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Nawoord De weg naar een vitale toekomst

Voorwoord

“Gineen zo bleend as

wel nich zeen wil!”

Bijna vier jaar geleden - in maart 2010 - publiceerden de UT-bestuurskundige Henk van der Kolk en ondergetekende de “Agenda voor Overijsselse gemeenten 2010-2014”. In deze door KISS uitgebrachte brochure geven veertig
prominente ingezeten van Overijssel aan welke vraagstukken in de komende
vier jaren aandacht zouden behoeven van de Overijsselse gemeentebesturen.
Een van de indertijd meest genoemde vraagstukken betrof de consequenties
van de te verwachten demografische veranderingen. Deze ontwikkelingen
betreffen niet alleen een mogelijk daling van de bevolking of van het aantal
huishoudens maar ook de zogenaamde ontgroening (afname van het aantal
jongeren) en vergrijzing (toename van het aantal ouderen) en de afname van
de beroepsbevolking. Men vreesde indertijd dat deze ontwikkelingen zouden
kunnen leiden tot “onder meer […] een verstoring van de bestaande woningmarkt, krapte op de arbeidsmarkt, minder financiële armslag van (vooral kleinere) gemeenten, en veranderende eisen aan de culturele infrastructuur”
(2010: 4). Met het oog op de welvaart en het welzijn van de Overijsselse
bevolking werd een tijdige aanpak van het vraagstuk noodzakelijk geacht.
Inmiddels zijn vier jaar verstreken en de vraag rijst wat er intussen is gebeurd.
Het zou teveel zijn om deze vraag kortweg met “niets!” te beantwoorden. Zo
werd in 2010 Twente samen met vijftien andere gebieden door het Rijk aangewezen als een anticipeerregio. In deze regio’s is weliswaar thans nog geen
sprake van een structurele daling van de bevolking of het aantal huishoudens
maar is in de nabije toekomst wel een omslag naar krimp te verwachten.
In het verlengde hiervan heeft de provincie Overijssel het vraagstuk van de
demografische veranderingen in Twente geagendeerd en hebben vooral op
het terrein van de volkshuisvesting gemeenten en woningcorporaties plannen
geformuleerd om in te spelen op deze veranderingen. Zo ontwikkelden de
Twentse woningcorporaties een gezamenlijke woonvisie die begin 2012 werd
aangeboden aan de Overijsselse gedeputeerde mevrouw I. Bakker.
Verder hebben de Netwerkstad Twente (de gemeenten Almelo, Borne,
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Enschede, Hengelo, Oldenzaal) en de provincie Overijssel in 2013 een gezamenlijk ontwikkelingsperspectief voor Netwerkstad Twente in 2040 opgesteld. Ze spreken zich uit voor een vitaal en innovatief Twente: “een vitale
samenleving in een aantrekkelijke omgeving, een innovatieve top-kennisregio van internationaal belang met brede werkgelegenheid gebaseerd op drie
speerpunten: hightechsystemen en materialen (HTSM), logistiek en recreatie
& toerisme”. Voor de komende 5 jaar is daartoe ook een werkprogramma
opgesteld met dertien concrete investeringsprojecten waarmee een bedrag
van circa € 90 miljoen is gemoeid. Die projecten moeten leiden tot versterking
van het economisch klimaat, verbetering van de binnensteden en het binden
van talent en kennis aan de regio Twente.
Maar vergelijkt men Twente met andere anticipeerregio’s dan behoort onze
regio bepaald niet bij de koplopers. Twente bevindt zich blijkens de Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012 nog in de fase van
bewustwording en visievorming. Van een integrale planvorming over wat er
moet gebeuren is nog maar gedeeltelijk sprake (het meest bij de overheid en
slechts beperkt bij andere maatschappelijke sectoren) en de uitvoering van
concrete maatregelen moet nog starten. Verder valt op dat de kring waarin
de het debat over de demografische problematiek en visievorming in Twente
plaatsvindt beperkt is. In de landelijke discussie bestaat er overeenstemming
over het belang van een brede regionale maatschappelijke discussie uitmondend in een integrale en door betrokkenen gedragen visie op de aanpak van
het transitievraagstuk. Maar in Twente wordt het debat vooral gevoerd in een
kleine kring van gemeente- en corporatiebestuurders. Niettemin vraagt de
aanpak van de demografische problematiek de betrokkenheid van het bedrijfsleven en investeerders, sociale ondernemingen (in de volkshuisvesting, onderwijs en zorg) en het maatschappelijk middenveld. Ook in de richting van burgers zijn er nog niet of nauwelijks activiteiten ontwikkeld die erop zijn gericht
hen bewust te maken van de implicaties van de demografische veranderingen
voor de leefbaarheid van hun gemeenschappen en het niveau van welvaart en

voorzieningen. Een dergelijk bewustzijn onder het
brede publiek is essentieel voor een succesvolle
aanpak. Zonder dit probleembesef wordt het om
te beginnen zeer moeilijk om draagvlak te creëren voor de onvermijdelijke pijnlijke keuzes in de
toekomst. Bovendien wordt op deze manier onvoldoende gebruik gemaakt van de lokale kennis,
ervaring van burgers en hun betrokkenheid bij
hun eigen woon- en leefgemeenschappen. Reeds
geruime tijd voordat onze taal werd verrijkt met
het concept “participatiesamenleving”, is onderkend dat inwoners zeer wel in staat en bereid zijn
om zich in te zetten voor de leefbaarheid van hun
woonbuurt of -kern en creatieve oplossingen te
bedenken om de gevolgen van demografische
veranderingen op te vangen (zie bijvoorbeeld:
www.netwerkplatteland.nl/collectieve-lokale-actie-is-niet-nieuw/; geraadpleegd op 1-12-2013).
Het wordt daarom stilaan tijd om in Twente de
gevolgen van de demografische veranderingen
in hun volle breedte (dus niet alleen op het terrein van de huisvesting) en in brede kring (dus
niet alleen in een select gezelschap van enkele
gemeentebestuurders en corporatiedirecteuren)
onder ogen te zien. Hoe langer men blind blijft
voor de consequenties van deze ontwikkelingen,
des te korter de periode om effectieve maatregelen te treffen en des te lastiger het wordt om
bij de verschillende partijen draagvlak voor deze
maatregelen te ontwikkelen.

Dit boekje beoogt een impuls te geven voor het
noodzakelijke maatschappelijke debat. In deze
publicatie geven 18 mensen waarvan de meesten wonend in Twente hun visie op de implicaties
van demografische en andere maatschappelijke
veranderingen voor de toekomst van Twente. De
auteurs zijn afkomstig uit allerlei sectoren van
het maatschappelijk leven, uiteenlopend van het
basisonderwijs, de (jeugd)zorg, de cultuur, het
welzijn en het bedrijfsleven. Hen is gevraagd om
onder het motto “Andere Tijden voor Twente”
vanuit het eigen professionele aandachtsgebied
of de eigen sector na te denken over de toekomst. De bedoeling is dat het KennisInstituut
Stedelijke Samenleving in de loop van 2014 rond
de diverse bijdragen in deze bundel bijeenkomsten organiseert waarin bij een bepaalde sector
betrokkenen in eerste aanleg in eigen kring overleggen over de implicaties van de demografische
veranderingen en mogelijke oplossingen. Vervolgens moeten de resultaten van deze sectorale
debatten de opmaat vormen voor een breed gedragen en meer integraal debat over de aanpak
van het demografische vraagstuk.
Bas Denters
Hoogleraar Bestuurskunde
Universiteit Twente
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Een bundel over demografische verandering is niet compleet zonder de bijdrage van
degenen die over een aantal jaren mede het aanzien bepalen van Twente. We zijn dan
ook blij met de werkstukken die de leerlingen van groep 7 en 8 maakten van de afdeling
Leonardo van de basisschool ‘t Schöppert in Hengelo. Een aantal leerlingen heeft tekeningen
gemaakt met daarin hun ideeën voor de toekomst van Twente. U vindt deze tekeningen
verspreid in de bundel met de naam van de maker erbij. Daarnaast hebben de leerlingen
in een klassengesprek een aantal ideeën naar voren gebracht.

IDEEËN:
De bevolking in Twente zal in aantal ongeveer gelijk blijven. Wel zullen er veel meer oudere mensen wonen en minder jonge mensen. Woningen en woonvormen voor ouderen
zullen bij de winkels en de zorgcentra moeten komen. Er zijn minder scholen nodig, maar
ze moeten wel goed verspreid staan, zodat kinderen niet ver hoeven te reizen. De klassen
moeten kleiner worden. Fabrieken moeten bij de grote steden staan en mogen niet vervuilen, er is misschien een mogelijkheid voor een fabriek die elektrische auto’s maakt. Er moet
veel ruimte zijn voor de natuur. In deze natuurgebieden moeten toeristische centra komen
voor mensen die hier willen recreëren. Dit zorgt gelijk voor werkgelegenheid. Voor het
vliegveld zijn verschillende dingen bedacht, variërend van een industriegebied met haven
en luchthaven (dubbel transport) tot natuurgebied. Een groot recreatiepark waarop allerlei
spectaculaire activiteiten plaats kunnen vinden en waar allerlei attracties zijn is ook een
optie. Hierbij moet een groot hotel verrijzen en een bungalowpark. Hierdoor ook werkgelegenheid. Het kennispark van UT Twente moet uitgebreid worden, allerlei hoogwaardige
“kennisbedrijfjes” moeten hier komen. Er moeten toeristenbussen komen en haltes bij de
natuurgebieden. In de natte gebieden kan een waterpark worden aangelegd met natuur
en recreatie.

Demografie:

een opgave in soorten
Hans Peter
biografie

Benschop
WIE

Hans Peter Benschop
WAT

Hans Peter Benschop (1960)
leidt sinds 2008 het Trendbureau
Overijssel. Het Trendbureau is
een initiatief van de provincie.
Het is een onafhankelijk bureau
dat toekomstverkenningen
maakt voor de (politieke)
besluitvorming. Het bureau
werkt samen met, en voor,
alle partijen in Overijssel.
Benschop heeft filosofie gestudeerd in Utrecht en Parijs en is
gepromoveerd in de Ierse wijsbegeerte. Hij werkte eerder voor de
gemeente Apeldoorn en het rijk.

