveaus is ook hier van groot belang. Naast aandacht voor de inhoud 
is dus de aandacht voor het proces en de beleving van de samenwerking van zeer groot belang. De 
transitie en het begeleiden van deze transitie van bevolkingsgroei naar bevolkingskrimp is een emotioneel 
proces. Is men er eigenlijk wel klaar voor om anders te gaan (samen)werken? 

K.L.M. Damoiseaux (0594016} I Afstudeerscriptie 113-07-2011 



--- L _...,, .A - _.._._ 

- .... 

Voorwaarden en aandachtspunten vanuit transitiemanagement 

Transitiearena (stakeholders) 

Competente partners (selectie partners op basis van 
competenties ipv organisatie of functie) (kwaliteit van 
partners) 
Welwillendheid 
Commitment 
Tijdige verversing I formalisering van de arena ('s) 
indien nodig 
Financiering 

Inhoud 

Gezamenlijk gedragen visie I toekomstperspectief 

Proces I interactie 
Vertrouwen 
Elkaars 'taal' verstaan 

Aandacht voor bestaande organisaties en beleid 
Duidelijke tijdsplanning voor de behandeling van het 
transitievraagstuk. Planning dient ondersteunt te 
worden en duidelijk te zijn voor alle participanten. 
Frappez toujours (constante herhaling van doelen en 
ambities) 
Aandacht voor processen tussen de arena 
vergaderingen 

Output 
Draagvlak 
Korte termijn successen en resultaten 
Documentatie 

Inhoud en proces gaan gelijk op 
Sturing I regie op proces en inhoud 

. - . ....:::.-~~-:..: '· 
Aanvulling vanuit samenwerken 

Inhoud 
Gedeeld probleem 
Belang 
Elkaar aanvullende teamspelers (samenstelling team) 
Realistische en behapbare visie 

Gedeelde doelen 

Procedure 
Gemeenschappelijk belang boven eigenbelang 
Elkaar herkennen 
Duidelijke taak- en verantwoordelijkheidsverdeling en 
tijdslimieten hieraan gekoppeld. Deze zijn vastgelegd 
alvorens men de stap naar de uitvoering maakt. 

Proces I interactie 
Openheid en transparantie 
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Elkaar erkennen 
ledereen een stem geven 

Duidelijkheid in communicatie 
Elkaar op zaken aan durven spreken 

Beleving 
Veilig voelen 

--- .. .:;.,: -::--;.-_ ·-... ~:- ~4i' :;.,:· ~· -i'5' c T ._, ·• 

Aanvullingen vanuit krimp 

Inhoud 
Bereidheid tot 'out of de box' denken en handelen 
Realistische en haalbare tussenstappen 

Procedure 
lntegraliteit 
Aangeven wat je wel en niet kunt en mag 
Bij de verdeling van rollen is buiten de gebaande paden 
gekeken en gezocht naar de meeste kwaliteit voor het 
vervullen van een betreffende rol. Roldoorbrekend 
denken en handelen, de beste mensen op de juiste 
plek. 
Tijdig regie definiëren 

Proces I interactie 
De juiste schaal in de samenwerking 
Partijen tijdig in contact gebracht 

Netwerk gebruiken 
Problemen en knelpunten laten zien die jij of de 
organisatie ervaart 
Informatie en instrumenten delen 
Daadkracht, leiderschap, doorzettingskracht 
Doen! Radicale beslissingen nemen 
Elkaar wat gunnen 

Beleving 
Accepteer de krimp 
Persoonlijke voorkeuren aan de kant zetten 
Macht durven afstaan 
Elkaar hinderlijk volgen 
Durf en lef tonen 

Output 
Successen delen 

Tabel18: Checklist samenwerken in krimpgebleden 
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Conclusies & Aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen voor zowel het beleid als vervolgonderzoek 
gedaan. De algemene aanbevelingen gelden overigens ook als optimalisatiemogelijkheden voor de 
samenwerking op Zuid-Limburgse schaal. 

8.1. Conclusies en aanbevelingen 

8.1.1. Algemene conclusies en aanbevelingen 
Belangrijkste conclusies 

• De verschillen tussen de regio's in Nederland zijn te groot om ze over één kam te scheren. 
• ledere regio, iedere partij/stakeholder en iedere persoon moet zijn of haar eigen leerproces 

doormaken, ook wel het rouwproces genoemd. 
• Er is niet een eenduidig stappenplan of samenwerkingsmodel te maken dat toegepast kan worden 

in heel Nederland en daarnaast een succesgarantie geeft. 
• Het probleem is niet enkel rationeel te sturen 
• Zonder 'urgentiegevoel' zal deze samenwerking nooit optimaal kunnen verlopen. 
• Van de zeven geformuleerde beïnvloedingsfactoren zorgen de persoonlijke sentimenten, de 

procesgang, de teamrollen en de rol- en verantwoordelijkheidsverdeling voor de meeste 
knelpunten en struikelblokken in de samenwerking 

• Het transitiemanagement beantwoordt een aantal verlangens die voortkomen uit de complexiteit 
van de vraagstukken omtrent het samenwerken in krimpgebieden. Het combineert verschillende 
management- en sturingsvormen en maakt hierdoor het complexe vraagstuk handelbaar en 
stuurbaar. Door het juiste transitiemanagement vorm te geven zijn de stappen die gezet moeten 
worden makkelijker te bepalen. 

Aanbevelingen 

• Voor een optimalere samenwerking zal men meer aandacht moeten hebben voor vier van de 
zeven beïnvloedingsfactoren, namelijk de persoonlijke sentimenten, de teamrollen beschreven 
door Belbin (zie bijlage 5), de procesgang en de rol- en verantwoordelijkheidsverdeling. 

o Om de samenwerking te kunnen optimaliseren is het van belang dat men buiten de 
gebaande paden kijkt en ervoor zorgt dat er verschillende typen personen oftewel 
teamrollen (de typeringen volgens Belbin) actief zijn in de samenwerking. Deze 
samenwerking zal een betere procesgang kennen. De actoren vullen elkaar in 
competenties en persoonseigenschappen aan waardoor knelpunten voortkomend uit de 
persoonlijke sentimenten worden verzwakt. Daarnaast zal er vanuit de teamrollen al een 
eerste aanzet worden gedaan richting de rol- en verantwoordelijkheidsverdeling. Gezien 
het verplichte karakter van de samenwerking in een krimpgebied kan het voorkomen dat 
een samenstelling van het samenwerkingsteam te beïnvloeden. Gebruik de theorie van 
Belbin dan als middel om knelpunten of het gebrek aan slagkracht in de werkwijze en 
samenwerking te bespreken en mogelijke oplossingen hiervoor te formuleren. 

• Gebruik de checklist: 'samenwerken in krimpgebieden' voor het beoordelen van de samenwerking 
en het bepalen van de nodige interventies. 

8.1.2. Conclusies en aanbevelingen voor de Taskforce Zuid-Limburg 
Belangrijkste conclusies 

• De invloed van de overheid is, volgens de literatuur van het transitiemanagement, al in de eerste 
fase van de samenwerking in de Taskforce te groot, doordat afgevaardigden van de overheid de 
voorzitters van de Stuurgroepen hebben gevraagd. 

• Er is nog ruimte voor de optimalisatie van de samenwerking op Zuid-Limburgse schaal. 
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Aanbevelingen 
• Het is zaak dat de aanwezigheid van de gemeenten niet het ambitieniveau van de marktpartijen 

beperken en dat marktpartijen aan hun eigen krachten, middelen en mogelijkheden denken en 
niet alles onder de verantwoordelijkheid van de overheid plaatsen. De gemeente dient dus een 
stapje terug te doen en de marktpartijen te laten 'schitteren'. 

• Het opstellen van een transitieakkoord of het ondertekenen van een ambitie statement zal veel 
gevoel van onzekerheid bij de samenwerkingspartners wegnemen. Dit komt de samenwerking en 
het uiteindelijke resultaat ten goede. 

• Het is van belang dat men snel op meerdere schaalniveaus gaat samenwerken om het draagvlak te 
vergroten en partijen te stimuleren deel te nemen aan de begeleiding van de krimp. Hierbij zal 
men ook de rol van bijvoorbeeld de burgers moeten bestuderen. 

• Voor de operationele fase wordt de oprichting van een coördinatieplatform dat bij elke 
gebiedsantwikkeling twee afgevaardigden, ookwel coördinatoren genoemd, levert. De eerste 
coördinator, de regiocoördinator, zorgt onder andere voor de verbinding tussen de verschillende 
domeinen in de ontwikkeling zorgt en ervoor zorgt dat de ontwikkelingen passen binnen de 
overige ontwikkelingen in Zuid-Limburg, het Strategisch Ontwikkelingsprogramma opgesteld door 
de Taskforce. Er ontstaat zo een afstemming tussen de verschillende stakeholders (multi-actor), 
de verschillende domeinen (multi-domein) en de verschillende schaalniveaus (multi-schaal), puur 
vanuit de inhoud. De tweede coördinator, de proces- of samenwerkingscoördinator, acteert meer 
vanuit een verbindende rol dan vanuit de inhoud, maar wel met kennis van de inhoud zodat hij/zij 
eenieder bewust kan maken van de mogelijke effecten van hun keuzes (op de verschillende 
domeinen onderling). Hij/zij kan dan tijdig de juiste interventies doen om de samenwerking te 
optimaliseren. Deze persoon dient enkel en alleen een belang te hebben bij een goed, zo optimaal 
mogelijk verloop van de samenwerking en het proces en niet bij een eventueel gewenst resultaat. 
Voor de gewenste doorzettingskracht is het wenselijk dat deze coördinatoren niet vanuit de 
krimpregio komen. Ze dienen geen belang te hebben en 'zonder aanziens der persoon' kunnen 
acteren. 

8.2. Beantwoording onderzoeksvraag 

De probleemstelling van dit onderzoek luidt: 
"Hoe kan men de samenwerking tussen de stakeholders in Nederlandse krimpgebieden optimaliseren, 

teneinde de kansen van de bevolkingskrimp te benutten en de bedreigingen te keren? 

De tien geboden voor de omgang met bevolkingskrimp bestaan niet. Het vraagstuk is niet enkel rationeel 
te sturen. De invloed van de emotie is zeer groot. ledere regio, iedere partij/stakeholder moet zijn of haar 
eigen leerproces doormaken, ook wel het rouwproces genoemd. De voorwaarden voor een zo optimaal 
mogelijke samenwerking zijn dan ook niet zo letterlijk te benoemen. Wel zijn er aanbevelingen te doen 
voor het optimaliseren van de samenwerking. 

De optimalisatie voor de samenwerking en dan in het bijzonder voor de samenwerking binnen de 
Taskforce Zuid-Limburg blijkt vooral mogelijk door een volledigere toepassing van het 
transitiemanagement. Daarnaast is er optimalisatie mogelijk door meer aandacht te besteden aan de 
invloed van persoonlijke sentimenten binnen de samenwerking. Deze invloed kan beperkt worden door 
actoren in de samenwerking te kiezen op basis van complementariteit in eigenschappen en competenties, 
kortom de teamrollen geformuleerd door Belbin. Daarnaast is het van groot belang tijdig de rol- en 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verschillende stakeholders in de samenwerking te bepalen. Zo 
weet eenieder wat men van elkaar kan en mag verwachten. Dit is ook weer van invloed op de procesgang 
en de persoonlijke sentimenten. Duidelijkheid, eenduidigheid, complementariteit en emotie/gevoel zijn 
belangrijke aspecten in een samenwerking. Wanneer deze aspecten positief terugkomen in de 
samenwerking zal dit de uiteindelijke kwaliteit van het eindresultaat positief beïnvloeden. 
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De doelstelling van het onderzoek luidt: 
"Het formuleren van een advies dat een handvat biedt voor het optimaliseren van de samenwerking tussen 
stakeholders in Nederlandse krimpgebieden, om zodoende de kansen van de kansen van de 
bevolkingskrimp te benutten en de bedreigingen te keren." 
Het doel van het onderzoek om een advies te schrijven dat voor alle Nèderlandse krimpgebieden 
toepasbaar is, blijkt niet mogelijk. Er zijn té veel verschillen te herkennen tussen de krimpgebieden, zowel 
in opbouw van de steden als in de manier van samenwerken en in de manier waarop krimp zich 
manifesteert. Tijdens het onderzoek is daarnaast gebleken dat iedere regio, iedere partij/stakeholder en 
iedere persoon zijn of haar eigen leerproces moet doormaken. Dit rouwproces is een proces waarin in 
grote lijnen de volgde fasen worden doorlopen: het signaleren van de krimp, de krimp willen bestrijden en 
uiteindelijk de krimp accepteren en de krimp willen begeleiden. Er is niet een eenduidig stappenplan of 
samenwerkingsmodel te maken dat toegepast kan worden in heel Nederland. De geformuleerde 
conclusies en aanbevelingen vormen deels een handvat voor de optimalisatie van de samenwerking in 
Nederlandse krimpgebieden. Daarnaast is een deel van het advies specifiek gericht op de samenwerking 
op Zuid-Limburgse schaal. Echter ook dit deel van het advies kan benut worden voor het formeren en het 
uitvoeren van de samenwerking in huidige en toekomstige krimpgebieden in geheel Nederland. 

