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Krimpen



Krimpen

Een vorm van sociale erosie waarbij een combinatie van:

1. een langzame uitstroom van inwoners 

2. en vergrijzing

de vraag voor maatschappelijke dienstverlening ondermijnt, en als gevolg daarvan ook de leefbaarheid 

van de regio. 



Hoe uit krimp zich?

● Desinvensteringsprobleem en een versterkende feedbackloop.

● Krimpende kernen hebben ook negatieve gevolgen voor de stedelijke omgeving. 

● Als lokale beleidsmaker loop je achter de feiten aan.



Krimp in Nederland

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt met:

● Anticipeerregio’s

● Krimpregio’s

Niet vechten maar met krimp omgaan.

Bekende regio’s hierin: Zeeland, Parkstad Limburg en Noordoost Groningen. 



Bestuurlijk gevoelig onderwerp

Krimp als rouwverwerkingsproces, naar Kübler-Ross:

● Shock & ontkenning: ‘Dit is een incident. Wij krimpen niet, bij ons is het gras groener’.

● Boosheid & schuldvraag: ‘Het is allemaal de schuld van de toenmalige wethouder’.

● Berusting & acceptatie: ‘We erkennen dat we te maken hebben met krimp’. 

● Uitdaging: ‘We moeten inspelen op krimp’. 

Onderliggende overwegingen:

● Angst voor negatieve spiraal & imago

● Dragen verantwoordelijkheid

● Lobby om status krimpregio: wel / niet deze status willen verkrijgen



Uitdaging: hoe inspelen op krimp?

● Regionale agendavorming door vertegenwoordigers van overheden, ondernemers, 

onderwijs/onderzoeksinstellingen en omgevingen. 

● Leerbeelden van veranderende regionale agenda’s:
○ 1e orde: een verbetering van een bestaande aanpak.

○ 2e orde: een verandering van instrumenten. 

○ 3e orde: het ter discussie stellen  van onderliggende veronderstellingen.



Casussen



Ulrum, Groningen

http://www.youtube.com/watch?v=A0JxLpA5B6Q
http://www.youtube.com/watch?v=A0JxLpA5B6Q


Twente, Overijssel



Oost Drenthe



Sociaal ondernemen



Sociaal ondernemen

Inwoners nemen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen gemeenschap. 

Wat is het verschil met ‘het reguliere ondernemen’? 

● Winst voor een reguliere ondernemer: geldelijke beloning

● Winst voor een sociale ondernemer: het creëren van sociale waarde 

Sociale waarde als het leveren van een bijdrage aan een maatschappelijk probleem omdat zij meer dan 

reguliere ondernemers een sociale missie voor een bepaalde opgave hebben.



Hoe werken sociale ondernemers?

● Op basis van intrinsieke motivatie: doen én voor de maatschappij

● Op het grensvlak van verschillende maatschappelijke opgaven, zoals:
○ Toerisme  & ambachten

○ Leegstand & zorg

○ Buurtsupers & ‘afstand tot de arbeidsmarkt’

● Waarde scheppen uit vermogens die in waarde verloren zijn; goedkoper

● Door slimme combinaties toegevoegde waarde creëren. 



Sociaal ondernemen & krimp

Wat gebeurt er?

● Krimp is een  desinvesteringsproces waardoor een grotere druk ontstaat op inwoners. 

● Sociale ondernemers maken van passieve vermogens actief door combinaties aan te gaan.

● Ondernemersactiviteiten zijn gedreven vanuit armoede of vanuit overvloed: in ieder geval altijd 

vanuit urgentie. 



Casussen



Buurtsuper Lonneker, Overijssel
© Telegraaf, Jan Colijn, 2017



Verschillende combinaties 
van horeca & zorg, Twente & Achterhoek



Scholen in kleine kernen



Beleidsimplicaties



Uitgangspunten

● Krimp hoeft geen #urbex op Instagram te zijn. 

● Kleiner & fijner? Krimp biedt de gelegenheid een nieuwe kwaliteit van leefbaarheid te 

onderzoeken. Krimp is pionieren, zoals:
○ Toerisme in Parkstad Limburg, coöperaties in Groningen, ‘huisverkavelen’ in Friesland.

○ Zoektochten naar innovatieve woonvormen i.c.m. duurzaamheidsambities.

● Inwoners maken het dorp en  de regio.

● Ondersteun inwoners met (sociaal) kapitaal. Als gemeente sta je niet alleen in het 

leefbaarheidsbelang, sta in verbinding met collega overheden, vertegenwoordigers van 

ondernemers, onderwijs-/onderzoeksinstellingen en omgevingen. 



Regionaal bespreekbaar maken

Maak in een vroeg stadium krimp regionaal bespreekbaar. 

● Issue-selling: krimp is sluipend, sociaal ondernemerschap ontstaat bij urgentie, u ziet de 

toekomstige strategische lijn.

● Preventie: Niets zo pijnlijk als ‘waren we achteraf maar eerder begonnen met…’

● ‘Daily urban system’: krimp verschilt per dorpskern maar een gemeentegrens is slechts een 

topografische lijn in de atlas, werk regionaal.



Faciliteer het netwerk

Ondersteun sociale ondernemers met een netwerkstrategie.

● Quadruple helix: verschillende grensvlakken = verschillende perspectieven = verschillende  

leeropbrengsten

● Sociale interactie als gelegenheid:
○ Formeel: Gestructureerd bestuurlijk overleg en institutionele kaders

○ Informeel: netwerk van gedeeld begrip, gezamenlijk onderzoeken

● Inhoudelijke interactie als gelegenheid:
○ Formeel: Institutionele leerdoelen en -instrumenten

○ Informeel: Ruimte voor onverwachte ontmoeting en kritische vermogens



Woonkeuken, Overijssel



Leefbare dorpen, Provincies



Kennismakelaars, Achterhoek



ROZ Groep Twente, Overijssel



Hartelijk bedankt 
voor uw tijd & 
gastvrijheid. 

Heeft u vragen of 
opmerkingen?

Willem-Jan Velderman

T: +31 (6) 817 815 20

E: wjvelderman@gmail.com

Linked-In: https://nl.linkedin.com/in/wjvelderman

Twitter: https://twitter.com/wjvelderman

Blog: https://wjvelderman.wordpress.com/
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