Er zijn opgaven die we adresseren, opgaven die we negeren, en opgaven die we bagatelliseren. De demografie levert voorbeelden van elk van deze drie houdingen. De samenstelling van de bevolking van
Twente verandert. Ten eerste is er sprake van een dubbele vergrijzing: meer ouderen die langer zullen
leven. Daarnaast stijgt het gemiddelde opleidingsniveau en zullen er meer buitenlanders in Twente komen
wonen. Met de demografische veranderingen lijken ook waardepatronen te wijzigen. Deze bewegingen
hebben allerlei effecten, waarvan we maar een deel oppikken. Daardoor miskennen we niet alleen problemen, maar ook kansen.

ADRESSEREN
Eerst een voorbeeld van een opgave die we adresseren. De beroepsbevolking: die wordt kleiner. Overheden en bedrijfsleven maken zich daar eendrachtig zorgen over. De verwachting is dat we - na de crisis
- tekorten aan personeel krijgen. Het brandpunt van de zorg ligt op de hoogopgeleiden en de technici.
We constateren een lek. Jongeren met een technische of hogere opleiding vertrekken naar elders. En
we proberen deze jongeren te behouden met banenplannen, huisvesting en doorlopende leerlijnen. Bovendien verleiden we mensen van buiten om zich in Twente te vestigen, door bijvoorbeeld ook voor de
partner een baan te zoeken.
Deze beleidsreactie op de demografische ontwikkeling is wellicht wat overdreven. De arbeidsmarkt is
immers precies dat: een markt. Tekorten kennen vaak een varkenscyclus. Ze zullen zich door vraag en
aanbod, en dus de hoogte van het salaris en andere arbeidsvoorwaarden grotendeels oplossen.
Bovendien: is ‘hoogopgeleiden’ niet een veel te algemene categorie? Zit de Twentse arbeidsmarkt echt
te wachten op geleerde bedrijfskundigen, filosofen of zelfs ICT-ers? Soms denk ik dat meer ondernemers
een grotere en positievere impact zullen hebben dan meer mensen met een HBO of universitaire graad.
Desalniettemin is aandacht voor de economische positie van Twente goed. Het is niet vanzelfsprekend dat
de regio aanhaakt bij de economische kerngebieden van Europa. Daar is actie voor nodig.

NEGEREN
Een opgave die we negeren vinden we in de sociale hoek: de groeiende kloof tussen de langzame en de
snelle wereld. Het is mooi dat het opleidingsniveau gemiddeld stijgt. Daar tegenover staat dat de groep
die daarin niet meegaat, het steeds moeilijker zal krijgen. Minder gezond, kortere gemiddelde levensduur,
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“Een opgave die we negeren
vinden we in de sociale hoek:
lagere inkomens, minder welzijn, hogere werkloosheid - in een aantal buurten in Twente generaties lang - en een hele lage politieke participatie: het is
geen vrolijk beeld. De kans is groot dat daar nog scherpere randjes omheen
komen. De maatschappij wordt steeds complexer en lastiger te begrijpen. Het
is makkelijk om af te haken.
Het is goed om in deze context ook bij de internationalisering stil te staan. De
komende jaren vermindert de groei van de bevolking van Twente. De groei
die er is, zal komen door buitenlandse immigratie van bijvoorbeeld Chinezen,
Duitsers en Oost-Europeanen. Het gaat hierbij om kleine aantallen. Volgens
een recente prognose zullen er in Overijssel komende jaren gemiddeld ca
1000 inwoners bijkomen door een positief migratiesaldo met het buitenland.
Ter vergelijking: onze provincie kent nu een kleine 1.138.000 inwoners. Daarnaast vindt er overigens ook ongeregistreerde migratie plaats, van mensen
die hier slechts korte tijd werken. Deze stroom kan fors zijn, en toch niet in
de cijfers voorkomen.
De migratie van Oost-Europeanen kan toenemen in 2014, als ook Roemenen
en Bulgaren overal in de EU mogen werken (of dat gebeurt is ook afhankelijk
van de ontwikkeling van onze economie). Zij kunnen dan concurrentie op de
arbeidsmarkt betekenen voor juist de lager opgeleiden. Er kunnen ook huisvestingsproblemen ontstaan.
Ik ben niet tegen internationalisering. Integendeel: ik denk dat Twente eerder
meer diversiteit nodig heeft, dan minder. Afgelopen jaren hebben Twentse
werkgevers actief gezocht naar - hoogopgeleide - Oost-Europeanen omdat zij
in Nederland geen mensen konden krijgen. De netwerkdichtheid in Twente is
groot, maar die netwerken zijn vooral intern gericht. Relaties naar buiten zijn
vooral gunstig op het moment dat de economie daar harder aantrekt dan hier
in Nederland. Meer deelname vanuit Twente aan internationale netwerken is
daarom aanbevelenswaardig.

de groeiende kloof
Waar ik voor waarschuw is dat de lusten en
de lasten van deze demografische beweging
niet gelijk verdeeld worden. Ook los van internationalisering zijn de beleidsinspanningen rond sociale stijging lastig. De vlugge wereld van de kennisindustrie,
WTC, UT en Saxion vaart wel bij internationalisering. Het is een uitdaging
om de langzame klasse te betrekken bij die vlugge wereld. Als dat niet lukt,
ontstaat explosief materiaal: wrok is een gevaarlijke passie.

tussen de langzame en
de snelle wereld.”

BAGATELLISEREN
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In de derde plaats zijn er de demografische opgaven die we bagatelliseren;
waar wij loom en onwillig op reageren. Een voorbeeld daarvan is de vergrijzing. Die staat al sinds Balkenende op de politieke agenda, maar voornamelijk
in de context van een oproep om de staatsschuld te verlagen. We realiseren
ons nauwelijks de lokale en regionale impact van vergrijzing. In 2040 - het
toppunt van de vergrijzing - zal het landelijk gebied van Twente voor 30% tot
40% uit 65+-ers bestaan. In de steden zal het percentage ongeveer 25% zijn
(tegenover 15% nu). Dat zijn grote verschuivingen, die veel vraagstukken en
kansen in zich bergen. Daar houden we ons maar mondjesmaat mee bezig.
Al jaren bepleit de Gezondheidsraad een fundamentele herziening van het
zorgstelsel, namelijk van een curatieve naar een preventieve benadering. We
hebben in de toekomst de menskracht en het geld niet om de zorg te leveren
op de huidige manier. Inzet zal moeten worden om ziektes te voorkomen
in plaats van te genezen. Niemand lijkt zich van die oproep iets aan te trekken - op wat anti-rook cursussen, obesitaslessen voor kinderen en sport voor
bejaarden na.
Met even weinig effect waarschuwt de Alzheimerstichting al sinds jaar en
dag dat er een groot contingent dementen aankomt. Deze mensen hebben
over een paar jaar 24-uurszorg nodig. We sluiten en slopen verzorgingsflats
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omdat er nu kamers leeg staan, terwijl die straks
hard nodig zijn. Iedereen ziet het gebeuren. Wie
trekt aan de bel? De overheid, de zorgsector, de
corporatiewereld?
De vergrijzing zal ook meer fundamentele, ethische vragen op de agenda zetten. Daarbij gaat
het voor een deel over filosofische en godsdienstige vragen over levensbeëindiging en zullen we
ons moeten uitspreken over de grenzen van het
medisch handelen. Dat zijn vragen die het niveau
van de regio overstijgen. Dat geldt niet voor de
ontwikkeling in het denken over goed, kwaad,
plicht en recht. Past het waardepatroon van de
jonge generatie bij de eisen die de maatschappij aan haar stelt? We vragen van mensen dat zij
zorg zelf regelen, dat kinderen en buren helpen.
Zal dat gebeuren als onderzoek laat zien dat de
burgerlijk familiaire waarden aan belang inboeten
ten opzichte van economische en hedonistische
waarden? De afgelopen decennia waren de jaren
van geld verdienen en jezelf realiseren. Zal de jonge generatie - misschien als gevolg van de crisis
- die waarden inwisselen? In Twente denken we al
snel aan ‘noaberschap’. Deze burenplicht is geen
automatisme. Hij vergt onderhoud.
Tot slot zijn er de kansen van de vergrijzing. Er
komt een contingent hoogopgeleide ouderen aan,
met kapitaal (vaak in de vorm van een huis). Deze
groep herbergt sociaal kapitaal. Ouderen doen
veel vrijwilligerswerk. Kijk bijvoorbeeld naar de
energiecoöperaties die op het ogenblik als paddestoelen uit de grond schieten: het zijn vooral
grijze haren die je daar ziet.
De vergrijzing is ook een economische motor van
jewelste. Zonder dat we het doorhebben, is het
aantal arbeidsplaatsen in Twente in de zorg vanaf
2000 met ruim 15.000 banen gestegen. Maar ook
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onze landbouw, maakindustrie en dienstensector
kan op de vergrijzing inspelen. Van domotica tot
de electrische fiets, van gezond voedsel tot gehoorapparaten, van musea tot wellness en reizen:
het zijn groeiende markten.