8.3. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Transitiemanagement · 
Aanvull ing en update van de onderzoeksresultaten 
De transitie van bevolkingsgroei naar -krimp is nog in volle gang en zal nog lang voortduren. Er zullen dus 
nog lange tijd nieuwe inzichten voortkomen uit de samenwerking in krimpgebieden. Deze zorgen wellicht 
voor verschuivingen, aanpassingen en aanvullingen in de checklist: 'samenwerken in krimpgebieden'. 
Daarnaast is er nog veel aanvullend onderzoek mogelijk naar de toepassing van transitiemanagement in 
krimpgebieden. 

Toepasbaarheid buiten Zuid-Limburg 
De theorie van het transitiemanagement vormt een handvat voor het formuleren van het juiste 
transitiemanagement voor de specifieke opgave. Het juiste management in Zuid-Limburg hoeft niet het 
juiste transitiemanagement voor de bevolkingskrimp in Zeeland te zijn. Er is nog veel experimenteerruimte 
binnen het transitiemanagement. Dit maakt het interessant te onderzoeken wat de invloed en 
meerwaarde van transitiemanagement in andere (krimpgebieden van de volgende generaties) kan zijn. 
Welke kansen biedt het en in welke vorm moet het worden toegepast? 

Financiële verdeelsleutel 
Veel knelpunten bij de begeleiding van de bevolkingskrimp komen voort uit vraagstukken omtrent de 
verdeling van de financiële lasten. Als 'hoofdpartijen' in de krimpbegeleiding worden vaak de overheid en 
de corporaties gezien. Deze kunnen de financiële lasten van deze grote opgave echter niet alleen dragen. 
Men zal moeten onderzoeken hoe de financiële lasten naar rato door middel van een financiële 
verdeelsleutel te verdelen zijn. 

Banken - Hypotheken en Particuliere woningeigenaren 
In krimpgebieden is een grote rol weggelegd voor banken. Banken verstrekken hypotheken aan 
particulieren. In een krimpgebied dalen de woningprijzen en de vraag naar woningen. Dit maakt het voor 
particuliere woningeigenaren lastiger of zelfs onmogelijk om hun woning te verkopen en hun hypotheek af 
te dragen. Het is interessant te onderzoeken hoe men dit risico beperken. Wellicht is het niet meer 
mogelijk of wenselijk om de huidige vorm van hypotheekverstrekking te blijven handhaven in 
krimpgebieden en is er een aanpassing nodig. 
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Figuur 1: Omslagmoment van bevolkingsgroei naar -krimp (bron: RIB 2011) 
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2. Parkstad Limburg 

Kenmerken 
De ligging van de regio is gunstig te noemen. Het heeft een centrale internationale ligging binnen drie 
landen namelijk Nederland, Duitsland en België, tussen de Städtregionen Aken en de economische regio's 
De Randstad, het Ruhrgebied en Brussel/Antwerpen. Parkstad Limburg wordt ook gekenmerkt door een 
verscheidenheid aan woonmilieus. Er zijn er maar liefst acht te vinden namelijk oude kernen en linten, 
mijnkoloniën, naoorlogse buurten, aanbreidingsbuurten en hoogbouwflats, hoogwaardige nieuwbouw, 
groen ruim wonen, agrarische buurtschappen en woon-werk winkels. (Parkstad Limburg, 2004) 

Parkstad Limburg kende in 2004 een aantal kwaliteiten toe aan haar regio. Er zijn groene kwaliteiten, zoals 
de f ijnmazigheid van sociale structuren, een grote variëteit aan woonmilieus, goede bereikbaarheid en 
een hoge dichtheid aan kennisinstell ingen. Daarnaast geeft ze ook nog een aantal beperkingen namelijk 
het ontbreken van een duidelijk regionaal profiel, een fragmentarische en onduidelijke structuur, 
fragmentatie van het sociaal-cultureel veld, de bestuurlijke organisatie remt vernieuwing van regionaal 
denken af, een beperkte en jonge ondernemingscultuur en nieuwe vestigingen verankeren zich niet in het 
gebied. (Parkstad Limburg, 2004) Maar hoe men het ook draait of keert, het bevolkingsaantal in Parkstad Limburg 
krimpt. 

Er nemen acht gemeenten deel aan het samenwerkingsverband Parkstad Limburg, namelijk Heerlen, 
Kerkrade, Brunssum, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal. Vanuit elk van de acht 
gemeenten neemt een bestuurder deel aan het Parkstadbestuur. De Parkstadraad bestaat uit 
zevenendertig stemgerechtigde leden uit de colleges en raden van de aangesloten gemeenten. De 
hoeveelheid leden in de Parkstadraad per gemeente is afhankelijk van de grootte van de gemeente. De 
voorzitter, Gerrit van Veghel, is voorzitter van zowel het Parkstadbestuur als de raad. Dhr. Van Veghel is 
een onafhankelijk voorzitter en wordt benoemd door de Parkstadraad. De keuze voor een onafhankelijke 
voorzitter heeft ermee te maken dat er een gevaar bestaat dat wanneer de voorzitter ook nog werkzaam 
zou zijn bij een van de deelnemende gemeenten, deze gemeente bewust danwel onbewust een zeer 
belangrijke stem meer zou hebben. De voorzitter is nodig als bruggenbouwer, het is iemand die 
bestuurlijke hobbels kan nemen en knelpunten oplost. Daarnaast is hij een zeer belangrijke schakel binnen 
de samenwerking. De rol van een raadslid binnen de uitvoering van de strategische agenda heeft een 
kaderstellende en controlerende inhoud. Naast het bestuur en de raad is er nog sprake van een ambtelijke 
organisatie van zo'n veertig medewerkers. Deze medewerkers faciliteren Parkstad Limburg en haar 
gemeenten op het gebied van beleidsadvisering, coördinatie, afstemming en ondersteuning van de 
agenda. Het takenpakket van dit deel van de organisatie zal met de jaren groter worden bij de uitvoering 
van de projecten. In de loop van 2010/2011 krijgt deze uitvoeringsorganisat ie vorm. De vorm van deze 
uitvoering/projectorganisatie is gebaseerd op de inhoud van het regioprogramma en de prioritering van 
plannen en projecten. Parkstad Limburg heeft de Wgr-plus status, voor meer informatie zie bijlage 3. 

Missie 
In Parkstad Limburg streeft men in beginsel naar een sterke, duurzame en vitale economische structuur 
binnen de regio. De gunstige internationale ligging en internationale verbanden bieden volgens Parkstad 
Limburg groeikansen ondanks de bevolkingskrimp. Door de krachten te bundelen op het gebied van 
wonen, werken en leven ontstaan er veel mogelij kheden. Er wordt zoals vermeld onder andere aandacht 
besteedt aan grensoverschrijdend openbaar vervoer. Samen met de Städregionen werkt Parkstad Limburg 
naar een gebied dat 800.000 inwoners telt, namelijk de Europese Groepering voor Territoriale 
Samenwerking (EGTS). De Städregionen zijn qua bevolkingsgrootte even groot als de gehele regio Zuid
Limburg. (www.parkstad-limburg.nl) 
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Visie 
Centraal in de visie staat het met elkaar aan de slag gaan. Actief samenwerken met partners zowel in de 
private als de publieke sector niet alleen binnen Nederland, met als streven een duurzame vitale regio te 
hebben in 2040. Dit vergt naast visie ook daadkracht. Om een leidend document te hebben dat de basis is 
voor de toekomst, de stategieën en de eerste uitvoeringsprojecten, heeft men een Regioprogramma 
opgesteld met een regiovisie : 'We zijn wat we delen, wij zijn Parkstad.' (www.parkstad-limbrug.ni) 

Visie 2040: "Door tijdig anticiperen en investeren is de bevolkingsdaling anno 2040 op hanteerbaar niveau 
gebleven. Er is een nieuw evenwicht van zo'n 220.000 inwoners. Er is een betere balans ontstaan tussen 
veel ruimte en groen enerzijds en voldoende stedelijke dynamiek anderzijds." (www.parkstad-timburg.ni) 

Regionale woonmi/ieuvisie: In 2004 is de Regionale Woonmilieuvisie opgesteld. Hierin staan drie 
kwaliteitspij lers uniek, ondernemend en lef, grote sociale diversiteit en versterking identiteit en imago. De 
kracht moet volgens deze visie komen uit de eigen kracht van de regio. Krachtpunten zijn: 

• Groenstedelijk gebied in Limburgse heuvels 
• Hoge woonkwaliteit in fraaie groenstedelijke milieus 
• Stedelijke gemakken in de nabijheid 
• Op sommige plekken zijn positieve kanten aan de buurtcohesie 

• De strategie is erop gericht de positieve kanten van deze buurtcohesie in stand te houden 
en de negatieve kanten te ondervangen door meer uitwisseling, ontmoeting en 
kruisbestuivingen te organiseren. 

• Eigen architectuur en identiteit van de streek, deels ontstaan door het mijnverleden 
• Parkstad Limburg staat in de schaduw van een historische stad in de nabijheid, Maastricht 
• De beschikbaarheid van aantrekkelijke bedrijventerreinen voor hoogwaardige bedrijven 
• Omliggende regio's worstelen met ruimtegebrek 
• In Parkstad is nog ruimte voor werk-en woonlandschap 
• Goede scholen waar leerlingen te vinden zijn uit heel de regio 
• De krimp biedt kansen om laagwaardige woonmilieus aan te pakken en te vernieuwen 
• De sterke zorginfrastructuur biedt met vergrijzing aanknopingspunten voor nieuwe woonmilieus 

van senioren 
• Er is een blijvend streven naar vernieuwing en creativiteit 

Als kansrijke doelgroepen ziet men: 
• Lagere inkomensgroepen 
• Jonge hoogopgeleide parkstedelingen 
• Latente thuismarkt 
• Terugkeerouderen 
• Overspannen woningzoekers uit buurtregio's 
• Creatieven 

Voor de uitvoering van deze visie is het van belang dat er uitvoeringsprogramma's worden samengesteld. 
Deze uitvoeringsprogramma's zullen een breed scala aan onderwerpen behelzen, zoals de regionale 
communicatiestrategie richting de verschillende stakeholders, de investeringsprogramma's en fasering. 
( Parkstad Limburg, 2004) 

Regionale woonvisie: Naast de woonmilieuvisie is er in 2006 een Regionale woonvisie opgesteld. Deze visie 
streeft drie hoofddoelen na namelijk, krimp als kans zien (breng de woningmarkt in evenwicht), het geven 
van een kwaliteitsimpuls aan het wonen in Parkstad door innovatie en vernieuwing en het versterken van 
het imago en de regio als activerende kracht en bewoners meer kansen bieden om hun woonwensen te 
realiseren door aanbod te genereren dat beter aansluit bij de woonwensen. Parkstad wil verbeteren voor 
bestaande inwoners en vernieuwen om nieuwe doelgroepen aan te trekken. Centraal hierbij staan als 
resultaatsgebieden: herstructurering, verjonging, zorg, innovatie en betaalbaarheid. (Parkstad Raad, 2006) 
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Doelen 
De samenwerking binnen de regio is van groot belang voor de groei van de werkgelegenheid en voor een 
zo goed mogelijke begeleiding van de bevolkingskrimp. Parkstad Limburg heeft zich vijf strategische 
doelen gesteld, betreffende Nieuwe Energie, Herstructurering stedelijk gebied, Integrale 
gebiedsantwikkeling Parkstadring Limburg, Centrum Parkstad Limburg en Grensoverschrijdend Openbaar 
Vervoer. (www.parkstad-limburg.nl) 

IBA Parkstad Limburg 
De opgestelde visies en doelen zijn gebaseerd op een integrale strategie waarvoor in nauwe vorm dient te 
worden samengewerkt. Om de integraliteit van de samenwerking te ondersteunen is ervoor gekozen om, 
het Duitse fenomeen, de Internationale Bau Austellung (I BA) als verbindend middel te gebruiken. Voor 
meer informatie over de werking van de IBA wordt verwezen naar bijlage 4. 