TOT SLOT
Demografische veranderingen kan je lang van te
voren zien aankomen. En dat geldt dus ook voor
de samenstelling van de Twentse bevolking. Toch
is het bepalen van de toekomstige opgaven niet
echt makkelijk. Op zichzelf is een verandering van
bevolkingsomvang niet zo spannend. Het wordt
wel interessant als je demografische veranderingen combineert met andere ontwikkelingen
die tegelijkertijd spelen. Als je minder beroepsbevolking combineert met het wegtrekken van
bedrijven: hoe vitaal is Twente dan nog? Als je
de groei van het aantal academici combineert
met een andere behoefte van de economie, bijvoorbeeld meer mensen die ondernemer willen
worden: leiden we dan wel goed op? Wat als je
internationalisering combineert met het afhaken
van laagopgeleide Twenten - hoe explosief wordt
de situatie? Wat als je vergrijzing combineert
met robotisering: welke kansen zijn er dan voor
de maakindustrie?
Alleen door de combinaties wordt demografie interessant, en worden de echte opgaven zichtbaar.
En die kunnen we adresseren.
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Het kweken van

biografie

Arthur
WIE

Adam

Arthur Adam ten Cate
WAT

Singer-Songwriter
Arthur Adam ten Cate (1980)
studeerde Wijsbegeerte en
Nederlands Recht in Amsterdam
(UvA). Na het afronden van zijn
studies stortte hij zich op de
muziek. Als singer-songwriter
(onder de naam Arthur Adam)
en multi-instrumentalist won
hij prijzen en bracht hij verscheidene cd’s uit. Daarnaast is
hij oprichter en coördinator van
het Twents Songschrijvers Gilde,
muziekdocent en workshopleider.

cultureel
leven:
de opbouw van een scene
Op 30 mei 2010 verhuisden mijn vrouw en ik van Amsterdam naar Enschede. De voornaamste reden:
randstadmoeheid. We wilden meer rust en ruimte, een groter betaalbaar huis met bossen en weilanden in de directe omgeving, meer noaberschap en minder Amsterdamse bluf. Mijn vrouw is geboren en
getogen in Limburg, met een Twentse vader en opa, ikzelf ben opgegroeid aan de rand van Enschede.
We ontmoetten elkaar bij onze studie Wijsbegeerte in Amsterdam en nu wonen we in Glanerbrug. We
weten dat onze verhuisgeschiedenis onalledaags is, en zowel in Glanerbrug als in Amsterdam is er door
verscheidene kennissen nogal verbaasd op gereageerd, maar wij zijn dik tevreden.
Een van de voornaamste redenen voor de verbazing was het gegeven dat ik actief was (en ben) als muzikant, en dat ik in Amsterdam toch veel dichter ´bij het vuur´ zat. Voor muzikanten die weg willen uit
Amsterdam is Berlijn of Antwerpen een logische stap, vrijwel alle andere opties zouden een stap terug
betekenen. Ik zag en zie dat anders, ik zag mogelijkheden in het oosten. In dit essay wil ik uiteenzetten
welke mogelijkheden ik zag en wat ik heb gedaan om die te benutten dan wel te verwezenlijken. Daarbij
bespreek ik wat in mijn ogen belangrijk is voor een stad om een aantrekkelijk cultureel leven te hebben en
hoe de toekomst eruit kan zien, indien de culturele mogelijkheden optimaal worden benut.

VOOROORDELEN EN VOORDELEN
Tussen het moment dat we besloten te verhuizen en de verhuizing zelf was Enschede goed in de publiciteit. Het Muziekkwartier werd geopend, met prachtige reusachtige zalen waar de groten der aarde zouden
kunnen komen optreden, er waren grote festivals (bijv. TMF Awards) naar Enschede gehaald, museum
Twentse Welle en de herinrichting van Roombeek werden in nationale media positief besproken en FC
Twente werd kampioen op de dag dat we de eerste lading boeken naar ons nieuwe huis in het oosten
brachten.
Vlak na de verhuizing was ik te gast bij het bureau Enschede Promotie voor een vergadering, met als thema
“het imago van Enschede in de rest van Nederland”. Daar werden het beeld dat ik van Enschede en zijn
imago heb bevestigd, en als volgt verwoord:
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-Enschede is qua inwonertal (iets meer dan 150.000) de elfde gemeente
van Nederland
- Maar hoe verder mensen ervandaan wonen, hoe kleiner ze denken dat de
gemeente is (op 100 km denkt men dat de stad 80.000 inwoners heeft, in
de randstad wordt Enschede nog kleiner gedacht). Bovendien wordt
gedacht dat Enschede een stuk verder weg ligt dan het feitelijk ligt.
- Zaken die met Enschede worden geassocieerd zijn de vuurwerkramp, en in mindere mate FC Twente en Grolsch.
- Qua inwonertal en voorzieningen (bijv. universiteit) zou
Enschede de concurrentie aan moeten kunnen met Groningen en Nijmegen, maar qua bruisend imago blijft de
stad achter.
- Maar: er gebeurt nu (op het moment van vergaderen,
2010) veel, de stad en zijn imago zitten in de lift.

de regio aanspreken is er ook. Het mediaspektakel Het Glazen Huis bivakkeerde eind 2012 in de Enschedese binnenstad. Gogbot is het grootste multimedia
kunstfestival van Nederland, er is een Internationaal Jazz Festival, een Twente
Biënnale met vele buitenlandse kunstenaars en sinds kort is het muziek- en
literatuurfestival Crossing Border in Enschede te vinden.
3. Er is een artistieke ondergrond. Daarmee bedoel ik dat naast
de kunst-gerelateerde opleidingen en de (jonge) kunstenaars
die daar op af komen, er ook daadwerkelijk groepen kunstzinnigen zijn die zich verenigen tot een scene. De kunstenaars achter Gogbot, de autonomen van The Loch, de
initiatiefnemers van kleinschalige onafhankelijke centra
voor de kunsten zoals het Tankstation, de organisatoren
van de Culturele Zondagen. Er bruist van alles maar het
blijft grotendeels ondergronds.
4. Publiek. Als niemand behalve de kunstenaars de meerwaarde ziet sterft de kunstuiting een stille dood, ook omdat er minder
(financiële) bereidheid is de infrastructuur ter beschikking te stellen.

“Gras gaat niet
harder groeien door
er aan te trekken.”

Daarnaast werd ik geconfronteerd met twee vooroordelen die mensen specifiek tegen mij in mijn hoedanigheid van muzikant uitspraken:
- Word je niet gek van dat gerij naar de rest van Nederland, met name de
randstad?
- In Enschede is toch nauwelijks cultureel leven?
Met betrekking tot de eerste vraag: het kost me meer benzinegeld, maar ik
ben feitelijk even lang op weg. In de namiddag van Amsterdam naar elders in
Nederland rijden was destijds een crime, ooit deed ik 5 uur over het traject
Amsterdam-Breda, vanwege de vele files. Nu rijd ik in één keer door.
Met betrekking tot de tweede vraag is meer uitleg op z’n plaats.

INGREDIËNTEN VOOR SCENE-VORMING

Kortom - om een metafoor in de sfeer van leven en bloei te gebruiken - voor
het kweken van bloemen heb je meer nodig dan een mooie kas (infrastructuur), plannen en arbeid (ambities ten uitvoer brengen). Er moet een goede
voedingsbodem zijn, ruimte om te groeien en aandacht. De voedingsbodem is
er, de ruimte ook, maar beide zouden wat meer aandacht kunnen gebruiken.
En om op lange termijn te kunnen plannen is een afzetmarkt (publiek) ook
wel handig.

02

Het laten ontstaan en tot bloei laten komen van “cultureel leven” is ongrijpbaar, maar wel te beïnvloeden. Er moeten een paar elementen op de juiste
plek staan, maar of er daadwerkelijk iets begint te broeien hangt van vele toevalligheden af. Soms doe je een uur over het aansteken van een kampvuurtje,
soms is één sigarettenpeuk genoeg voor een bosbrand.

1. De culturele infrastructuur - waarmee ik bedoel: de voorzieningen die
nodig zijn voor een bruisend cultureel leven - is heel goed ontwikkeld in Enschede. Er is een universiteit, een grote hogeschool, een kunstacademie, een
conservatorium, prachtige podia voor verschillende kunstvormen, nieuwe
musea en expositieruimten, ruimte voor vernieuwende architectuur en een
mooi filmhuis/theater. Ze zijn alle goed bereikbaar in duidelijk erop ingerichte
gebieden (stadscentrum, Roombeek, UT-gebied).
2. De ambitie om kunst-gerelateerde evenementen te organiseren die buiten

GRASSROOTS

Nog een landbouw-gerelateerde vergelijking: Gras gaat niet harder groeien
door eraan te trekken.
De term ‘grassroots movement’ wordt met name binnen politieke context
gebruikt. Het verwijst naar het ontstaan van initiatieven vanuit burgers, bijvoorbeeld vanuit een kleine lokale (afdeling van een) partij, waarbij die initiatieven zich als een olievlek uitbreiden en een veel grotere publieke steun
krijgen dan welk initiatief dan ook dat van bovenaf zou worden opgelegd.
Dergelijke initiatieven zijn van de bodem af opgebouwd en geworteld in de
betrokkenheid van vele individuen. Grassroots is tegenwoordig ook een marketingstrategie, bijvoorbeeld in de popmuziek: zorg dat je op de sociale media
bekend bent zodat de consument zich bij jou, jouw product en de vergroting
van de bekendheid ervan betrokken voelt. Met betrekking tot culturele initiatieven/scene-vorming is de kern: het begint kleinschalig, mensen moeten
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zelf de noodzaak voelen om in beweging te komen en elkaar te overtuigen, en als dat op gang is, als de
voedingsbodem goed is, kunnen dingen gaan groeien.
Ondanks alle infrastructurele plannen en ambities kunnen we niet uit het niets een bruisend cultureel
leven opleggen aan een gebied. Het ontstaat altijd van onderaf. Dat heeft ook te maken met de aard van
kunst. Kunst is doorgaans een individuele of kleinschalig geconcipieerde uiting die na het ontstaan en
na de openbaarmaking ervan mogelijk meer mensen aanspreekt. Daarom gebruik ik beeldspraken als
‘ondergrond’, ‘voedingsbodem’ en ‘grassroots’.
Daarnaast floreert kunst als er kruisbestuivingen plaatsvinden tussen kunstenaars. Heel kort door de bocht:
kunstenaars vinden het niet erg om begrepen te worden en zoeken bij elkaar samenwerking, bevestiging
en begrip. Kunstenaars zijn zelden eilandjes. Zijn ze dat wel, dan horen we er doorgaans weinig van. De
basis voor de voedingsbodem is de ‘scene’, kunstenaars die zich binden aan een bepaald gebied, samenwerkingen aangaan en daarmee hun eigen inspirerende milieu creëren, een milieu dat andere kunstenaars
ook kan aanspreken. Beleid dat erop gericht is Enschede een bloeiend cultureel leven te bieden dient het
ontstaan van scenes te faciliteren, ruimte te bieden voor nieuwe initiatieven. En dan heb ik het niet per
se over geld, maar over mogelijkheidsvoorwaarden: atelierruimte, expositieruimte, en de mogelijkheid
publiek te bereiken, meerwaarde voor kunstenaars. Want: waarom zou een kunstenaar hier blijven?

EEN TWENTS SONGSCHRIJVERS GILDE
Voor mij, muzikant/songschrijver/tekstdichter, was al duidelijk dat ik in Enschede wilde blijven. Ik had er
het verlaten van mijn eigen scenes voor over. In mijn tijd in Amsterdam (ik heb er 13 jaar gewoond) heb
ik meegemaakt hoe het Amsterdam Songwriters Guild (een verbond van singer-songwriters) werd opgestart en daadwerkelijk wat bereikte: een voedingsbodem creëren voor talent, drempelverlagend werken
voor singer-songwriters met podiumvrees en café/podiumbazen met singer-songwritervrees. Er werd
verbinding gecreëerd tussen de liedjesschrijvers, ze voelen zich meer soortgenoten dan concurrenten of
klasgenoten. Daarnaast stond ik met één been in de Utrechtse scene, waar meer een bandjesmilieu was,
waar “alternatieve” muziek goed bezocht werd, waar ook nu nog een groot deel van de “kunstzinnige”
popmuziek vandaan komt, en waar de gemeente de lokale scene actief steunt.
Toen ik in het oosten kwam te wonen begon ik te broeden: hoe krijg ik hier een scene? Ik zag dat er veel
mogelijk is in Twente/Euregio op singer-songwritergebied (infrastructuur) en leerde mijn collega’s hier
kennen. Er waren kleinschalige initiatieven, bij poppodium Atak gebeurde af en toe wat, in Almelo was
collectief Paco Plumtrek goed bezig, en op het conservatorium was en is er zelfs een afstudeerrichting
“singer-songwriter”. Maar het waren nog eilandjes.
Ik besloot een Twents Songschrijvers Gilde op te richten (naar Amsterdams model), om verbinding te
creëren tussen de liedjesschrijvers, initiatieven op te starten zodat de singer-songwriters elkaar leerden
kennen en door hun potentiële publiek werden gevonden. Het uiteindelijke doel: Twente/Euregio op de
kaart zetten als de scene waarnaar vanuit heel Duitsland en Nederland gekeken wordt op muziekgebied
(zoals Seattle, Bristol, of Eindhoven Rockcity in de jaren 90, en Utrecht en Amsterdam nu).
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Daar zijn we nu nog lang niet, maar de eerste
resultaten zijn hoopgevend: er is een duurzame
samenwerking met Atak, een goede sfeer tussen
de vele verschillende singer-songwriters, waaruit al flink wat samenwerkingen zijn ontstaan,
twee cafés en één klein podium die een vaste
optreedavond voor Gildeleden hebben geprogrammeerd, goede contacten met verscheidene festivals in de regio die graag Twentse singer-songwriters willen aanbieden.
Toch is er ook minder goed nieuws: enkele grote
talenten van de conservatoriumopleiding zijn onlangs naar Utrecht verhuisd om daar hun geluk
te beproeven, en de grotere Gilde-gerelateerde
evenementen worden nog niet zo goed bezocht
als gewenst, waardoor het voortbestaan van die
evenementen (die nu eenmaal met begrotingen
te maken hebben) in gevaar komt.

ENSCHEDE EN TWENTE EN DE
DEMOGRAFISCHE TOEKOMST
In dit verhaal heb ik me tot nu toe gefocust op
Enschede en het culturele leven daarbinnen. Wat
ik heb willen aangeven is dat het voor het creëren
van een bruisend cultureel leven niet voldoende
is om grote podia te bouwen en grote artiesten
naar de stad te halen. Het gegeven dat naar buiten toe de uitstraling van “aantrekkelijke stad”
wordt gecultiveerd en het gegeven dat op lokaal
niveau het publiek in beweging wordt gezet om
artistiek geïnspireerd te raken zijn goede mogelijkheidsvoorwaarden. Het is belangrijk dat er ambities zijn om grote projecten op te zetten waarbij
kunst en cultuur centraal staan. Maar zonder de
vruchtbare bodem voor de kunstenaar van hier
blijft het culturele leven kunstmatig.
Ik pleit voor meer initiatieven die de kunstenaars
zelf inspireren om zich hier blijvend te vestigen,

ook nadat ze hun opleiding hier hebben volbracht. Ik
ben daar zelf mee bezig op het kleine muziekgebied
van de singer-songwriters in de hoop hier de scene op
te zetten die het talent aantrekt en vasthoudt, waardoor de leegloop op artistiek gebied wordt tegengegaan. Het is aan kunstenaars om op andere gebieden
die ondergrond te bieden, het is aan de gemeente om
mogelijkheidsvoorwaarden te (blijven) bieden voor
het ontstaan en in stand houden van levensvatbare

subculturen, scenes. En naast die mogelijkheidsvoorwaarden kan het geen kwaad als de gemeente
pronkt met eigen kunstenaars, dat de stad de eigen
kunst scène (en niet slechts de import en/of de evenementen) als boegbeeld gebruikt. Op deze manier
kan Enschede een magneet zijn voor kunstenaars,
jeugd, intelligentsia, en daarmee een aantrekkingskracht uitoefenen waar heel Twente bij gebaat is.
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Kansen en bedreigingen
voor de Twentse
Economie vanuit

een ondernemersperspectief
INLEIDING

Een verwachte krimp in inwonertal voor Twente, vergrijzing en leegloop van het platteland na 2030 noopt
tot actie. Op landelijk niveau zijn de issues toenemende vergrijzing, hogere kosten voor AOW en zorg, afnemende beroepsbevolking en minder werk voor lager-opgeleiden. Meer dan de helft van de Rijksbegroting
gaat nu naar zorg en sociale zekerheid en arbeidsmarkt. Dat is niet houdbaar.
Landgoed Twente met haar uitstekende woon- en leefklimaat is uniek in Nederland en dat mag gekoesterd
worden. De kleinschaligheid zie ik als een belangrijk voordeel voor een hoge innovatiegraad en daaraan
gekoppelde bedrijvigheid.

ENKELE BESCHOUWINGEN
WAT ZIJN DE MEGATRENDS?
Ik neem enerzijds burgers waar die wars zijn geworden van grootschaligheid en anderzijds energiebedrijven en banken met hun call-centra waar de burger niet adequaat geholpen wordt. Als megatrend zie ik
een beweging naar decentralisatie, zorg voor elkaar, de menselijke maat en directe betrokkenheid. Dat
betekent ook dat de overheid weer grootste aandeelhouder wordt van de nutsbedrijven (of dat er nieuwe
energiebedrijven ontwikkeld worden met steun van de overheden), verlagen van de kosten omdat burgers
zelf weer taken gaan uitvoeren waardoor allerlei kostenschijven kunnen worden vermeden (zorg, energie,
etc.) en Euro’s die nu Twente uitgaan in Twente behouden blijven.

HOE PAST DAT IN EEN MEER FILOSOFISCH LICHT?
Ton Lemaire geeft in zijn boek “De val van Prometheus” (Ambo, 2010) o.a. het volgende weer: voortgang
is niet hetzelfde als vooruitgang, groei is niet hetzelfde als ontwikkeling, terug naar de menselijke maat,
de wet van de onbedoelde gevolgen, economisering van de maatschappij. Herwaardering van het kleinschalige en lokale.
De zienswijze van Lemaire strookt met mijn eigen zienswijze dat we onze economie moeten zien als een
onderdeel of middel om maximaal welzijn en geluk te faciliteren. Geld als ruilmiddel, niet als doel. Betrok-
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kenheid, verbinding en zingeving bepaalt in hogere mate het niveau van ons
geluk dan uitsluitend een economie als zodanig.

HOE ZIJN DEZE MEGATRENDS EN BESCHOUWINGEN TOEPASBAAR OP DE REGIONALE ECONOMIE?
Allereerst door na te denken wat ons geluk bepaalt. Een voldoende mate van
inkomen, onderlinge betrokkenheid en voldoening omdat we direct resultaten
zien van onze acties, zelfvoorziening, vrijheid en persoonlijke ontwikkeling.
Twente biedt hiervoor prima kansen.

WAT IS ER NODIG OM DE REGIONALE ECONOMIE STERKER EN VITALER TE MAKEN?
Laten we eerst eens het Twents arbeidsmarktperspectief bekijken in het licht
van de huidige maatregelen en programma’s in Twente.

werklozen in Twente zit op 6-7%. Gestreefd wordt naar een maximum van 5%.
Met de verschillende ingezette programma’s en projecten voor o.a. techniek,
logistiek en recreatie & toerisme (bijvoorbeeld HCAT en TechWise in afstemming met de agenda’s van o.a. de Economische Visie Twente, Twentse Duurzaamheidsagenda, Innovatie-sprong, HTSM, etc.) wordt beoogd het aantal
arbeidsplaatsen structureel en duurzaam op te kunnen vullen. Kwaliteit van
het onderwijs wordt daarbij als één van de belangrijkere basismaatregelen
gezien, waarvan de effecten echter voor een deel pas op de langere termijn
waarneembaar zullen worden. De genoemde streefcijfers van 3.000 arbeidsplaatsen per maatregel zijn indicatief en zijn bedoeld als basis voor discussie.
Figuur 1 dient als handvat om inzicht te krijgen in de relatie tussen de huidige
maatregelen en de beoogde effecten en als basis voor periodieke monitoring
en bijstelling.
Prof. dr. Jouke van Dijk (Werkconferentie drie arbeidsmarktregio’s inclusief
Twente, september 2013) heeft overigens opgemerkt dat het effect van overheidsbeleid op het terugdringen van de werkloosheid beperkt is tot 1-5% van
totaal aantal werklozen; voor Twente dus 300-1.500 arbeidsplaatsen. Belangrijker is de economie zelf en het investeringsklimaat in ons gebied; dat bepaalt
in overwegende mate of bedrijven weer mensen nodig hebben.

03
HOE ZIJN DEZE TRENDS EN BESCHOUWINGEN TOEPASBAAR VOOR HET MARKTSEGMENT VAN BIO-ENERGIE?

In het navolgende zal ik ingaan op hoe we vanuit het specifieke marktsegment
van mijn eigen werkveld, de bio-energie, een bijdrage leveren aan versterking
van de regionale economie. De bio-energiesector in de regio ontwikkelt zich
sterk en biedt ook voor de toekomst volop kansen voor een aanzienlijke toename van de werkgelegenheid.