'Een IBA is een instrument, een ontwikkeltraject, dat economische zwakke steden of regio's met nieuwe 
ideeën en projecten in de economische, sociale en culturele sector tracht om te vormen tot economisch 
sterke en vitale gebieden. De IBA kan de transformatieopgave op een creatieve en innovatieve manier 
thematiseren en in beeld brengen. De IBA kan daarmee uitgroeien tot vliegwiel voor de transformatie. Het 
jaar 2010 staat in het teken van de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek waarbij het ontwerpen van 
een werkatelier voor de IBA in de opdracht ligt. Indien alles volgens de planning verloopt, zal in 2012 de 
start zijn van de I BA.' (www. parkstad-l imburg.nl) 

Wat is er al bereikt? 
Parkstad is al verschillende jaren bezig met het vraagstuk rondom bevolkingskrimp. Er is heel veel over 
geschreven en er zijn al veel stappen ondernomen. Een belangrijke stap voor de acht krimpgemeenten 
binnen Parkstad Limburg was het aangaan van het samenwerkingsverband, Parkstad Limburg. De 
volgende belangrijke stap was het verkrijgen van een WGR-plus status als regio, waardoor de 
samenwerking als regio nog beter ten uitvoering kon worden gebracht. Het kiezen voor een onafhankelijk 
voorzitter is ook een belangrijke positieve stap geweest om de kwaliteit van de begeleiding van de 
bevolkingskrimp naar een hoger niveau te tillen. Centraal binnen deze stappen stond het opstellen van 
een gemeenschappelijke visie voor de regio, waardoor concurrentie tussen steden tot een minimum en 
een gezonde vorm kon worden gebracht. Daarnaast is het van groot belang geweest dat Parkstad Limburg 
de bevolkingskrimp heeft geaccepteerd en vooral is gaan zoeken naar kansen. Het gevoel van urgentie is 
goed ontwikkeld en men was zich er al snel van bewust dat voor effectief beleid de inzet en bereidheid tot 
samenwerken van alle betrokkenen was benodigd. Om de doelen binnen de regionale visie te bereiken 
heeft de Parkstadraad in 2010 een Regioprogramma vastgesteld. Hierin is de verdeelsleutel voor de eerste 
eigen investeringen in een duurzame vitale regio opgenomen. In dit regioprogramma staat de visie voor 
2040 centraal en zijn strategieën opgenomen tot 2020. De provincie geeft in haar Provinciale woonvisie 
(2005) aan de volgende kansen voor Parkstad Limburg te zien: Het versterken van de groene aders, het 
versterken van het Parkstad karakter, het vergroten van het aantal stadsranden en dorpsranden, het 
versterken van de identiteit van de afzonderlijke kernen in Parkstad en het werkelijk benutten van die 
randen voor wonen. In dit daglicht, in samenhang met de visie van Parkstad Limburg, is de Strategische 
agenda opgesteld die steunt op twee pijlers namelijk: De Herstructurering en de Economische 
Structuurversterking. In deze twee pijlers zijn vijf kernthema's ondergebracht namelijk: Herstructurering, 
Parkstad Centrum, Gebiedsantwikkeling Parkstadring, Grensoverschrijdend Openbaar Vervoer en Campus 
Avantis & Nieuwe Energie. (www.parkstad-limburg.nl & Gerrichhausen en Partners, 2007) 

Een onderdeel van de Strategische Agenda en het Regioprogramma is de woningbouwprogrammering. 
Wat besloten wordt binnen deze programmering is voor alle deelnemende gemeenten bindend. De 
vaststelling hiervan is dan ook een lastige opgave gebleken, mede met het oog op de reeds geplande 
projecten binnen gemeenten. Wanneer deze plannen niet overeenkomen met de regionale woonvisie kan 
Parkstad Limburg of de betreffende gemeente schadeclaims verwachten. Er zal dan ook door 
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afgevaardigden van de gemeenten zo veel mogelijk naar gestreefd zijn deze projecten passend te krijgen 
in de regionale visie. Of dit de juiste volgorde van werken is, valt te betwijfelen. 

In Parkstad Limburg heeft men al een aantal projecten op de rails staan die een positieve invloed hebben 
op de ontwikkelingen rondom de bevolkingskrimp. Centraal staat dat ze de leefomgeving kwantitatief en 
kwalitatief verbeteren. Belangrijk hiervoor is onder andere dat men voldoende aandacht besteedt aan de 
leefkwaliteit van de groeiende groep senioren en een betere aansluiting van opleidingen en werk. Hier is 
men in Parkstad Limburg mee aan de slag gegaan. Volgens prognoses zal er een tekort komen aan 
ziekenzorg, thuiszorg en zorgkrachten. Dit wegens de verwachte mate van vergrijzing en de verwachte 
afname van de beroepsbevolking. Met het project ' De Zorgacademie, wordt een nauwe samenwerking 
van zorgpartners zoals zorgaanbieders in de regio, de kennisinstellingen en bedrijven in de regio 
bewerkstelligd. Dit om innovatieve zorgconcepten te stimuleren en een belangrijke bijdrage te leveren aan 
het oplossen van problemen ten aanzien van de personeelsvoorziening. Studenten worden in de 
instell ingen opgenomen zodat studie en werk gecombineerd kan worden. (www.zorgacademieparkstadlimburg.com} 

Naast zorgprojecten zijn er in Parkstad nog andere initiatieven te vinden zoals de bundeling van 
verschillende attractieparken in de regio (Mondo Verde, Gaia Park, Snowworld etcetera) tot Attractief 
Parkstad, waar de aantrekking van dagtoeristen (vierentwintig uurs mini-economie), maar zeker ook 
verblijfsteeristen centraal staat. Gezamenlijk zorgt Parkstad Limburg voor een goede verbinding en 
infrastructuur van deze attracties in de regio. (www.parkstadattractief.nl) Parkstad heeft Maasticht voorbij 
gestreefd als toeristische trekker. Ze wil de concurrentie aangaan met niet alleen Maastricht, maar ook 
Hasselt en Aken, door middel van een groot sterk centrum in Heerlen om te winkelen. Daarnaast willen ze 
het winkelgebied rondom het Roda Stadion nog verder uitbreiden met verschillende functies. Parkstad wil 
de ultieme verblijfsregio worden. Hiervoor is het echter van groot belang dat er naast de veelheid aan 
openluchtrecreatie ook voldoende binnenrecreatie wordt ontwikkeld. (Van Zandvoort, 20101 

Inmiddels krijgt ook het IBA Parkstad Limburg vorm. Er is opvallend veel enthousiasme te herkennen bij 
bedrijven, instellingen en bestuurders in Parkstad Limburg. De Parkstaddirecteur Peter Bertholet 
verwoordde het als volgt: 'Een /BA brengt een regio blijvend in beweging zoals een Floriade of een 
Culturele Hoofdstad dat doen. We weten wat de opgaven voor de komende jaren in Parkstad zijn. Een /BA 
kan er nu voor zorgen dat uitvoeringsprojecten beter, sneller en zichtbaarder worden.' (www.parkstad-limburg.ni} 

De IBA Parkstad Limburg krijgt nu vorm in 'IBA werkplaatsen'. Begin 2012 zal de keuze worden gemaakt 
om IBA Parkstad Limburg echt te starten. (www.parktstad-limburg.nil 
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3. Wgr-plus 

De Wet Gemeenschappelijke Regelingen werd in 2006 aangenomen. De Wgr-plus verscherpt de 
mogelijkheden voor bestuurlijke samenwerking om regionale vraagstukken effectief te kunnen oppakken. 
Door de Wgr-plusstatus is deze samenwerking niet vrijblijvend. De regio-organen hebben bevoegdheden 
op het gebied van ruimtelijke ordening, wonen, verkeer en vervoer en werken. 

Er zijn in Nederland acht stadsregio's ookwel Wgr-plus regio's of 'plusregio's' genoemd. In figuur 2 zijn 
deze WGR-plus regio's weergegeven. De volgens de Wijzigingswet Wgr-plus erkende stadsregio's zijn: 

Figuur 2: WGR-plus regio's 

(bron: www.kei-centrum.ni) 

• Stadsregio Amsterdam 
• Stadsregio Rotterdam 
• Stadsgewest Haaglanden 
• Bestuur Regio Utrecht (BRU) 
• Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 
• Stadsregio Arnhem-Nijmegen (KAN) 
• Regio Twente 
• Parkstad Limburg 

Het verkrijgen van een Wgr-plus status is dus niet verbonden aan 
de bevolkingskrimp. Ook in groeiende regio's is behoefte aan 
samenwerking op deze schaal. 

Bestuurlijk wordt de plusregio gezien als een extra bestuurslaag 
en het bestuur van de regio wordt niet rechtstreeks door de 
burger gekozen, dit wordt in democratisch opzicht als nadelig 

gezien. De gemeenteraden van de verschi llende deelnemende gemeenten benoemen de leden van het 
regiobestuur. Daarnaast nemen raadsleden, wethouders en burgemeesters zitting in het algemene 
bestuur van de regio. Er wordt naar gestreeft de Wgr-plus regio niet als een vierde bestuurslaag te zien 
(naast het Rijk, provincie en gemeente). Met dit oogpunt is ervoor gekozen dat de regio's geen rol hebben 
in het opstellen van structuurplannen. De gemeenten kunnen wel aan het regio-orgaan advies vragen en 
uitvoeringsafspraken en convenanten vastleggen. Gemeenten beschouwen het regio-orgaan dan ook vaak 
als een verlengde van hun gemeentelijk bestuur. In de praktijk blijkt dat de meeste WGR-plus regio's een 
eigen structuurvisie hebben opgesteld en deze is afgestemd met het structuurplan van de provincie. 

De samenwerking op deze schaal ondersteund door de Wgr-plus status wordt door de deelnemende 
gemeenten in de regio's als positief ervaren. Op deze manier kan een hogere regionale dynamiek 
gerealiseerd worden en kan er een duidelijker regionaal imago richting overig Nederland en Europa 
worden uitgestraald. 

Relatie provincie en WGR-plus regio 
Met name de provincie heeft veel moeite met het bestaan van de Wgr-plus regio's. 'De reden hiervoor is 
dat de aanwezigheid van de Wgr-plusregio's de provincies belemmert in hun ambitie de integrale 
verantwoordelijkheid te dragen voor het gebiedsgerichte beleid' (www.kei-centrum.ni). Veel van de taken en 
bevoegdheden gaan van de provincie over naar de regio, maar welke dat is niet erg duidelijk. Zo is er nog 
veel discussie over de rol- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen provincie en regio besturen. De 
provincies zijn de Wgr-plus regio als overbodig. Toch heeft de Commissie toekomst stadsregionale 
samenwerking in het onderzoek genaamd 'De stille kracht, over de noodzaak van stadsregio's', 2009, 
geconcludeerd dat er in Nederland een onomkoombare behoefte is aan het op regionaal niveau 
samenwerken voor regionale agendavorming en -uitvoering. 

(www.kei-centrum.ni & VNG, 2009 & Castenmiller, Keur & Woudenber, 2010) 
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4. Ervaringen uit Duitsland, Reisverslag Sachsen-Anhalt 

Reisverslag Werkbezoek Sachsen-Anhalt 

Datum reis: 10 t/m 13 november 2010 
Auteur: Kim Damoiseaux 

Organisatie 
Meuse Foundation Jan Bolk, directeur en Karel Wilmots 
The Meuse Foundation is a non-profit organisation and was founded in 1989. The goal of the foundation is 
to realise transfer of knowledge concerning primary urban development processes. 
This transfer of knowledge involves economie, urban, architectonic and cultural developments. 
Of special interest are the conditions these developments create for each other and the synergy between 
them. To achieve this goal, the Meuse Foundation organises annual werking visits to an important 
European city, where these developments can be studied and seen on the spot. The participation of each 
werking visit is limited to 45 persons. All participants are werking on an executive level. Participation is 
only possible by invitation. The public participants are representat ives from provinces, municipalities, the 
Chamber of Commerce etcetera. The private participants are directars from architectural, consultancy and 
accountancy companies, banks, investors and reai-estate developers. (www.meusefoundation.eu) 

Programma van de reis: 
Magdeburg, Quedlinburg, Dessau-Rosslau, Lutherstadt Wittenberg (zie figuur 3) 

" 
\~ T~ 

Figuur 3: Locatie werkbezoek (bron: www.maps.google.ni) 

Speer- en leerpunten 
Verschil steden in Sachsen-Anhalt en steden in Limburg (Parkstad) 
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• De stedelijke opbouw in Parkstad en Limburg in het algemeen verschilt van de opbouw van steden 
in Sachsen-Anhalt. In Sachsen-Anhalt is sprake van een stad met stadsuitbre idingsringen en één 
verzorgingscentrum. In Limburg bevatten steden en dorpen elk een eigen voorzieningenkern. Dit 
maakt het moeilijker om, zoals in Sachsen-Anhalt veel is gedaan, de steden in te krimpen van 
buiten naar binnen. 
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Strategie: 

• Binnen Stadtumbau Sachsen-Anhalt heeft elke stad zijn eigen strategie gekozen, gebaseerd op 
haar eigen kenmerken en sterke punten. Na een discussie tussen de steden, geleid door de IBA, is 
voor elke stad een unieke strategie vastgesteld die de stad zal versterken en het leefklimaat voor 
inwoners zal verbeteren. De ambities van de gemeenten zijn hier zo veel mogelijk in verwerkt. Ook 
in Limburg en Parkstad Limburg is het van belang te gaan onderzoeken welke strategie de stad of 
het dorp zal versterken en het leefklimaat zal verbeteren. Voor een aantal zaken (zoals 
voorzieningen) is afstemming op regionaal niveau noodzakelijk, maar men zal ook zaken op Zuid
Limburgse of zelfs Limburgse schaal moeten afstemmen. Het is van belang hier een goed 
onderscheid in te maken! De afstemming is nodig om ongunstige concurrentie te voorkomen. 
Nadat de keuze voor een strategie is gemaakt en er voldoende afstemming heeft plaatsgevonden 
op verschillende schaalniveaus, kan met burgers de strategie verder uitgewerkt worden op 
stadsdeel-, wijk-, buurt- en straatniveau. 