TOELICHTING OP FIGUUR 1:

TWENTS ARBEIDSMARKT PERSPECTIEF

Het Twents Arbeidsmarkt Perspectief en specifiek de mogelijke effecten van
de huidige maatregelen zijn weergegeven in figuur 1. Links op de verticale
as staat het aantal geregistreerde werklozen weergegeven, rechts het aantal
arbeidsplaatsen (bijna 300.000 in Twente). Het huidige aantal geregistreerde
werklozen in Twente bedraagt ca. 30.000. Daarbij is inbegrepen een aantal dat
niet of nauwelijks aan het werk kan worden geholpen, bijvoorbeeld vanwege
een ernstige handicap of bijzondere achtergrond. Daarnaast is er een aantal
dat wellicht nog aan het werk te helpen is, maar daar zullen extra inspanningen voor verricht moeten worden. Het globaal historisch minimum aantal

HOE IS HET BELEID OP EUROPEES, NATIONAAL EN REGIONAAL NIVEAU?

Het Europese beleid m.b.t. bio-energie is zonder meer gunstig te noemen.
Belangrijk zijn de doelstellingen m.b.t. duurzame energie, biobrandstoffen en
biobased economy voor 2020 en verder. Dit beleid is ook te zien op landelijk
(Topsectorenbeleid m.b.t. Biobased Economy) en regionaal niveau (Provinciaal
Programma Nieuwe Energie, Regio Twente Innovatieagenda etc.).

Óók voor bio-energie in Twente is het belangrijk een stabiel en gunstig investeringsklimaat te hebben. Het moet gepaard gaan met een lange termijn visie
(van enkele decennia), een langjarig investeringsbeleid en aan een aantal con-
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dities voldoen, waaronder de voldoende beschikbaarheid van risicodragend
kapitaal. Gunstig is de reeds aanwezige kennis en kunde op specifieke niches
in de bio-energiemarkt die in Twente in proefprojecten ten toon gespreid kan
worden en internationaal uitgerold kan worden. De sector heeft zich intern
georganiseerd (o.a. in het BioEnergie Cluster Oost-Nederland en WTC Twente
- Energie, Olie en Gas Groep) en heeft lobbykracht op regionaal, nationaal en
internationaal niveau. Verder biedt de sector uitstekende mogelijkheden en
combinaties met de vanouds sterke maakindustrie in Twente.

WAT ZAL ER DE KOMENDE 10-20 JAREN VERANDEREN
IN ONZE SECTOR?
De energiesector blijft van vitaal belang voor onze samenleving en duurzame
energie zal daarin een steeds prominentere plaats innemen, o.a. geborgd door
de duurzame energiedoelstellingen en daaruit voortvloeiende regelgeving zoals die in de Europese lidstaten is of wordt opgesteld. Bio-energie is de enige
bron van duurzame energie die groene koolstof kan voortbrengen en dat is
belangrijk voor een verduurzaming van onze transportsector, chemie en de
vele andere sectoren die zich op een koolstofchemie baseren. De doelstellingen voor de komende decennia brengen met zich mee dat de plaats die
bio-energie inneemt in onze samenleving steeds groter zal worden en dat de
bio-energie per definitie een sector is die zich sterk verder kan ontwikkelen.

WAT IS ER NODIG OM DE SECTOR VITAAL TE HOUDEN?
Om de sector in de regio zich sterker/sneller te kunnen laten ontwikkelen is
een open houding van de partijen onderling en een stabiel investeringsklimaat
nodig. Dat betekent dat de focus gericht moet blijven op verduurzaming van
onze energievoorziening en binnen dat kader verdere ontwikkeling gestimuleerd wordt. Dus niet veranderen van focus na de volgende gemeenteraads- of
provinciale verkiezingen. Verder is het nodig dat het regionale beleid aansluit
bij provinciaal, nationaal en Europees beleid teneinde maximaal resultaat te
kunnen behalen.

WELKE ROL ZIE IK VOOR EIGEN INITIATIEVEN VAN
BEDRIJVEN EN BURGERS? HOE ESSENTIEEL IS DAT?
Eigen initiatieven van burgers en bedrijven zijn essentieel voor de verdere
realisatie van duurzame energie in de regio. Zonnepanelen zijn direct en op
kleine schaal al implementeerbaar op consumentenniveau. M.b.t. bio-energie
liggen er veel kansen in de regio op vergroening van de warmtevoorziening
en elektriciteitsopwekking. Vergroening van de transportsector zal m.n. via
verplichtingstellingen van de Europese Commissie door de internationale
oliemaatschappijen worden uitgevoerd, maar ook hierin kan de regio een
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voortrekkersrol innemen door de technologie-ontwikkeling in deze sterk te
stimuleren. Daarnaast zie ik een enorme ontwikkeling voor me op het vlak
van de biobased economy. De komende decennia verwacht ik dat er tientallen
nieuwe bedrijven op dit terrein zullen ontstaan in de regio. De onderstroom
van burgers en bedrijven die eigen initiatieven nemen is zeer krachtig en zal
nog verder toenemen. Power to the people!

OP WELKE RUIMTELIJKE SCHAAL GAAT DE SECTOR
VOORAL OPEREREN?
De bio-energiesector in Twente zal zich nog veel sterker ontwikkelen, mede
door het gunstige klimaat hiervoor in Twente. Vele kansen liggen in eerste
proefprojecten en demo’s in Twente; hiermee kan het concept van Proeftuin
Twente concreet ingevuld worden. Daarvoor is het dan wel nodig dat Twentse
partijen (bedrijven, gemeentes, kennisinstellingen) als ‘launching customer’
willen opereren. De daad bij het woord voegen dus. Innovatie niet alleen belijden, maar ook daadwerkelijk toepassen. Grootschalige uitrol naar andere regio’s in Nederland en het buitenland is zeer goed mogelijk bij gebleken succes.
Goed voorbeeld doet volgen! De Twentse maakindustrie kan hier direct en
grootschalig van profiteren. Dit geldt voor o.a. nieuwe vergistingsconcepten
(groen gas), biomassaverbrandingsconcepten & systemen (o.a. voor warmte-opwekking) en technologieën voor het vloeibaar maken van biomassa (o.a.
pyrolyse voor groene energie en transportbrandstoffen).

WAT IS DE BENODIGDE INZET VAN OVERHEID/VERSCHILLENDE OVERHEDEN?
De rol van de overheid is wat mij betreft beperkt tot aanjager en facilitator. Ondernemers dragen bij uitstek bij aan daadwerkelijke realisering van werkgelegenheid
met economisch toegevoegde waarde en versterking van de regionale economie.
Meer op afstand bezien: energievoorziening is een basisbehoefte en is daarmee m.i. primair een verantwoordelijkheid van de overheid. M.i. dienen
nutsbedrijven (energie, water, afval, etc.) derhalve voor minimaal de helft
in eigendom te zijn van de overheid. De zogenaamde marktwerking in de
energiesector heeft niet geleid tot lagere prijzen en/of een hogere betrouwbaarheid. Ik zie op de langere termijn dan ook weer nieuwe decentrale energiebedrijven ontstaan die de komende decennia uitgroeien tot grotere energiebedrijven met een steeds groter bedieningsgebied. Hiermee kan innovatie
in de bio-energiesector tot maximale wasdom komen.

EEN VOORBEELD: HOE DUURZAME ENERGIE/BIO-ENERGIE EEN
BIJDRAGE KAN LEVEREN AAN VERSTERKING VAN DE REGIONALE
ECONOMIE EN HET CREËREN VAN
NIEUWE ARBEIDSPLAATSEN.

Een mooi voorbeeld van leegloop en vergrijzing
was het kleine dorpje Hostetin in Oost-Tsjechië,
dicht bij de grens met Slowakije. Een dorp van 80
huishoudens, gelegen in een dunbevolkt gebied.
Teneinde de leegloop tegen te gaan, werd besloten
om voor een volledig duurzaam dorp te gaan. In
de loop van een tiental jaren werden zonneboilers

CONCLUSIE
Een aantrekkelijk Twente dat jongeren aantrekt
en vasthoudt zal vooral, naast het huidige aantrekkelijk leef- en woonklimaat, een aantrekkelijk
werkklimaat moeten bieden. De regio is al op de
goede weg; het is komende decennia vooral belangrijk focus te houden en binnen de focus onszelf te blijven ontwikkelen tot excellente high-tech
regio en the place to be. Regiobranding is daarbij

voor warmte-opwekking op de huizendaken
geïnstalleerd, een biomassa-gestookte ketel
voor de opwekking van warmte voor de huizen
(gestookt op hout uit de omgeving), waterzuivering op basis van riet in het dorp zelf, een
sap-fabriekje gekoppeld aan de boomgaarden
in het dorp en een voorlichtingscentrum voor
duurzaamheid met overnachtingsmogelijkheden gerealiseerd. Er komen nu elke zomer vele
bussen uit binnen- en buitenland langs om te
bekijken hoe dit dorpje zich heeft ontwikkeld.
En er hebben zich weer jongeren gevestigd in
het dorp omdat het weer toekomst heeft en
werkloze ouderen zijn aan het werk geholpen.
Hostetin heeft vele andere leefgemeenschappen geïnspireerd en heeft o.a. geleid tot een
complete uitrol van biomassa-gestookte systemen voor duurzame energie-opwekking in Tsjechië. Eenzelfde ontwikkeling is in Twente reeds
waarneembaar: het aantal biomassa-gestookte
energiesystemen is afgelopen jaren sterk toegenomen evenals het aantal initiatieven voor
duurzame dorpen.

BRONNEN:

van essentieel belang om nog meer gezicht te
geven aan Twente. Daarnaast zal de regio meer
open moeten worden en aanzuigingskracht moeten ontwikkelen voor immigratie van jongeren en
ondernemers uit andere gebieden in de wereld.
Een open samenleving met koestering van de karakteristieke waarden die Twente zo uniek maken.

Ton Lemaire, De Val van Prometheus - Over de
keerzijden van de vooruitgang. Ambo, Amsterdam, 2010.
BTG, POWI-plaatje, 30 augustus 2013
Prof. Dr. Jouke van Dijk, Presentatie Werkconferentie drie arbeidsmarktregio’s inclusief Twente,
ROC van Twente, Hengelo, september 2013
Economische Visie Twente, Rapportage Economische Motor Twente, Bad Boekelo, 5-6 juli 2012
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de jeugd?

Een studie die in 2006 verscheen over Almelo draagt de titel “Leven aan de rand van de Republiek”. In dit
schitterende boek een uitvoerige beschrijving van het functioneren van de rechtsstaat, in de 18e en 19e
eeuw, aan de randen van de Republiek dus.
Onlangs kocht ik een boekje op het Waterlooplein. Een klein boekje uit 1928 met de titel “Heures Hollandaises” van de schrijver Hugues Lapaire. Hierin wordt Twente als volgt getypeerd: “Le region Twente
aujourd’hui l’un de plus florissantes, de la Neerlande, fut pendant des siecles presque completement
isolee du reste du pays pas ses marecages”. Twente geobserveerd door buitenstaanders/buitenlanders.
Ergens in september 2013 werd er een programma uitgezonden op een van de landelijke TV-zenders. Het
onderwerp was “feesten in Twente en de Achterhoek”. Het was er de programmamakers duidelijk om te
doen, dat het onderscheid tussen de manier waarop jongeren feesten in het oosten van het land en in het
westen van het land zo scherp mogelijk moest worden neergezet. Dat lukte aardig. De indruk die ik kreeg
was, dat er sprake was van een overwegend boerenbevolking, dat jongeren zich uitleven in zuipketen, plat
proatend, veel drinkend en trekker rijdend.
Is dit de jeugd die de toekomst van Twente maakt? Is dit een reëel beeld van de Twentse jeugd? Ik dacht
het niet.
Ik kom niet uit Twente, maar van de Veluwe. Wel werk ik al meer dan twaalf jaar in Overijssel, in de jeugdzorg. Ik kom er dus niet onderuit, om, zoals de auteur van het boekje, die ik hierboven citeerde, ook een
aantal impressies heb over Twente als buitenstaander.
Een van de eerste dingen die opvalt als je Twente inrijdt is de spreuk die in koeienletters boven een van
de viaducten is geschreven: WIJ ZIJN TWENTE.
Dat veronderstelt een bepaalde mate van eenduidigheid, van solidariteit, lotsverbondenheid, trots zelfs.
En die trots die is er ook. Twente loopt, als het gaat om het ontwikkelen van jeugdbeleid voorop in Nederland. Trotse gemeenten, moedige bestuurders. Twente lijkt voor een buitenstaander echt een eenheid.
In 2013: een grote heerlijkheid aan de randen van het Koninkrijk. Totdat je meer bewust wordt van de
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verschillen en begint te snappen waarom het nooit tot een invloedrijke Twentestad heeft kunnen komen, maar dat is een ander onderwerp. Na de val van
de muur hoorde je wel het grapje van een Oost-Berlijner die een West-Berlijner tegenkwam en zei “wij zijn een volk”, waarop de ander zei “wij ook”. Vul
voor Oost-Berlijner in: Enschedeër en voor een West-Berlijner Hengeloër en
u snapt wat ik bedoel.
In deze heerlijkheid Twente wonen ongeveer 620.000 Twentenaren, waarvan
ongeveer 160.000 jongeren tot 18 jaar.

NB. Tegelijkertijd werd er in 2012 een studie van de Unesco gepresenteerd
waaruit bleek, dat de Nederlandse jeugd de gelukkigste ter wereld is en binnen Nederland de Overijsselse jeugd de gelukkigste. Het is dus niet alleen
kommer en kwel in Overijssel integendeel. Echter onze aandacht richt zich
beleidsmatig bijna permanent op de zaken die we nog niet op orde hebben,
die beter kunnen. Het gevolg kan zijn, dat we zo een permanente ontevredenheid organiseren. Maar goed Gogol zei het al “alle soorten geluk lijken op
elkaar, maar ieder ongeluk is in zijn eigen soort uniek en daardoor interessanter”. Beleidsmakers snappen dit van nature en zullen zich dus richten op het
ongeluk, beleidsmakers willen problemen oplossen.

HOE GAAT HET MET DEZE JONGEREN?
Nou, over het algemeen goed. Slechts een klein percentage jongeren heeft
daadwerkelijk hulp nodig. Daarnaast zou je ook kunnen vragen “hoe gaat het
met de ouders en wat zijn de gevolgen daarvan voor de jongeren?”

EEN PAAR FEITEN UIT DE GEZONDHEIDSMONITOR VAN
DE GGD UIT 2012
Gekozen wordt voor een aantal speerpunten: overgewicht, middelengebruik, roken, depressie. Deze thema’s worden gemonitord door de GGD. De
keuze zegt dus iets over de problemen die ervaren worden met betrekking
tot gezondheid, ook van jongeren in Twente. Voor alle onderwerpen geldt
overigens, dat de methoden voortdurend moeten worden aangepast aan
maatschappelijke ontwikkelingen: sociale media zijn onontbeerlijk voor het
in stand houden van je sociale netwerk, tegelijkertijd worden er vanuit de verslavingszorg al de eerste programma’s gestart om jongeren te laten afkicken
van social-media gebruik.

De verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg gaat vanaf 2015 naar de gemeenten. De 14 Twentse gemeenten hebben besloten om intensief samen te werken om deze verantwoordelijkheid goed te kunnen waarmaken. De verwachting is dat door de verantwoordelijkheid bij de gemeenten neer te leggen er
een betere regie kan plaatsvinden met betrekking tot de afstemming tussen
deze beleidsterreinen. Het zal zeker zo zijn dat wachtlijsten eerder in beeld
komen en dat daardoor door gemeenten sneller kan worden geanticipeerd.
Daarnaast worden de gemeenten ook verantwoordelijk voor de Wet Werken
naar Vermogen en de WMO. Bovendien krijgen ze een verantwoordelijkheid
in het passend onderwijs en moeten tegelijkertijd bezuinigen. Enorme operaties waarbij de Twentse gemeenten steeds intensiever met elkaar moeten
samenwerken, waarbij de regio steeds meer een bestuurlijke eenheid moet
gaan vormen om deze doelen te realiseren en misschien is dat ook wel de
bedoeling van de overheid: het langzaam ineenschuiven van twee overheidslagen, zodat er in Nederland nog rond de 40 regio’s overblijven.
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In het databoek 2012 “Kinderen in Tel” worden alle gemeenten van Nederland
gescoord op een aantal indicatoren, waaronder percentage jeugdwerkloosheid, kinderen in uitkeringsgezinnen, kinderen in achterstandswijken etc. Voor
een volledig overzicht zie www.Kinderenintel.nl. Op basis van deze cijfers kan
geconcludeerd worden dat er sprake is van een grote spreiding. Van de 14
gemeenten in Twente zijn het Enschede en Almelo (nr. 10 en 8) die het slechts
scoren. De gemeenten Dinkelland en Tubbergen (nr. 411 en 409) scoren het
best en behoren met deze score tot de gemeenten die het beste leefklimaat
voor kinderen bieden zou je zeggen. Op zichzelf is dat logisch, de grote stad
trekt problemen aan. Voor beleidsmakers is dit databoek, dat regelmatig uitkomt een goudmijn. Vaste kost voor ieder gemeenteraadslid dat op basis van
feiten tot beleid wil komen.

WIJ ZIJN TWENTE, maar het ene Twente bestaat niet. Er is een grote spreiding van karakters, problemen, manieren waarop de jeugd opgroeit en wordt
opgevoed. Er is ook een grote variëteit in landschappen, steden en dorpen.

Het gaat goed met het grootste gedeelte van de jeugd in Twente, maar voor
lage percentages kinderen zijn er enorme problemen, met name in grote
steden. En, ook al zijn de percentages laag, het gaat toch nog om enorme
aantallen. Er zijn bijvoorbeeld rond de 1200 kinderen in Twente onder toezicht
gesteld door een besluit van de kinderrechter.