• Elke stad heeft in Sachsen-Anhalt op basis van haar strategie een woonplan opgesteld. Dit 
woonplan laat duidelijk zien wat er in welke straat staat te gebeuren. Dit maakt het makkelijker 
om burgers te informeren. 

• Krimp is 'klein', het stimuleren I het verkrijgen van economische groei is veel belangrijker! 

Aanpak: 
• Het proces in Sachsen-Anhalt wordt gekenmerkt door veel netwerken met alle soorten en 

bestuurslagen aan stakeholders. Men is de discussie niet uit de weg gegaan, ook niet met burgers. 
Het was een uitdaging om alle stakeholders op één lijn te krijgen. Hiervoor was het belangrijk dat 
elke stad zich in haar gekozen strategie kon vinden en er kansen in zag. De steden die mee hebben 
gedaan aan het Stadtumbau project, hebben dit met volle overgave gedaan. 

• In Sachsen-Anhalt is minder met marktgedreven en meer met sociaal gedreven stakeholders 
samengewerkt. 

• Het is van groot belang gebleken dat wanneer een stad ergens aan begint te bouwen/verbouwen, 
de private partijen meedoen. 

• Men geeft het advies kleine ingrepen te doen in de stad, die snel resultaat laten zien. 
• De sprekers in Sachsen-Anhalt geven aan dat de aanpak van de krimpopgave dynamisch is en 

stormig verloopt. Belangrijke positieve punten van de gekozen aanpak zijn dat de bouwwereld 
sterker is gaan samenwerken en burgers positiever gestemd zijn over hun stad en woonomgeving. 

Werkgelegenheid: 

• Het verhaal van Sachsen-Anhalt over het wegtrekken van jongeren uit de regio is vergel ijkbaar met 
het verhaal van Limburg. In Parkstad Limburg, maar eigenlijk Limburg als geheel trekken jongeren 
weg. Net als in Sachsen-Anhalt is dit voornamelijk de opgeleide bevolking. Deze groep trekt weg 
met veelal als reden dat men buiten Limburg meer kansen heeft op het gebied van werk. De 
wegtrekkende jongeren in Sachsen-Anhalt zijn voornamelijk opgeleide jongeren en dan 
voornamel ijk vrouwen. driekwart van deze groep geeft aan graag in de regio te blijven wonen of 
terug te willen komen, mits de arbeidsvoorwaarden verbeteren en de lonen stijgen. Door de 
komende vergrijzing zal de werkgelegenheid in de regio stijgen, zoals ook in Limburg het geval zal 
zijn. Of de wegtrekkende groep uit Limburg ook terug zal komen of blijven als de 
arbeidsvoorwaarden verbeteren, is mij niet bekend. Het is echter van groot belang 
werkgelegenheid te creëren als tegenstrategie voor de krimp. Echter hoe stimuleer je bedrijven of 
overtuig je bedrijven om je in een krimpend gebied te vestigen? Het is misschien gemakkelijker 
om kleine ondernemers te stimuleren. Of pas afgestudeerden een goed en aantrekkelijk milieu te 
bieden voor het starten van een eigen onderneming. 

• In Magdeburg is de call-eenter industrie erg groot. Wellicht is het een idee om een bepaalde 
bedrijfstak naar Limburg te trekken of uit te breiden. Een bedrijfstak die past bij de kenmerken 
van de regio en haar inwoners. 
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• Daarnaast is er nog het vraagstuk rondom het samenwerken met aangrenzende landen, zoals 
Duitsland. In Aken wordt zeer veel gebouwd aan de RWTH Campus. Aken wil veel nieuwe 
studenten en hoogleraren aantrekken. Ze geven echter aan dat ze in hun gebied MBO instellingen 
missen die de uitvindingen van de studenten in Aken kunnen proberen/bedienen. Deze MBO 
instellingen zijn in Limburg te vinden, evenals dit type opgeleide mensen. MBO's passen bij de 
bevolking van voornamelijk de regio Parkstad. Wellicht is op dit gebied een link met Aken mogelijk 
en misschien kan Limburg dienen als verbinding over de kennis-as tussen Aken en België. 
Daarnaast geeft Aken aan dat ze vrezen niet de gewenste woonvormen en kwaliteiten voor 
hoogleraren te kunnen bieden in de omgeving van de Campus. Ook hier ligt een kans voor 
Limburg. Groen, ruimtelijk, kwalitatief hoogwaardig wonen nabij Aken! 

Burgers: 

• Het is in Sachsen-Anhalt van groot belang gebleken om persoonlijk contact met burgers te 
onderhouden om ze tijdig en duidelijk te kunnen informeren. 

• Stel de zorgen van burgers voorop! Doordat burgers ideeën mochten indienen in Sachsen-Anhalt, 
voelden ze zich betrokken en gingen ze vaak zelf al aan de slag met het opknappen van hun 
woning en woonomgeving. 

• Daarnaast kunnen burgers ook gebruikt worden bij de uitwerking van de gekozen strategie op 
stadsdeel, wijk, buurt en straatniveau. Men is in Sachsen-Anhalt de discussie met burgers niet uit 
de weg gegaan, maar men heeft samen met burgers gekeken wat de burgers zelf konden 
bijdragen. Dit heeft tot grote burgerparticipatie geleid. Een voorbeeld hiervan is het project van 
Zwichennutzung: braakliggende terreinen zijn beschikbaar gesteld aan burgers. Ze mogen dan met 
dit grondstuk iets niet commercieels doen. In Magdeburg is een voorbeeld te vinden van een 
groep burgers die een braakliggend terrein hebben ingericht tot bibliotheek en hiermee een 
internationale prijs hebben gewonnen. 

Websites 
www.magdeburg-tourist.de 
www.wissenschaftshafen.de, een IBA project in Magdeburg 
www.quedl inburg.de 
www.wittenberg.de 
www.dessau.de 
www.bauhaus-dessau.de 

Een uitwerking van de lezingen. 
Bauhaus, Dessou 

Geschiedenis 
Na de samenvoeging van oost en west Duitsland heeft voormalig oost 
Duitsland heel veel geld ontvangen, waardoor de welvaart steeg. De 
modernisering heeft echter niet in de verwachte mate 
plaatsgevonden. Jongeren trokken weg naar het westen en zuiden van 
het land. Er ontstond veel leegstand, maar de corporaties spraken hier 
pas over in 2000. Ze dachten eerst dat het een imagoprobleem was. 
Eind jaren 90 stonden zo'n één miljoen woningen leeg, in 
binnensteden bedroeg het een percentage van 33%. Dit gaf aanleiding 
tot het oprichten van het Stadtumbau-ast programma en specifiek het 
Stadtumbau Sachsen-Anhalt programma. 

/BA 
De Internationale Bauaustellung (IBA) is een in Duitsland al sinds honderd jaar gebruikt instrument om 
nieuwe ideeën en projecten op sociaal, cultureel en ecologisch gebied een substantiële impuls te geven 
aan stedenbouwkundige en landschappelijke veranderingsprocessen. De 'geestelijke vader' van de IBA is 
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het Bauhaus in Dessau. De IBA focust zich op kleine steden en steden van gemiddelde grootte. Men kijkt 
ook over de gemeentegrenzen heen. Binnen de IBA staat centraal dat men zich focust op de centra van de 
steden, in plaats van zoals jaren is gedaan op het bouwen op perifere locaties. Stadtumbau Sachsen
Anhalt is gestart in 2002 en liep tot 2010. Gedurende deze periode zijn steeds steden toegetreden. De 
laatste steden zijn zelfs nog in 2008 toegetreden, om toch nog kort te profiteren van de inzichten en 
kennis binnen de IBA. 

De IBA heeft samen met, in eerste instantie twintig steden, strategieën voor de steden bepaalt. 
Gemeenschappelijke problemen van de gemeenten zijn een hoge werkloosheid, suburbanisatie, krimp en 
leegstand. Bij de bepaling van de strategieën is aandacht besteedt aan de kenmerken van de verschillende 
steden en het aantrekkelijk maken van de stad voor inwoners. De steden dienen met de gekozen strategie 
een voorbeeld functie te vervullen voor internationale steden met een soortgelijk probleem. Centraal 
stond dat de gemeenten niet met elkaar gingen concurreren, maar elk een eigen unieke strategie kozen. 
Op deze manier is elk project voor iedere gemeente anders. Uiteindelijk zijn er negentien steden 
overgebleven binnen de Stadtumbau Sachsen-Anhalt. De IBA heeft met deze steden de concepten I 
strategieën uitgewerkt en meeontwikkeld. Ze verzorgden de project coaching en een deel van de 
financiering. Het is eigenlijk een soort psychologisch vliegwiel. Het proces wordt gekenmerkt door veel 
netwerken met alle soorten en bestuurslagen aan stakeholders. Men is de discussie niet uit de weg 
gegaan, ook niet die met burgers (van de burgers kwamen zelfs zeer goede ideeën). Persoonlijk contact 
met burgers stond centraal. Elke stad diende, om mee te doen aan het Stadtumbau project, aan te geven 
waar en hoe men de sloop voor zich zag. Elk jaar vond er een bezichtiging en evaluatie plaats van de 
steden. Dit waren de go/no go momenten (één stad voldeed niet meer aan de eisen en is afgevallen). Alle 
IBA projecten hebben in de subsidiestromen binnen het Stadtumba u ost programma prioriteit. 

Een uitdaging binnen Stadtumbau Sachsen-Anhalt was het op een lijn krijgen en het enthousiast krijgen 
van de verschillende stakeholders. Elke stad heeft een eigen ambitie. Deze verschillende ambities zijn elk 
geheel of niet geheel opgenomen in de strategie voor de stad. Na discussie is besloten welke stad zich 
waarop zou gaan richten. Sommigen moesten iets van hun wensen laten vallen of verkleinen, maar elke 
stad heeft iets sterks binnen haar strategie en was het met de gekozen strategie eens. Het gevoel was, bij 
de steden, heel sterk aanwezig dat wanneer ze niet mee zouden doen, ze het niet zouden redden. De 
steden die mee hebben gedaan, hebben dit dan ook met volle overgave gedaan. 

IBA hanteert overal andere yields en kiest niet overal voor dezelfde investeerders, stedenbouwkundigen 
etcetera en werkt zonder gelegenheidsarchitectuur. Het Stadtumbau project is uitgevoerd met minder 
marktgedreven en meer sociaal gedreven stakeholders. Men heeft binnen het project met burgers 
besproken hoe ze de straat ervaren (de straat met veel leegstand) en waar volgens hen de kansen van de 
straat lagen. Samen met de burgers zijn strategieën opgesteld voor de straten en is gekeken wat de 
burgers zelf konden bijdragen. Dit heeft ertoe geleid dat vele burgers hun woonomgeving hebben 
aangepakt en hun huizen hebben opgeknapt. Sommigen hebben zelfs de woning naast hun eigen woning 
gekocht en opgeknapt. Opvallend aan het Stadtumbau project is dat private eigenaren van woningen niet 
zijn aangesproken. Er zijn voornamelijk huurwoningen te vinden in het gebied. De sloop heeft alleen 
plaatsgevonden bij woningen die gezamenlijk bezit waren. Daar waar sloop heeft plaatsgevonden zijn 
mensen naar opgeknapte woningen verhuisd. 

In totaal bedroeg de investering 206,9 miljoen euro. Hiervan kwam 121,9 miljoen van Bund en Land, 19,4 
miljoen van het Europese fonds voor regionale ontwikkeling 2007-2013 (EFRE), 40,6 miljoen van 
gemeenten en 25 miljoen van private investeerders. 

IBA geeft aan dat het van belang is nieuw te blijven bouwen en gebouwen op te knappen. Dit dient te 
gebeuren op strategische plekken op een strategische manier. Hierbij dient gestreefd te worden naar een 
grote kwaliteit. 
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Wiltried Köhler, werkzaam bij het ministerie Magdeburg, demografische ontwikkelingen Sachsen· 
Anhalt . 
Algemene informatie 
Dhr. Köhler begint met een algemeen overzicht van Europa. Opvallend is het feit dat voornamelijk het 
oosten van Europa kromp in de periode 2000-2005. Als men naar krimp kijkt op het schaalniveau van 
Duitsland, kan men duidelijk de grens tussen voormalig oost en west Duitsland zien. Het gebied Sachsen
Anhalt krimpt in voormalig oost Duitsland duidelijk het ergst. Alleen Berlijn groeit in het oosten van het 
land. Na 2005 is ook in delen in het westen van Europa het bevolkingsaantal gaan krimpen. Dhr. Köhler 
vermeldt ook, dat wanneer men op de schaal van de wereld kijkt, Europa de grootste en snelste mate van 
vergrijzing kent. 

Kenmerken Sachsen-Anha/t 
Volgens prognose van het ministerie zal de bevolking tot 2025 nog met achttien komma zes procent dalen. 
Het zal gaan om een afname van zo'n zesentwintigduizend inwoners per jaar. De krimp is niet geleidelijk 
verdeeld over het gebied. Steden zullen een groei kennen en kleine kernen zullen leeglopen. Daarnaast zal 
er ook nog sprake zijn van een sterke huishoudendaling van zo'n negen procent tot het jaar 2020. In 
Duitsland in het algemeen zal er sprake zijn van een huishoudentoename van drie procent. Een ander 
gegeven in Sachsen-Anhalt is dat er heel weinig allochtonen wonen 

Oorzaken krimp 
In Sachsen-Anhalt was in de periode 1999-2005 sprake van twintig procent werkloosheid. Jongeren 
trokken weg om werk te vinden. Vanaf 2006 nam de werkloosheid af. Het percentage ligt nu op elf komma 
vijf procent Veel bedrijven zijn gesloten, echter tegenwoordig is er sprake van reïndustrialisatie. De 
bevolkingskrimp heeft naast migratie nog een andere oorzaak, namelijk te weinig geboorten en te veel 
sterfte. Opvallend aan de cijfers is dat er veel meer jonge vrouwen (twintig procent) wegtrekken dan jonge 
mannen (vijftien komma acht procent). Als verklaring hiervoor wordt gegeven dat vrouwen veel minder 
plaatsgebonden zijn. De meesten vrouwen trekken naar het Westen van het land. Minder jonge vrouwen 
in het gebied betekent minder kinderen. Belangrijk punt om te vermelden is dat niet de werkloze 
bevolking wegtrekt, maar juist de opgeleide bevolking! Driekwart van de vertrekkers wil graag 
terugkomen naar de regio, mits de arbeidsvoorwaarden beter worden. Er is veel vergrijzing in de regio, 
dus er zullen veel banen vrijkomen waardoor de werkgelegenheid voor de jonge opgeleide bevolking 
stijgt. Deze groep geeft echter aan dat de bedrijven hogere lonen zouden moeten betalen om hen in de 
regio te houden. 

Aanpak 
Men heeft een aantal speerpunten/focuspunten vastgesteld in 
Sachsen-Anhalt, namelijk mobiliteit, gezondheid, water/gas/licht, 
cultuur en opleidingsinstituten. Dhr Köhler geeft aan dat krimp 
onvermijdelijk is, je dient je erop in te stellen. Je zult stapsgewijs de 
stad moeten gaan afbouwen en je te richten op nieuwe gewenste 
woonvormen. Het is echter ook van belang om een tegenstrategie 
te ontwikkelen. Je kunt niet alleen maar slopen en slopen totdat er 
niemand meer is. Je zult werkgelegenheid moeten toevoegen, 
familiepolitiek moeten voeren (toename geboorten stimuleren) en 

elementen toevoegen/versterken in de stad die jongeren behouden danwel trekken. Echter hoe stimuleer 
je de bedrijven of overtuig je de bedrijven om je in een krimpend gebied te komen vestigen? Dit is een 
vraag waar men ook in Sachsen-Anhalt nog geen duidelijk antwoord op heeft. 

Binnen het regeringsbeleid staat centraal dat men geen nieuwe schulden aan dient te gaan. Men streeft 
naar een ombouw van een politiek van subsidies naar een politiek van regionaal ontwikkelings- en 
innovatiebeleid, met als doel het creëren van arbeidsplaatsen. Tot slot wil men meer duurzame energie 
gaan inzetten. 
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Ontwikkelingen 
Na de samenvoeging van Duitsland was er veel sprake van suburbanisatie in de regio, voornamelijk 
rondom Halle en Magdeburg. Nu is er minder migratie, een geboorte stijging, het bevolkingaantal in de 
grote steden neemt weer toe en perifere gebieden worden probleemgebieden. Het aantal toeristische 
overnachtingen is gestegen en het aandeel studenten is toegenomen. 

Joachim Stappenbeck, Stadtumbau Sachsen-Anhalt 
De leus die centraal staat binnen het Stadtumbau Sachsen-Anhalt project is: 'Weniger ist Zukunft'. Er is 
voor Sachsen-Anhalt bepaald waar in de toekomst nog gewoond zal worden en waar niet, dit is 
opgenomen in de gekozen strategieën. Bij de bepaling hiervan is gekeken welke steden een centrale 
functie hebben binnen de regio. Tot nu toe heeft Magdeburg zo'n tweeënzestigduizend woningen van het 
geplande aantal zevenenzestigduizend woningen gesloopt, waarvan zestigduizend woningen van de 
corporaties. De gehele regio heeft inmiddels zo'n tweehonderdtwintigduizend woningen gesloopt. De 
kosten voor de sloop bedroegen zo'n zestig euro per vierkante meter vloeroppervlak. Het bedrag is 
gefinancierd door het Bund & Land (zeg maar Rijk & Provincie). Alles wat men in het gebied doet aan 
stedenbouw wordt voor vijftig procent door de Bund en voor vijftig procent door het land gefinancierd. 
Het resterende bedrag is ingezet voor de verbetering van de woonomgeving. De verdeling van de 
financiën tussen Bund, Land en gemeente bedroeg één derde van het bedrag voor elke partij. De 
corporaties hebben steun gekregen van de Bund voor de sloopopgave nadat ze een 
verklaring/beargumentatie voor de sloop hadden gegeven. Met name de corporaties hebben geprofiteerd 
van de sloop, omdat het een opwaardering betekende van hun resterend woningbezit. De 
woningleegstand is het grootste in het private bezit. Echter ook hier heeft men nog geen recept voor de 
aanpak van het private bezit! Belangrijk te vermelden is dat er in Sachsen-Anhalt geen leegstandsbelasting 
wordt geheven zoals in Nederland. In het IBA project zijn burgers en bedrijven, bij het verder uitdiepen 
van de gekozen strategieën, nauw betrokken. Sachsen-Anhalt is er echter nog lang niet. Stadtumbau is 
verlengt tot 2016. 

Reiner Nitsche, beigeortneter, Magdeburg 
Kenmerken Magdeburg 
Magdeburg beschikt over heel goede verkeersverbindingen. De A2 verbinding tussen het Ruhrgebied, 
Berlijn, Polen en Moskou gaat langs Magdeburg. Daarnaast is er een goede trein verbinding en kan men de 
stad bereiken over het water. Het dichtstbijzijnde vliegveld is zo'n één tot anderhalf uur rijden. 
Magdeburg is een oude vestingsstad. Voornamelijk de call-eenter industrie is heel groot in de stad. 

Aanpak/strategie Magdeburg 
Magdeburg heeft onder andere als strategie gekozen voor de strategie van Ottostadt. Men is gestart met 
een imagocampagne. Ottostadt is gebaseerd op twee belangrijke/bekende Otto's, namelijk de fysicus 
Otto's en de Duitse Keizer Otto. Naast deze imagocampagne als Ottostadt richt de stad zich nog op een 
aantal zwaartepunten. In Magdeburg worden windmolens ontworpen en gemaakt, ook is er veel 
machinebouw en richt de stad zich op gezondheidswetenschappen, logistiek, de twee aanwezige 
hochschulen en de dienstensector. 

Magdeburg ligt aan de Elbe. Deze rivier kent echter grote fluctuaties van de waterhoogte. Er wordt een 
sluis gebouwd zodat het water niet meer/veel minder zal fluctueren en de haven beter en het hele jaar 
kan worden gebruikt. Naast de strategie van Ottostadt heeft Magdeburg ook nog de strategie van 'Leben 
an und mit der Elbe'. 

Stephan Hermann, Stadtplanungsamt, Magdeburg 
Kenmerken en geschiedenis Magdeburg 
De stad is twaalfhonderd jaar oud en is een vestingsstad. De vesting rondom Magdeburg is vele malen 
verplaatst, omdat de stad snel bleef groeien. De stad heeft een aantal oorlogen meegemaakt. Tijdens de 
tweede wereldoorlog is Magdeburg veel gebombardeerd, omdat in de stad industrie gelegen was. Na de 
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oorlog stond er nog erg weinig en veel is nog afgebroken, omdat 
men nieuwe inzichten had over de stadopbouw. Daarna kwam de 
'stadt des sozialismus', gekenmerkt door veel open ruimten in de 
stad op vreemd gekozen plekken. Tijdens de wederopbouw werd 
veel hoogbouw geplaatst. Opvallend aan de stad zijn de brede 
straten, waar de soldaten konden marcheren. Na de samenvoeging 
van oost en west Duitsland is geprobeerd om deze straten iets 
vriendelijker in te richten, waaroor ze minder breed lijken. 
Magdeburg kreeg na de samenvoeging te maken met 
bevolkingskrimp. De regionale bevolkingsantwikkeling is sinds twee 
jaar weer positief. Er zijn echter veel verschillende prognoses. De gezamenlijke trend in deze prognoses is 
in elk geval dat de ontwikkelingen iets minder negatief zullen zijn dan voorheen gedacht. Er zal wel zeker 
sprake zijn van vergrijzing en een afname van het aantal jongeren. 
De krimp heeft de afgelopen jaren tot gevolg gehad dat er in de stad sprake was van twintig procent 
leegstand van woningen. Dit zijn zo'n dertigduizend woningen in Magdeburg. 

Aanpak 
Magdeburg heeft ervoor gekozen voornamelijk aan de randen van de stad te slopen en het centrum te 
versterken. Om dit te bewerkstelligen en te organiseren is er een woonplan opgesteld. Dit plan is 
ondertekend door de woningcorporaties en de stad. Eenieder weet op deze manier wat waar zal 
gebeuren. Dit maakt het makkelijker om burgers te informeren. Men kan op deze manier duidelijk zeggen 
wat er in hun stadsdeel zal gebeuren. Dit informeren gebeurt niet alleen via internet en conferenties, 
maar ook door persoonlijk contact met burgers. 
Er is al heel veel hoogbouw plattenbau afgebroken. In één jaar zijn zestienhonderd woningen gesloopt op 
één plek. Bepaalde typen woningen worden gesloopt, maar men bouwt ook weer nieuwe kwaliteit terug 
en er zal weer een overschot ontstaan voor een gezonde en gewenste doorstroming. Er zal kleinschaligere 
terugbouw plaatsvinden op basis van de vraag. Er is in Magdeburg voornamelijk vraag naar 
eengezinswoningen en seniorenwoningen. Naast sloop van de plattenbau is deze bouwvorm op 
verschillende plekken omgebouwd tot eengezinswoningen. Men heeft een etage eraf gehaald en er een 
puntdak op geplaatst. Dit is echter duur. Voor de nieuwbouw heeft de stad bewust voor een modernere 
bouw gekozen. Op verschillende plekken waar sloop heeft plaatsgevonden wordt niets teruggebouwd of 
in elk geval niet meteen. Deze plekken zijn nu groen. Door de open ruimten in de stad lijkt de stad geen 
eenheid te zijn, maar een verzameling van stukjes. (mening van het reisgezelschap) 

Een vraag die naar voren komt uit de zaal (het reisgezelschap) is of er nu door de bouw van nieuwe 
woningen niet nog steeds te veel I evenveel woningen staan? Het woningbestand is wel verkleind, maar 
er is nog steeds sprake van een overschot en teveel leegstand. 

Dhr. Hermann geeft aan dat het belangrijk is om kleine ingrepen te doen die snel resultaat laten zien. 