Gemeenten hebben dus de enorme taak om vanuit de politiek en vanuit het
lokaal bestuur de zorg voor jongeren zo in te richten, dat er kansen ontstaan
voor jongeren en hun ouders. Dat vraagt van de gemeenten dat men een
goed beeld heeft van de feiten en de problemen die zich voordoen in de
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gemeenten. Dat vergt een open en moedige blik,
de erkenning dat er daadwerkelijk problemen zijn.
Voor de meeste jongeren die in de knel komen
is er sprake van meerdere oorzaken. Een paar
belangrijke: het ontbreken van opvoedvaardigheden, financiële problemen, psychische problematiek en tot slot: scheidingen en de gevolgen
daarvan.
Jongeren zijn hier nogal eens het slachtoffer van.
Oplossingen moeten we dus vinden in en rondom
het gezin. Het liefst op basis van een plan, dat
door het gezin, op basis van een goede analyse
van alle problemen die er in het gezin spelen
wordt opgesteld.
Veel verantwoordelijkheden zullen in de komende
periode worden overgeheveld naar de gemeenten, zo ook de jeugdzorg vanaf 2015, het einde
van een tijdperk waarin het jeugdbeleid vanuit
het Rijk en de provincie werd gestuurd en vormgegeven.
Ook in Twente bevinden we ons aan het einde
van een tijdperk, het einde van het IK-tijdperk,
waarin het alleen gaat om de problemen van IK,
die opgelost moeten worden door MIJN organisatie. Dit concept is versleten, werkt niet meer. Het
jeugdbeleid in de toekomst zal een radicale kanteling maken. Geen jeugdzorg meer, maar zorg voor
het gezin. De verantwoordelijkheid terugleggen
bij de opvoeders, maar hen ook aanspreken als
het niet gaat, zowel moreel als financieel.
Het mooie van Twente is, dat er een lange traditie is van naoberschap, van onderlinge hulp. Misschien wel gegroeid door de eeuwen geïsoleerde
positie. Men kon niet om elkaar heen. De participatiesamenleving bestaat dus al in Twente, maar
moet wel nieuwe impulsen krijgen.
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Ook de organisaties moeten uit hun professionele koker van de individuele probleemaanpak kruipen en
zich methodisch richten op het samenlevingsverband. Individuele behandeling als het nodig is als toevoeging op de benadering van het gezin, maar geen individuele benaderingen waarbij de context van het
gezin niet in beeld komt. Organisaties zullen marktgerichter worden, meer afhankelijk ook van de lokale
en regionale politiek. Politiek en organisaties zullen het beste uit elkaar moeten halen, er naar streven dat
deze regio nog beter wordt, nog veiliger en aantrekkelijker voor kinderen om op te groeien. Bij organisaties
wordt er wel gesproken van lerende organisaties. Binnen de regio Twente kunnen we gaan spreken van
lerende gemeenten, van elkaar willen leren en overnemen.
Uiteindelijk komt het erop neer dat er in het jeugdbeleid een aantal overzichtelijke doelen worden gesteld
en dat deze doelen per kind worden vormgegeven. Daar kun je dikke beleidsnota’s over schrijven maar
het komt erop neer dat:
Ieder kind veilig en gezond opgroeit
Ieder kind zich kan ontwikkelen tot een volwaardige volwassene
Ieder kind vrienden heeft
Ieder kind een diploma haalt en voor
Ieder kind perspectief is in de maatschappij, namelijk werk.
En: waar dit niet lukt, helpen we een handje om ervoor te zorgen dat we op basis van een plan van het
gezin, de kring om het kind heen, deze doelen wel gaan bereiken, soms met gezinszorg, soms met adviezen, soms met geld, maar altijd met het gezin.
De tragiek is, dat het in sommige families al generaties lang niet goed gaat. De uitdaging is om deze generationele overdracht van problemen te doorbreken.
Soms is gedwongen hulpverlening tijdelijk nodig, maar dat is slechts het geval voor ongeveer een half
procent van de kinderen in Twente. Ook dat percentage gaan we met elkaar naar beneden brengen, als
we erin slagen om er eerder bij te zijn als er sprake is van mishandeling of verwaarlozing, als we duidelijk
zijn tegen ouders wat we van opvoeders verwachten, als we kritisch naar onze methoden blijven kijken en
ze steeds meer wetenschappelijk onderbouwen, als we families stimuleren om hun eigen plan te maken.
Twente heeft veel: goede opleidingen, een plaats in het hart van Europa, verbindingen naar het oosten
en het westen, een uitstekend en breed cultureel aanbod. Allemaal voorwaarden om jongeren in de
gelegenheid te stellen maatschappelijke posities te verwerven.
Laten we niet van de Twentse bestuurders eisen dat Twente het paradijs op aarde wordt. Alhoewel, er
naar streven kan natuurlijk geen kwaad.

BRONNEN

Twente gezondheidsverkenning GGD Twente 2012
Kinderen in Tel 2012 Verweij Jonker Instituut
Heures Hollandaises, 1928. H. Lapaire
Leven aan de rand van de Republiek, Amsterdam 2006. Cor Trompetter.
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LOL

Het medialandschap heeft een metamorfose ondergaan, een verandering die vooral de positie van dagbladen heeft beïnvloed en mogelijk zelfs regelrecht in hun voortbestaan bedreigt. Blijft de krant, is er
toekomst voor regionale journalistiek?

‘NEE, DANK U WEL.’
Het was een pijnlijk beeld dat in augustus 2013 beklijfde na het bekijken van het drieluik Iedereen journalist. Straatverkopers in opvallend gekleurde jacks die in het centrum van Amsterdam Het Parool aan de
winkelende man of vrouw probeerden te brengen. Kosteloos, voor niets, al dan niet in combinatie met
een voordelig proefabonnement. Het is een tafereel dat op zaterdagmiddagen ook regelmatig is te zien
in de centra van Twentse steden en dorpen. Stoïcijns en niet geïnteresseerd liepen voorbijgangers door
in de hoofdstad. Zonder krant.
Kranten worden niet zelden de kolenmijnen van de huidige, nog jonge eeuw genoemd. Het is een product met een veelbelovende toekomst achter zich, een medium dat decennialang een even zorgeloos als
vanzelfsprekend bestaan leidde. Maar waarvoor de toekomst één groot vraagteken is. En dat terwijl de
krant altijd het alomvattende venster op de wereld was voor mensen. Dagbladen waren feitelijk the only
show in town.
Natuurlijk, ook vroeger was er een instituut als Het Journaal. Veertigers en vijftigers herinneren zich vermoedelijk nog als de dag van gisteren dat ze vroeger, als kind, om acht uur ’s avonds geacht werden om
hun mond te houden. Dan waren respectabele heren als Frits Thors en Rien Huizing te gast in de vaderlandse huiskamers en vertelden zij op gedragen toon en in onberispelijk Nederlands wat er in de wereld
was voorgevallen. Stilzwijgen was dan geboden.
Vaak echter vormde dat nieuws de gesproken weerslag van wat de televisiekijker dezelfde dag al in zijn
of haar lijfblad had kunnen lezen. Daarnaast kende het nog hevig verzuilde vaderlandse omroepbestel
een bont palet aan actualiteitenrubrieken. Van het linksgeoriënteerde Achter het Nieuws van de VARA
tot Brandpunt van de rooms-katholieke KRO, en van het degelijke Hier en Nu van de NCRV tot het meer
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lichtvoetige Aktua van de TROS. Ook zij lichtten zaken toe en diepten onderwerpen uit. Maar geen medium bood een zo brede en gevarieerde blik
op gebeurtenissen in staat en straat als het eigen dagblad. Politiek, sport,
kunst en cultuur, een vleugje verstrooiing, het ongeluk om de hoek - je las
het als eerste in de krant. (De moeder aller primeurs is niet voor niets een
scoop van een krant: zo werd het Watergateschandaal, het nieuws over
de afluisterpraktijken door de Republikeinen van de later afgetreden
Amerikaanse president Richard Nixon, begin jaren zeventig onthuld
door The Washington Post.)

waarmee ze waren opgegroeid; meestal was dat Tubantia, in overwegend
rooms-katholieke delen van de regio verkoos de jonge nieuwe abonnee de
Twentsche Courant. De groei kende ogenschijnlijk geen grenzen.

dagbladen werden in de loop der jaren (Dagblad van het Oosten in
1975, Twentsche Courant in 1997) opgeslokt door de grootste van het
trio, het lange tijd autonome Tubantia met de familie Houwert als onvervalste
courantiers. Inmiddels behoort De Twentsche Courant Tubantia alweer geruime tijd tot het Wegener-concern en maakt de krant onder die vlag ronduit
zorgelijke tijden door.

snel verspreid. In dat licht is een anekdote uit 2010 veelzeggend. Het
is in het voorjaar, als FC Twente op zoek is naar een nieuwe trainer, als
opvolger van toenmalig kampioenmaker Steve McClaren. Op de internetredactie van De Twentsche Courant Tubantia stuit een redacteur via Twitter dan
ineens op de naam van een kandidaat. In nog geen 140 tekens laat iemand,
een onbekende, weten dat hij Michel Preud’homme meent te hebben gezien
bij het trainingscomplex van de club in Hengelo.

Maar die luxe is dus verleden tijd. De afnemende oplages kunnen niet los
worden gezien van de ontlezing en het steeds pluriformere karakter van
het medialandschap. Want leest de nieuwsconsument vandaag de dag
de krant nog wel? De opkomst van regionale omroepen, razendsnel
voortschrijdende ontwikkelingen op internet met talrijke social-media als Facebook en Twitter hebben de journalistiek tot
een bontgekleurde sector gemaakt waarin het monopolie op nieuws allang niet meer bestaat.

“Anno 2013 is
Anno 2013 is het medialandschap ingrijpend veranhet medialandschap
derd. Het speelveld van de journalistiek is van iedereen geworden. Vergelijk dat met een jaar of veertig
ingrijpend
geleden, toen Twente nog de weelde van maar liefst drie
Zoals gezegd: iedereen is journalist geworden. Een primeur
zelfstandige regionale kranten kende: Dagblad van het Oosten,
heeft een houdbaarheid tot de volgende tweet, het beeld van
Twentsche Courant en Dagblad Tubantia. De twee eerstgenoemde
veranderd” een ongeluk of brand wordt dankzij de mobiele telefoon razend-
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Welke factoren hebben de afkalving van de regionale krant bepaald? Het heeft
er alle schijn van dat een cocktail aan omstandigheden tot een glijvlucht qua
oplage heeft geleid. De cijfers, bijgehouden door “Het Oplage Instituut” (HOI),
zijn in dat licht veelzeggend en alarmerend. Ze laten zien dat de regionale kranten in Nederland vanaf 2000 gemiddeld een kwart van hun oplage
hebben zien verdampen. De neergang is ingezet in een periode waarin het
aantal huishoudens in Twente steeds licht steeg, een bescheiden toename
die tot op de dag van vandaag aanhoudt. Meer huishoudens betekent meer
brievenbussen en dus een groter potentieel aan abonnees. En toch slinkt het
aantal lezers met een vast abonnement. Dat is een voor kranten pijnlijke maar
veelzeggende contradictie. Het gestaag afkalvende abonneebestand is als een
gevulde badkuip waar de stop is uitgetrokken. Maar raakt het bad ooit leeg?
Hoe anders was het ooit. Want neem de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Steden, ook in Twente, dijden nog uit en offerden naar hartenlust
vele hectares weiland aan de periferie voor fonkelnieuwe woonwijken. Voor
abonneewervers en advertentieacquisiteurs vormden al die nieuwbouwwoningen met veelal jonge gezinnen een dankbaar doelwit voor hun werkzaamheden. En de nieuwe bewoners lieten bijna vanzelfsprekend de krant bezorgen