Het is van belang dat wanneer een stad ergens aan begint te bouwen/verbouwen, de private partijen 
meedoen. Uitstralingsloze gebouwen zijn op deze manier opgeknapt/gemoderniseerd. Een ander 
voorbeeld is de aanpak van een oude brug. Een particulier uit de stad heeft zich ontfermd over de 
toekomst van een oude vervallen brug over de Elbe. Hij wil er graag een loopbrug van maken. Om dit te 
doen verkoopt hij symbolisch delen van de nieuwe brug (zoals stenen en staal) aan mensen die dit willen 
kopen. Op deze manier hoopt hij het opknappen van de brug tot loopburg te kunnen financieren. Naast de 
participatie van private partijen is er nog de participatie van burgers. Op open plekken, waar sloop en 
geen terugbouw heeft plaatsgevonden is het project Zwischennutzung gestart. Op deze plekken mogen 
burgers iets (niet commercieels) doen. Op één plek zijn de omwonende een bibliotheek gestart. Hiermee 
hebben ze zelfs een internationale prijs gewonnen. Daarnaast zijn kunstenaars begonnen met het 
opkopen van gebouwen en deze gaan opknappen. De aanpak van de krimpopgave is dynamisch en 
verloopt stormig wordt aangegeven door de sprekers. Belangrijke positieve punten van de ontwikkelingen 
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zijn dat de bouwwereld sterker is gaan samenwerken en burgers positiever gestemd zijn over hun stad en 
woonomgeving. 

Eberhard Brecht, Burgemeest er Quedlinburg 
Kenmerken Quedlinburg 
Tijdens oorlogen is dit stadje bespaard gebleven. De stad kenmerkt zich dan ook door de veelheid aan 
oude vakwerkhuizen. Het staat op de Unesco erfgoedlijst. De stad was in het verleden erg arm en had 
geen geld, zoals veel andere steden, voor de bouw van grote warenhuizen en dergelijke. Men wou ook in 

Aanpak 

deze stad de plattenbau gaan toepassen en oude vakwerkhuizen 
slopen. Gelukkig heeft men dit kunnen voorkomen. Toen de stad op 
de Unesco erfgoedlijst kwam te staan, kreeg het veel geld van de EU, 
het Rijk en het land Sachsen-Anhalt. Van Unesco zelf komt geen 
financiële steun. Bij de samenvoeging van oost en west Duitsland is 
veel meer geld uitgegeven aan het voormalige oost Duitsland. Na 
twintig jaar is het voormalige west Duitsland hier wel klaar mee en 
heeft geprotesteerd. Voormalig oost Duitsland merkt dat er nu 
minder geld beschikbaar wordt gesteld door de Bund. 

In Quedlinburg heeft men er ook voor gekozen om van buiten naar binnen te krimpen. Een strategie van 
de stad is het stimu leren van toerisme. Er is binnen de IBA samen met burgers bekeken wat men met de 
stad kon doen. Burgers konden ideeën indienen, waardoor ze zich sterk betrokken voelden en velen 
gingen zelf aan de slag met het opknappen van hun woning of het toeristisch aantrekkelijk maken van hun 
woning. De beddenverhuur is dan ook sterk gestegen de afgelopen jaren. Sommige inwoners beginnen 
zelf een bed & breakfast. Het is voor de gemeente van belang dat men de kwaliteit van de slaapp laatsen 
voor toeristen hoog houdt. Cultuur in de stad wordt gestimuleerd. Het toerisme brengt nog niet genoeg 
op in verhouding tot de investeringen. Het biedt wel veel werkgelegenheid. Opvallend is dat toerist ische 
ondernemers in de stad geen belasting betalen. Wel heft de gemeente sinds kort toeristenbelasting. Hier 
kwam veel weerstand tegen vanuit de burgers. De belasting wordt echter betaald door de toeristen en 
deze lijken er geen moeite mee te hebben. 

Het is tijdens het proces van groot belang gebleken dat men de zorgen van de burgers voorop stelt. Je 
moet telkens de genomen besluiten goed naar de burgers communiceren. 

De burgemeester heeft steeds op allerlei manieren de stand van de f inanciering van de aanpak van de stad 
bij de Bund onder de aandacht gebracht. Het geld, dat nu door de Bund wordt ingebracht, wordt gebruikt 
voor het uitvoeren van grote projecten van algemeen belang. Voorbeeld projecten zijn de nieuwe veiligere 
opslag van oude Duitse boeken. Deze lagen echter niet veilig opgeborgen. Hier is nu iets aan gedaan. 
Daarnaast zullen de leidingen, rioleringen en dergelijke onder het centrale plein in de stad van dit geld 
worden vervangen. Om geld te verkrijgen van de Bund zal de stad een co-financiering moeten hebben. 

Het feit dat de stad op de Unesco erfgoedlijst staat heeft voordelen voor de stad, maar soms nadelen voor 
de bevolking. Sommigen willen hun woning upgraden naar de wensen en behoeften van nu, maar dat mag 
niet. In de meeste gevallen wordt er door middel van overleg een oplossing gevonden. 
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5. Teamrollen beschreven door Belbin 

Creativiteit is volgens Belbin een belangrijke succesfactor in een samenwerking. Als teamrollen 
onderscheidt hij: 

• De plant: Dit is één van de creatievelingen, echter veel planten in éénzelfde team werkt nadelig 
voor het succes. Een nadeel van een plant is dat hij/zij vaak moeite heeft zijn of haar ideeën over 
te brengen naar de andere teamleden. Het is voor een leidinggevende van belang de plant te 
stimuleren zijn of haar ideeën tijdig met de rest van het team te delen. 

• De voorzitter. Wat maakt iemand nu een goede voorzitter, een leider? Een belangrijke eigenschap 
die Belbin ontdekte tijdens zijn onderzoek is het vertrouwen in mensen. Het accepteren van 
mensen zoals ze zijn en daarbij niet profiteren van de kwaliteiten van anderen, maar het beste in 
de mensen naar boven halen. Een voorzitter dient taken te delegeren en advies te vragen voordat 
hij of zij een besluit neemt. Een voorzitter dient ook achter zijn of haar besluiten te staan. Een 
typische voorzitter is relatief sterk en dominant en sterk gericht op het behalen van doelen, het 
teamdoel en houdt hierop de focus. Hij/zij is tamelijk onverstoorbaar. 'De goede voorzitter is 
tolerant genoeg om naar anderen te luisteren en sterk genoeg om hun adviezen naast zich neer te 
leggen'. Deze doelgerichtheid kan ook een zwak punt zijn. Het persoonlijk belang kan hij of zij uit 
het oog verliezen doordat er alleen gefocust wordt op het teambelang. 

• De vormer, de rol van de vechtende manager. De vormer is een echte opportunist, een realist en 
nogal emotioneel. Hij /zij is heel erg gedreven, heeft veel energie, is vastberaden en onbevreesd. 
Daarnaast is hij/zij ook snel gefrustreerd en tamelijk achterdochtig. Ze hebben vaak moeite met 
sensitiviteit en het onderkennen van zijn/haar invloed op de rest van de organisatie. Het eigen- of 
teambelang staat vaak boven het bedrijfsbelang. De informele kanalen worden door hem of haar 
te weinig gebruikt omdat het nut ervan niet begrepen wordt. Het is van belang dat deze personen 
leren luisteren, want hij of zij krijgt snel het gevoel zich te moeten bewijzen en een ander omver te 
moeten blazen. Om hun doel te bereiken halen ze vaak rare stunten uit, hoe meer tegenwind hoe 
meer plezier. 

• De brononderzoeker in het team zorgt voor het netwerken in en voornamelijk buiten het team. 
Hij of zij is het soort plant, de creatieve mens, die de nieuwe ideeën niet zelf bedenkt, maar ze pikt 
van anderen. Ze hebben een scherp oog voor belangwekkende nieuwe ideeën en kunnen die ook 
aan de man brengen. Competenties van een brononderzoeker zijn de kunde om de juiste vragen 
te stellen op het juiste moment aan de juiste mensen. Hij/zij kent dan ook veel mensen die 
hem/haar op verschillende momenten verder kunnen helpen. Hij/zij is enthousiast en heeft plezier 
in een uitdaging. Dit enthousiasme moet wel telkens opnieuw gevoed worden, anders is er het 
risico dat hij/zij verveeld raakt. Een ander gevaar is dat hij/zij met allerlei ideeën en 
ontwikkelingen tegelijk bezig is zonder iets af te maken. Het zijn mensen van ideeën en niet van de 
uitvoering. Een belangrijke eigenschap is dat hij/zij geen problemen ziet, maar kansen. Een 
struikelblok van een brononderzoeker is dan ook dat hij in te veel dingen een kans ziet, waardoor 
het voor hem/haar lastig is prioriteiten te stellen en keuzes te maken. Het is dus van belang een 
duidelijk doel te hebben in een team. Daarnaast is integriteit een belangrijk aspect voor deze 
personen. Niet alles kan gepikt worden. Men moet netjes pikken zeg maar. 

• De bedrijfsman. Typerend voor de bedrijfsman is zijn loya liteit aan het bedrijf en zijn discipline. 
Hij/zij is plichtsgetrouw, maakt veel gebruik van zijn/haar gezonde verstand, werkt hard, kan goed 
organiseren en is praktisch aangelegd. Veel topmanagers zijn bedrijfsmannen. Hij/zij is niet te 
beroerd om rotklussen te doen en maakt de klussen ook af. De bedrijfsman is licht conservatief en 
niet heel flexibel, het is lastig hem/haar te overtuigen van de kracht van iets nieuws. Hij/zij zou 
iets met iets meer gevoel in het team kunnen staan. 

• De monitor. Deze persoon past vaak niet heel goed in het team. Hij/zij maakt weloverwogen 
besluiten door voors en tegens tegen elkaar af te wegen en kan de keuze goed beargumenteren. 
Het is een serieus, voorzichtig, kritisch, weinig creatief, niet heel enthousiast persoon. Hij/zij doet 
niet mee in een discussie maar luistert lang en wanneer er dan iets gezegd wordt is dit meestal 
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een verstandig, weloverwogen argument. Het is dan ook niet echt een groepswerker, hij/zij leeft 
meer in de eigen wereld en wordt vaak ervaren als kil en afwezig. 

• De groepswerker. Deze persoon is het tegenovergestelde van de monitor. De groepswerker is 
alleen maar vriendelijk. Deze persoon luistert, sust de boel wanneer nodig en houdt het team bij 
elkaar. De groepswerker is niet domininant, neemt niet graag de leiding, is erg gericht op zijn/haar 
omgeving, is gevoelig en heeft belangstelling voor mensen. De groepswerker is niet erg 
vasthoudend onafhankel ijk, heeft weinig durf en weinig ambitie. Hij/zij is voor niemand 
bedreigend en iedereen wil wel met hem/haar of voor hem/haar werken. Dit maakt de 
groepswerker uiteindelijk ook een leidinggevende. Hij/zij luistert, repareert en heeft niet overal 
een menig over. Dit maakt hem/haar voor teamgenoten vaak een onpeilbare speler in het veld, 
waar lastig aan af te leiden is wat het team aan hem/haar heeft. Voor de groepswerker is er het 
gevaar om onderdeel te worden van machtsspelletjes. 

• De zorgdrager. De zorgdrager is perfectionistisch, heeft een vooruitziende blik, heeft oog voor 
detail, is ordelijk, heeft pl ichtsbesef en is minder extern georiënteerd. Hij/zij maakt altijd alles af 
en wanneer anderen iets niet af maken, doet de zorgdrager het. De zorgdrager ziet snel veel 
bezwaren en problemen en wordt al snel gezien als controlfreak. 

(www.leren.nu) 
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6. Prognoses Limburg 
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Figuur 4: Geboorteoverschot (bron: CBS, 2010 [Deetman, e.a., 2011]) 
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Figuur 5: Vestigingsoverschot (bron: CBS, 2010 [Deetman, e.a., 2011]) 
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Bevolkingsantwikkeling 

2010- -300 -4.000 -13.000 -8.000 -23.000 -55.000 -36.000 -67.000 +684.820 
2025 -0.1% -1.6% -5.6% -3.4% -3.8% -9.1% -3.2% -6.0% +4.1% 
2010- -3.000 -20.000 -31.000 -27.000 -50.000 -135.000 -83.903 -182.000 +937.567 
2040 -0.9% -7.1% -13.4% -11.5% -8.2% -22.2% -7.5% -16.2% +5.7% 

Huishoudenontwikkeling 

2010- +10.000 +8.600 +2.800 +5.600 +2.600 -5.700 +15.400 +8.500 +706.000 
2025 +8.6% +7.3% +2.8% +5.6% +0.9% -2.0% +3.1% +1.7% +9.6% 
2010- +9.200 +4.100 -4.500 -1.100 -12.700 -41.000 -8.000 -38.000 +917.400 
2040 +7.9% +3.5% -4.5% -1.2% -4.5% -14.6% -1.6% -7.8% +12.5% 
Tabel!: Bevolkings-en huishoudenontwikkeling 2010-2025 en 2010-2040 (bron: Deetman,2011) 
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. Interviews 

A. Lijst van geïnterviewden 

Dhr. M. Spierts-Programmamanager Herstructurering Woonwijken- Provincie Limburg 

Dhr. D. Bours- Adviseur I Procesmanager Beeldbepalende ontwikkeling Limburgse 
Wijkenaanpak - Living2morrow I Provincie Limburg 

Dhr. A. Drijgers- Clustercoördinator Ruimtelijke Ontwikkeling- Provincie Zeeland 

Dhr. L. Kaagman-Beleidsmedewerker Wonen-Demografie- Provincie Zeeland (telefonisch) 

Mevr. D. Kagelmaker- Be leidsmedewerkster Wonen- Gemeente Sittard-Geleen 

Mevr. D. Schipperheijn- Programmadirecteur economische stimulering- Gemeente Heerlen 

Dhr. H. Bracun- Wijkmanager Kerkrade West- Gemeente Kerkrade 

Dhr. W. Meys- Lid directieraad Stedelijke Ontwikkeling- Gemeente Maastricht 

Dhr. G. Pizlo- Programmamanager Wonen- Parkstad Limburg 

Dhr. M. Sluijsmans- Directeur- Woningbeheer Born-Grevenbicht 

Dhr. M. Lamboa-Beleidsmedewerker-ZO Wonen 

Mevr. M. Depondt- Algemeen directeur- Woonpunt 

Dhr. H. van Dijck- Manager team Vastgoedontwikkeling- Welier 

Dhr. J. de Niet- Gebiedsantwikkelaar- Hestia groep 

Dhr. P. Havens- Onderzoeker I Adviseur- Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid 

Dhr. P. Joosten-Directeur ROgroep Zuid-ROgroep 

Dhr. R. van den Bergh- Directeur-ROgroep bv. 

Dhr. R.J. Voorn- Associate partner- Boer & Croon Corporate Strategy B.V. 

Dhr. A. Kasteleijn- Docent Organisatiekunde- Technische Universiteit Eindhoven 
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B. Vragenlijst 
De vragen lijst heb ik per interview samengesteld en afgestemd op de persoon die geïnterviewd werd. De 
vragen hebben betrekking op een aantal onderwerpen, namel ijk een aantal vragen over hoe de 
organisatie waar het interview plaatsvindt in het krimpvraagstuk staat, een aantal vragen over 
samenwerken en een aantal vragen over de rolverdeling. Daarnaast zijn er bij de partijen die participeren 
in de Tasktaree of één van de stuurgroepen vragen gesteld hierover. Als voorbeeldvragenlijst wordt de 
vragenlijst gebruikt bij het interview met mevr. Mirjam De pandt, algemeen directeur Woonpunt, getoond. 

Woonpunt 
• Hoe staat Woonpunt in het krimpvraagstuk? 

o Welke gevolgen worden ervaren? 
• Wat is de visie op krimp van Woon punt? 
• Wat is de visie op samenwerken van Woonpunt? 
• Hoe om te gaan met de concurrentie tussen steden en regio' s? 

o Hoe denkt Woonpunt over herindelingen van de provincie? Zuid-Limburg, Midden
Limburg en Noord-Limburg? 

Samenwerken 
• Welke samenwerkingslijnen heeft Woonpunt? Er wordt wel eens gezegd dat er te veel 

verschillende lijnen zijn binnen de samenwerkingsorganisatie, hoe denkt u daar over? 
• Ervaren knel- en struikelblokken 

o Wat is de oorzaak van deze knel- en struikelblokken? 
• Wat had beter gekund, wat kan er nu nog geoptimaliseerd worden en hoe!? 
• Wat kunnen andere (toekomstige) krimpgebieden van Parkstad I Zuid-Limburg leren? 
• Hoe zou het vanaf het begin moeten gaan om een zo optimaal mogelijk samenwerking op te 

zetten en te behouden? 
o Wat is van belang voor een goede samenwerking? 

Taskforce - Stuurgroep Wonen 

• Meer samenwerking op Zuid-Limburgse schaal 
o Wat is het belang van samenwerken op deze schaal? 
o Hoe ziet u dat voor zich? 

• Wat zou er op deze schaal behandeld moeten worden? 
o Waar zitten de knelpunten? 
o Wat zijn de voorwaarden voor het laten slagen van dit type samenwerking? 

Rollen partijen 
• Wat is de rol, verantwoordelijkheid, bijdrage van Woonpunt aan het krimpvraagstuk? 
• Wat zou in het algemeen de rol van corporaties moeten zijn? 
• Wat zou de rol van rijk, regio en gemeente moeten zijn? 
• Wat zou de rol van overige marktpartijen (zoals projectontwikkelaars, ondernemers, zorg- en 

onderwijsinstellingen, adviseurs, maatschappelijke organisaties, banken) moeten zijn? 
• Wat zou de rol van burgers moeten zijn? 
• Hoe denkt u over het bestaan van het regio-orgaan Parkstad Limburg? 

o Hoe vindt u het orgaan functioneren? 
o Vindt u een regionaal orgaan een toegevoegde waarde hebben? 
o Zou het regio-orgaan meer of minder taken, verantwoordelijken moeten krijgen? Of juist 

minder? 
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8. Stuurgroep Wonen 

Deze bijlage is geheel gebaseerd op het document: Stuurgroep Wonen, Bouwstenen voor strategisch 
ontwikkelingsprogramma vanuit het domein Wonen. Opgesteld op 25 mei 2011 te Maastricht, door Boer 
& Croon in samenwerking met de Stuurgroep. Dit document levert de bouwstenen vanuit het domein 
Wonen voor de Strategische ontwikkelingsagenda Zuid-Limburg van de Taskforce. De informatie in deze 
bijlage is samengevat. Voor een uitgebreidere informatie en de beargumentering van de verschillende 
keuzes en besluiten wordt verwezen naar het betreffende document. 

A. Uitdagingen voor de woningmarkt 
De uitdagingen voor de woningmarkt komen voort uit de ontwikkelingen die van invloed zijn op de 
woningmarkt en daarnaast de gevolgen die men kan verwachten naar aanleiding van deze ontwikkelingen. 
De ontwikkeling van de demografie (de bevolkingskrimp) wordt niet besproken. 

Ontwikkelingen 
Wonen en werken 

• Onderzoek heeft uitgewezen dat Zuid-Limburg geen zogenoemde 'braindrain' kent. Een vraag die 
hierbij vaak naar voren komt is of wonen werken volgt of andersom. Ondanks dat er geen sprake 
van een 'braindrain' is. Blijft het van groot belang dat er voldoende en passend werk is voor jonge 
afgestudeerden. 

Footloose ouderen? 

• Ouderen niet meer gebonden aan een bepaald woongebied. Toch maken maar weinig ouderen de 
keuze om hun eigen regio te verlaten. De Stuurgroep constateerd dat de regio aantrekkelijk is 
voor ouderen om te wonen, maar dat men het aantal personen dat van buiten de regio hier komt 
wonen niet moet worden overschat. 

Brainport 2020 

• Dit programma focust zich op de hoogwaardige innovatie en kennisontwikkeling in de regio. 
Arbeidsmarkt 

• De vergrijzing zal ervoor zorgen dat er meer druk op de arbeidsmarkt komt te staan. Veel 
bedrijven zullen met krapte te maken krijgen, waardoor hun zoekgebied naar personeel zich 
buiten de regio zal uitbreiden. Het is nog maar de vraag of dit ook voor instroom op de 
woningmarkt zal zorgen. 

Na-oorlogse voorraad 

• De grote aanwezige na-oorlogse voorraad voldoet niet meer aan de eisen en wensen van nu. 
Bovendien zorgen de grote concentraties aan deze woningen voor sociale problematiek. Doordat 
deze woningen aan het einde van hun levensduur komen, ontstaat een grote transformatie
opgave, die natuurlijk ook veel kansen biedt. 

Duurzaamheid 

• Er komt steeds meer aandacht voor duurzaamheid en alle duurzaamheidsmaatregelen die 
mogelijk zijn voor de bestaande en nieuwe woningen. De grote transformatie-opgave biedt 
kansen om op deze verduurzaming van de woon- en leefomgeving in te spelen. 

Technologie 

• Technologische ontwikkelingen maken de woonkeuze groter. Zo is er een toenemende trend 
herkenbaar van het thuiswerken en de wooncombinaties (de hoofdwoning in de regio en een 
andere woning in het stedelijk centrum). Daarnaast maken domotica toepassingen het mogelijk 
dat zorgbehoevende mensen langer zelfstandig kunnen wonen. 

Consumentenvraag 

• Het welvaartsniveau neemt toe. Hierdoor zijn mensen in staat om meer aan hun woning te 
besteden en te vragen voor meer kwaliteit. Dit zorgt voor een uitdaging voor corporaties, maar 
ook voor een gevaar voor particuliere woningeigenaren. Deze eigenaren zullen namelijk alleen 
investeren in hun woning of hun woning slopen als dit financieel rendabel is. 
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Gevolgen 
Openbare ruimte 

• De leegstand en de mogelijk daaraan gekoppelde sloop zorgt voor meer ruimte. In nu 
dichtbebouwde gebieden kan dit zorgen voor een verhoging van de leefkwaliteit. Dit is ook gunstig 
voor de woningmarkt. 

Trek naar de steden 

• Naar verwachting gaat er een trek naar de steden ontstaan en dan met name naar de 
(rand)stedelijke gebieden nabij invalswegen. Het voorkomen van leegstand op het platteland is 
dan ook een belangrijk thema. Hierbij is de bereikbaarheid van voorzieningen, uitvalswegen en de 
een goede kwaliteit van het openbaar vervoer van groot belang. 

Waardebehoud en waardecreatie 

• Het blijkt dat bij een waardedaling van het bezit de animo om te investeren in de woning afneemt. 
Dit zorgt voor een nog verdere waardedaling. Zuid-limburg kent naar Nederlandse begrippen een 
uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding van woningen. Het is van groot belang de waarde van 
woningen te behouden of zelfs toe te laten nemen. 

Identiteit 

• De identiteit van de regio kan een belangrijke strategie zijn. Zuid-limburg heeft een rijke lijke 
historie, deze identiteit gecombineerd met moderne ontwikkelingen kan kansen bieden voor de 
woningmarkt. 

Euregio 

• Velen zien kansen in het grensoverschreidend wonen, maar hier is volgens de Stuurgroep nog 
nader onderzoek naar nodig. Men verwacht dat de grensoverschrijdende arbeidsmarkt maar 
matig tot extra woonvraag in Zuid-limburg zal zorgen. 

Vitale gemeenschappen 

• Een sociaal vitale gemeenschap waardeert men als woonomgeving. Echter de ontwikkelingen 
zorgen ervoor dat sociale vitaliteit niet meer direct verbonden is met de bestaande wijk- of 
kernstructuur. Om de juiste verhouding te vinden, is de rol van de burgers bij een 
transformatieproces van zeer groot belang. 

Sturing 

• Er is behoefte aan een goede balans op de woningmarkt. Hiervoor is het versterken van de 
regionale samenwerking een belangrijke voorwaarde. Punten van verbetering zijn een versterkte 
regie en een versnelde uitvoering, waarbij partijen sturen op samen overeengekomen prestaties 
en monitoren. 

B. Perspectief 2020 & Uitvoeringsprogramma 2020 
Vertrekpunt 

• De woningmarkt kwantitatief in balans brengen, door een tekort te na te streven van anderhalf tot 
twee procent gemiddeld. 

• De woningmarkt kwalitatief in balans brengen, door oog te hebben voor de woonwensen van 
bestaande en nieuwe consumenten en deze in voldoende mate en tegen een redelijke condities 
aan te bieden. 

• De inwonertevredenheid verhogen tot gemiddeld een zeven. 
• De duurzaamheidsprestaties van de bestaande en nieuwe woningvoorraad verbeteren, tot een 

gemiddeld energielabel B in 2030. 
• De door de gemeente aangewezen identiteitsdragers behouden en waar nodig verbeteren. 
• De financiële waarde-ontwikkeling van het woningvastgoed is per deelgebied gemiddeld minimaal 

inflatievolgend. 
• Uitgaan van de kracht van de regio en haar bestaande bevolking. 
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Doelstellingen 
De doelst elling is tweeledig. Enerzijds gaat het om het begeleiden van de veranderingen door het doen 
van gericht ingrepen in de woningmarkt en anderzijds richt men zich op het faciliteren van economische 
ontwikkelingen door te streven naar een aantrekkelijke woonomgeving voor nieuwe vestigers. 
Woningmarkt in balans 

• Een reëele ambitie van een kwantitatieve en kwalitatieve balans, waarin aandacht is voor het 
creëren van de gewenste woningtypes en woonmilieus. 

Nieuwe doelgroepen 

• Aandacht voor de doelgroepen die voortkomen uit de ambities van het programme Brainport 
2020. 

Bestaande bevolking 

• Een bepaald basisniveau van kwaliteit bieden in het woningaanbod, maar ook de woonomgeving. 
Het begrip basisniveau dient hierbij nog nader gedefinieerd te worden. 

Uitgangspunten en randvoorwaarden 
Rollen 

• Gezien de uitdagingen waar de regio voor staat, vindt de Stuurgroep coördinatie op Zuid-Limburgs 
niveau nodig. Echter zonder een vierde bestuurslaag te vormen. De uitvoering van de concrete 
projecten ziet zij bij de uitvoerende partijen. 

• De Stuurgroep doet bewust geen uitspraken over fusies, omdat ze de focus wil houden op het te 
behalen resultaat. Discussies over fusievoorwaarden zou hier alleen maar van afleiden. De 
Stuurgroep erkent het belang van het creëren van een breedt draagvlak en erkent de 
belemmerende invloed van de huidige versnippering in gemeenten en corporaties. Ze is dan ook 
voor het tekenen van een 'coalition of the willing' (waaraan een gezamenlijk gedragen en niet 
vrijblijvende agenda is verbonden). 

• Het is van groot belang dat de drie steden elkaar in complementariteit versterken en uitgaan van 
hun identiteit. 

• Er is een rol weggelegd voor de overheid in het afgeven van commitments voor commerciële 
investeerders. Deze zullen namelijk alleen investeren als er een reëel perspectief op rendement 
bestaat. 

• Daarnaast is er een rol weggelegd voor de banken in de onttrekking van woningen aan de 
particuliere voorraad. Ook de banken hebben belang bij het waardebehoud van de woningen. 

• De rol van de overheid verschuift van onder andere reguleren, controleren en verbieden naar 
interesseren, stimuleren en het voortouw nemen bij investeringen. 

Randvoorwaarden 

• Sturing op basis van de vraag en hierbij voldoende flexibiliteit behouden zodat er meebewogen 
kan worden met ontwikkelingen. 

• Concentratie van voorzieningen met een optimale bereikbaarheid. 
• Regiobranding, met oog voor de ambassadeursrol van de burgers. 
• Ruimtelijke sturing op basis van een ruimtelijk structuurvisie op schaal van Zuid-Limburg. 
• Integrale aanpak, met oog voor de onderlinge relaties. Uitgangspunt is complementariteit. 

• Duurzaamheid als leidraad. 
• Transparantie. Volledige transparantie op Zuid-Limburgse schaal is onhaalbaar en niet 

noodzakelijk. De transparantie op businesscaseniveau is dit wel. 
• Maatschappelijk naast financieel rendement. 

Instrumenten 

• Bijdrage Rijk. Geen onderscheidt tussen het faciliteren van groei en krimp en de overheid dient te 
investeren in plaats van de doneren. De Stuurgroep ziet een belangrijke rol voor Rijk en Provincie 
in het financieel faciliteren van het uit de markt nemen van particuliere woningen. 

• Kennis delen. 
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• Cultuur/Maastricht Culturele Hoofdstad als katalysator voor de woningmarkt. Beleven ziet men als 
essentiële factor voor de woonkeuze van mensen. 

• Sturen op Key Performance Indicators {KPI's). 
• Creatief met regels. Visie, focus en lef en leiderschap voor de omgang met bestaande regels. 

• Het opstellen van een planologische en programmatische dwingende richtlijn in de vorm van een 
Regionale structuur- en woonvisie voor een goede afstemming in de regio. 

Uitvoeringsprogramma 2020 
De Stuurgroep heeft een aantal projecten, passend binnen de prioriteiten die de Stuurgroep heeft 
gedefinieerd, benoemd. Deze projecten dienen in 2020 daadwerkelijk in vergevorderde staat van 
uitvoering te zijn. Hiervoor zijn mogelijke instrumenten genoemd, waarvan de toepasbaarheid nog nader 
onderzocht dient te worden. De projecten zijn onderverdeeld in verstedelijkingsprojecten, projecten 
omtrent de aanpak van de leegstand in binnensteden, projecten in het buitengebied, de wijkenaanpak en 
de mobiliteit. Bij elk project is de planning, wie het doet en wie de verantwoording heeft, bepaald. 
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Summary: 
Onderzoek 
Het doel van het onderzoek is een advies geven dat een handvat biedt voor het 
optimaliseren van de samenwerking bij een,gebiedsontwikkeling in een krimpgebied. Er is 
onderzocht wat en waar krimp is, wat de prognoses zijn en op wie het van invloed is. Uit 
het onderzoek blijkt dat het transitiemanagement de beste mogelijkheden biedt om de 
vraagstukken, voortkomend uit krimp, te sturen. Vervolgens is de theorie van het 
transitiemanagement, middels een case study in Zuid-Limburg, gekoppeld aan de praktijk. 
Het blijkt dat er in de praktijk niet wordt samengewerkt zoals de theorie voorschrijft. Er is 
nog ruimte voor optimalisatie. 

Inhoud van onderzoek _ 
De hoeveelheid bevolking daalt in steeds meer regio's in Nederland. Deze transitie van 
bevolkingsgroei naar -krimp zorgt voor een aantal vraagstukken die per regio kunnen 
verschillen. Het is een complex vraagstuk dat vraagt om een multi-actor, multi-domein en 
multi-schaal benadering middels transitiemanagement Voor de optimalisatie van de 
samenwerking in krimpgebieden is meer aandacht voor de invloed van persoonlijke 
sentimenten, een tijdige rol- en verantwoordelijkheidsverdeling en de theorie over 
teamrollen van Belbin nodig. Daarnaast is behoefte aan een proces- of 
samenwerkingscoördinator, die tijdig interventies kan doen in het samenwerkingsproces 
en actoren bewust maakt van hun invloed in de samenwerking. 

Five key-words: - Bevolkingskrimp 
- Gebiedsantwikkeling 
- Stakeholders 
- Samenwerken 
- Transitiemanagement 



Krimp krimpt niet. K.L.M. Damoiseaux 

Samenwerken bij een gebiedsantwikkeling in krimpgebieden 
Na jarenlang de vastgoedmarkt bekeken te hebben vanuit een perspectief waarin alleen 
sprake was van bevolkingsgroei, heeft men enkele jaren geleden kennis gemaakt met een 
daling van de bevolkingsaantallen. De bevolkingskrimp is een demografische ontwikkeling 
die zich voornamelijk voordoet aan de randen van het land. Nog voor het jaar 2025 zal 
echter het aantal gemeenten in Nederland dat te maken krijgt met bevolkingskrimp, 
oplopen tot ruim veertig procent. De krimp is van invloed op veel verschillende domeinen 
en stakeholders. Daarnaast verschillen de oorzaken en gevolgen per krimpregio. 

Stand van Zaken 
Inmiddels heeft men ondervonden dat het bestrijden van krimp ongewenste resultaten 
levert. Wat echter blijkt, is dat het groeidenken nog altijd hoogtij viert. Het kennis maken 
met de feiten en het accepteren en toepassen van deze feiten in beleid en strategiekeuzes 
blijken twee verschillende sporen die men volgt. Door de vergrote complexiteit, de hoge 
noodzaak van integraliteit en de veelheid aan verschillende stakeholders komt de 
noodzakelijke samenwerking maar moeizaam op gang en stuit men op veel knelpunten en 
struikelblokken in de samenwerking bij de begeleiding van de krimp. Dit onderzoek heeft 
tot doel een advies te formuleren dat een handvat biedt voor het optimaliseren van de 
samenwerking tussen stakeholders in Nederlandse krimpgebieden, om zodoende de 
kansen van de bevolkingskrimp te benutten en de bedreigingen te keren . Om dit doel te 
behalen dient de volgende probleemstelling beantwoord te worden: "Hoe kan men de 
samenwerking tussen de stakeholders in Nederlandse krimpgebieden 
optimaliseren, teneinde de kansen van de bevolkingskrimp te benutten en de 
bedreigingen te keren?" Binnen deze probleemstelling staat het samenwerken centraal. 
Het samenwerken wordt beïnvloed door een aantal factoren, namelijk 'de aanwezigheid 
van een gedeeld probleem of vraagstuk', 'het hebben van een belang in de 
samenwerking', 'de persoonlijke sentimenten', 'de teamrollen (Belbin)', 'de rol- en 
verantwoordelijkheidsverdeling' en 'de politiek/juridische invloed'. Deze factoren hebben 
een groot grijs overlapgebied en niet elke factor beïnvloedt elke samenwerking (even 
veel). Hierdoor is het interessant om te onderzoeken welke factoren de samenwerking in 
een krimpgebied vooral beïnvloeden, want het samenwerken in een krimpgebied verschilt 
van het samenwerken in een groeigebied. Onder andere de complexiteit is groter doordat 
er op meerdere schaalniveaus, meer vanuit een verplichting en meer tussen de 
stakeholders actief in de verschillende domeinen moet worden samengewerkt. Deze 
complexiteit zorgt ervoor dat het project-, proces- en programmamanagement niet meer 
de juiste handvaten bieden voor de omgang met dergelijke vraagstukken die voortkomen 
uit de krimp. 

Transitiemanagement 
Krimp kan gezien worden als een transitie van bevolkingsgroei naar -krimp, die men kan 
sturen door middel van transitiemanagement Het transitiemanagement heeft namelijk net 
als de bevolkingskrimp een multi-actor, multi-domein en multi-schaal karakter. Daarnaast 
is het toepasbaar in meerdere fasen van het vastgoedproces. Het stappenplan dat 
centraal staat in het transitiemanagement (zie figuur) dient dan wel meerdere malen 
doorlopen te worden. De stappen behoeven niet per definitie in deze volgorde doorlopen 
te worden, maar ze fungeren wel als 'wegwijzers' voor de zoektocht naar het juiste 
transitiemanagement Om deze zoektocht meer vorm te geven is er een aantal tips vanuit 
de praktijk van het transitiemanagement uiteengezet. Het stappenplan en de tips, helpen 
bij het formuleren van het juiste transitiemanagement en vormen de basis voor de case 
study. 
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Stappen in het transitieproces (bron: Rotmans, 2003) 

In Zuid-Limburg heeft men ervoor gekozen op Zuid-Limburgse schaal te gaan 
samenwerken in de Taskforce Zuid-Limburg waarin een vijftal Stuurgroepen actief zijn, elk 
vanuit een ander domein. De werkwijze/samenwerking binnen de Taskforce in de 
strategische fase van het vastgoedproces is onderzocht en beoordeeld aan de hand van 
de geformuleerde factoren die een samenwerking kunnen beïnvloeden en het stappenplan 
in combinatie met de praktijktips van het transitiemanagement 

Conclusies & Aanbevelingen 
Uit de koppeling van de werkwijze in de praktijk en de theorie, volgen een aantal 
conclusies en aanbevelingen voor de optimalisatie van de samenwerking. De 
optimalisatiemogelijkheden komen voort uit: 

• Het baseren van de samenwerking op de theorie van het transitiemanagement 
• De samenwerkingsteams samenstellen op basis van de teamrollen theorie 

beschreven door Belbin 
• Het beperken van de rol van de overheid in de transitiearena 
• Het samenwerken op meerdere schaalniveaus met actoren afkomstig uit meerdere 

schaalniveaus 
• Het opstellen en ondertekenen van een bindende overeenkomst, een 

transitieakkoord 
Uit dit onderzoek blijkt daarnaast dat er kansen zijn voor de formatie van een 
coördinatieplatform op Zuid-Limburg schaal, dat bij elke gebiedsantwikkeling in de regio 
twee coördinatoren in de samenwerkingsarena plaatst. Een regio-coördinator, die zorgt 
voor de afstemming en een proces- of samenwerkingscoördinator, die meer vanuit een 
verbindende rol dan vanuit de inhoud acteert. 

Uit het onderzoek komen daarnaast een aantal algemene conclusies voort. Zo zijn de 
verschillen tussen de (krimp)regio's in Nederland te groot om ze over één kam te scheren 
en is er niet een eenduidig stappenplan of samenwerkingsmodel te ontwikkelen dat in elke 
krimpregio kan worden toegepast. Daarnaast blijkt dat iedere partij/stakeholder zijn of haar 
eigen leerproces moet doormaken. Dit proces geeft aan dat de transitie zeer sterk 
gekoppeld is aan emotie. Het probleem is dus niet enkel rationeel te sturen. Krimp vraagt 
om maatwerk per regio en het transitiemanagement geeft handvaten en voldoende 
experimenteerruimte voor de vormgeving van dit maatwerk. 

Om een samenwerking in een krimpgebied te laten slagen dient er aandacht te worden 
besteedt aan een aantal ingrediënten en instrumenten. Deze zijn opgenomen in een 
checklist. Deze checklist zal echter in de toekomst wellicht aangevuld moeten worden. 
Daarnaast is er nog aanvullend onderzoek nodig naar de toepassing van 
transitiemanagement in krimpgebieden (ook buiten Zuid-Limburg). Tot slot is er nog 
onderzoek nodig naar een mogelijke financiële verdeelsleutel en de huidige vorm van 
hypotheekverstrekking in krimpgebieden. 