‘Als we nou snel zijn’, zo roept de bewuste redacteur met stemverheffing in
de richting van de collega’s van de sportredactie, ‘dan zijn we misschien de
eerste!’ Opwinding alom. Maar die exclusiviteit was op dat moment allang
vergeven: aan de argeloze passant die in Hengelo in een man met donker
krullend haar de Belgische trainer meende te herkennen. En die zijn observatie vervolgens via Twitter wereldkundig maakte en eindeloos zag geretweet.
Die snelheid kan een krant onmogelijk bieden. Natuurlijk trachten dagbladen
aan te haken bij de ontwikkeling die met de komst van Teletekst al decennia geleden is ingezet. Hun online activiteiten wedijveren echter met talrijke
andere websites en apps om de aandacht van de consument, die via een
vluchtige blik op tablet of smartphone op zoek is naar het laatste nieuws.
Die snelle nieuwsconsument laat de krant steeds vaker links liggen. Waarom
voor veel geld een abonnement op een krant nemen als Nu.nl ook meldt dat
Henk Krol is opgestapt?
Maar misschien verbeeldt uitgerekend de gevallen voorman van 50Plus onbedoeld wel de kracht van de krant. Zijn zelfgekozen aftocht is het gevolg van
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hoe de journalistiek dient te functioneren en wat het vak in de basis dient te
zijn: door via een combinatie van niet aflatende inzet, nieuwsgierigheid en
speurzin achter verborgen of onbekende feiten zien te komen. En die vervolgens te onthullen. Zoals de fout met de pensioenafdracht door Krols Gay
Krant, een curieuze omissie voor iemand die zich nadrukkelijk profileert met
de oudedagsvoorziening als bepalend thema.
De journalistiek wordt in dat licht wel eens de luis in de pels van de democratie genoemd. Dat klinkt hoogdravend, maar het is wel de essentie: journalisten die de ‘macht’ op de huid zitten. Doel is om, vanuit een controlerende
taakopvatting, na te gaan of daden en beleidsvoornemens wel doordacht,
beredeneerd, oprecht en gespeend van elk particulier belang zijn.
Of De Twentsche Courant Tubantia als regionaal dagblad in die missie slaagt
is ter beoordeling aan de lezer. Feit is dat de krant al jaren geleden een koers
heeft ingezet die Twente en een deel van de Achterhoek zo breed mogelijk
moet informeren. Van wijk- tot wereldnieuws. Anders dan Nu.nl en andere snelle sites wordt gepoogd ook het hoe en waarom achter dat nieuws te
brengen.
Dat poogt de krant ieder dag weer te doen met een zogeheten coverstory.
Die productie beoogt het - zeg maar - verhaal van de dag te brengen, met het
nieuws als ‘opening’ op de voorpagina, waarna op een twee pagina’s tellende
spread de feiten verder worden verdiept en geduid. Zo’n coverstory kan over
van alles gaan. Over de val van reisorganisatie Oad, over de pogingen om de
begin 2008 gesloten luchthaven Twente nieuw leven in te blazen of over de
weerzinwekkende gevallen van grafschennis die menig plaats in Twente in
september en oktober 2013 opschrikten.
Het vizier is op die manier zes dagen in de week op de regio gericht. Soms
geeft dat spanningen. Er zijn van die dagen dat het land of de wereld spreekwoordelijk in brand staat; dat landelijk of internationaal nieuws het gesprek
van de dag bij de bakker of op de werkvloer bepaalt. Ook de val van het
kabinet of een schokkende aanslag worden prominent belicht, maar wel in
een tweede katern; ook in deze uitzonderlijke gevallen staat de regio letterlijk
voorop. Het is een principe dat alleen eind januari 2013, bij de aankondiging
van de abdicatie door toenmalig koningin Beatrix, werd verlaten. Maar ook
die keuze werd deels regionaal ingekleurd, met concrete herinneringen van
streekgenoten die professioneel of privé met de vorstin te maken hebben gehad. Met andere woorden: het is het Twentse karakter dat het bestaansrecht
van een regionaal geworteld dagblad te allen tijde bepaalt.
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Die krant hoopt daarmee verrassend en veelzijdig te zijn. Met steeds de plicht
de al genoemde machthebbers en andere mensen in vooraanstaande posities
nauwlettend te volgen. Dat gebeurt aan de Enschedese Getfertsingel en op de
burelen van de diverse streekredacties. Meest in het oogspringende regionale
voorbeeld vormen de onthullingen die Lucien Baard de laatste jaren deed
over de omstreden neuroloog Ernst Jansen Steur. Baard, het type journalist
dat doorbijt en doorvraagt waar anderen ophouden, legde feilloos bloot hoe
de arts ontelbare foute diagnoses bij patiënten stelde. Onvoorstelbaar persoonlijk leed bij vele tientallen betrokkenen was het gevolg. Niet alleen won
Baard er in 2010 de prestigieuze Tegel voor onderzoeksjournalistiek mee, de
talrijke publicaties droegen ook nog eens bij tot de strafrechtelijke vervolging
van de neuroloog.
Zo dient een regionale krant te zijn. Betrokken en verstrooiend als het kan,
kritisch en scherp als het moet en dat in alle papieren, online en andere verschijningsvormen. Eenvoudig is dat laatste niet: het internet met zijn duizend
en één mogelijkheden maakt de positie van de klassieke krant er enerzijds
niet gemakkelijker op. Maar anderzijds ontsluit het web ook weer een wereld
aan mogelijkheden. Ook voor een regionaal gewortelde krant. Het fenomeen
abonneren - een consument die een langlopende verplichting aangaat en een
compleet alomvattend product afneemt - mag dan steeds minder gangbaar
zijn, dus is het zaak andere kansen te benutten. Bijvoorbeeld door de geïnteresseerde lezer via een pay per view of on demand-systeem per stuk te
laten betalen voor dat ene stuk van die gezaghebbende journalist of met een
vaardige pen gezegende columnist. Zodat de nieuwe ‘abonnee’ in de toekomst
letterlijk overal vandaan kan komen, uit binnen- en buitenland. Hij wordt een
afnemer die naar inzicht en behoefte zijn eigen krant samenstelt.
En dan is het hopen dat de consument dergelijke journalistiek op waarde weet
te schatten en waardeert. Want het is zoals Henk Hofland, columnist en nestor
van de vaderlandse journalistiek, het afgelopen zomer zo treffend verwoordde
in de documentairereeks Iedereen journalist: ‘Een krant lees je niet voor je lol.
Een krant lees je om te weten hoe de wereld in elkaar zit’. Het is echter wel
te hopen dat mensen nog steeds belangstelling en interesse voor die wereld
kunnen opbrengen.
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Overijssel groeit anders
Het Overijsselse programma ‘Anders Groeien’ is een zoektocht naar een aanpak die past binnen het huidige tijdsgewricht. Een tijd waarin tomeloze groei - demografische, maar ook economische - niet meer
aan de orde is. Een tijd waarin de overheid een paar stappen terug doet en maatschappelijke partijen en
inwoners de ruimte laat om zelf initiatieven te ontplooien. Een tijd waarin de overheid zoekt naar nieuwe
creatieve methoden om met beperkte middelen haar eigen verantwoordelijkheid te nemen én lokale
initiatieven te faciliteren en stimuleren. ‘Anders Groeien’ probeert binnen en buiten de provincie en het
provinciehuis vernieuwing en creativiteit te bevorderen.
Overijssel - en daarmee ook Twente - is op het punt aangekomen dat we samen met collega-overheden,
marktpartijen en samenleving gezamenlijk uitvoerbaar beleid gaan maken voor de toekomst. Op basis
daarvan zullen nieuwe coalities anders kijken naar demografische veranderingen. Het lijdt geen twijfel
dat demografische veranderingen effect zullen hebben op kernen, wijken en buurten. Daar zijn uiteraard
vooral de gemeenten aan zet. Maar demografische veranderingen kennen geen grenzen en overstijgen het
niveau van individuele gemeenten. In een verkennend onderzoek naar de demografische veranderingen
dat de provincie heeft uitgevoerd zijn twee factoren benoemd die deze verandering tot 2030 hanteerbaar moeten maken: eendrachtige samenwerking van alle partijen én focus op het versterken van sociaal
kapitaal en veerkracht van dorpen en steden. Maar dan hebben partijen wel een concreet handelingsperspectief nodig. Daar moeten we aan werken.

ROLLEN
Die verandering vraagt om een verbindende regie van regionale overheden. De afgelopen decennia is de
aandacht vooral gericht geweest op aantallen. Hoeveel nieuwbouwwoningen kunnen we realiseren? In
plaats van primair ons te richten op het verbeteren van de kwaliteit van het wonen en leven in de kernen,
wijken en buurten. Het effect van die denkwijze werd versluierd door de bloeiende woningmarkt. Maar
die tijd is voorbij! Overheden moeten met elkaar samenwerken en hun plannen op elkaar afstemmen.
Ik heb het dan niet over het klassieke regisseren, zoals we gewend waren. Het gaat om het gezamenlijk
leiding nemen. Er is een nuchtere, feitelijke kijk nodig op de problemen die in de maatschappij spelen.
In het verleden bestond er een heilig geloof in modelberekeningen, waaronder voorspellingen van de
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woningbehoefte. Die voorspellingen liggen nog steeds ten grondslag aan de
klassieke woningbouwafspraken die de provincie met de gemeenten in Twente
heeft gemaakt. Maar inmiddels groeit het besef dat voorspellingen met onzekerheden zijn omgeven. Dat we op zoek moeten naar alternatieven.

PRAATPLAAT

MET STENEN STAPELEN BOUW JE GEEN STAD
De komende 20 jaar blijven de stedelijke grenzen nagenoeg ongewijzigd en de
aandacht zal gaan naar de transformatieopgave binnen die grenzen. Of zoals in
het essay ‘Stedelijke vernieuwing op uitnodiging’ wordt gesproken: ‘Van stad
maken naar stad zijn’. Veel professionals in de stedelijke vernieuwing vertellen herhaaldelijk dat er in de toekomst - mede door het dichtdraaien van de
rijkssubsidiekraan - anders gewerkt moet worden om de nodige vernieuwing
in dorpen, wijken en steden op gang te houden. Er zal met schaarse middelen
maatwerk moeten worden verricht.

06

In het Hoofdlijnenakkoord dat we bij de start van deze bestuursperiode met
de politieke partijen hebben gemaakt zeggen we over demografische ontwikkeling het volgende: ‘Met als vertrekpunt een afnemende groei van de
bevolking sturen we op een kwalitatieve groei van Overijssel. Dit betekent dat
we de autonome groei in delen van de provincie faciliteren en tegelijkertijd de
effecten van een afname van de bevolking in beperkte delen van Overijssel
tijdig zichtbaar maken’. ’Anders Groeien’ is feitelijk een beweging waarmee we
dat doel willen bereiken. Door het ontwikkelen en delen van kennis werk je
aan bewustwording om toch vooral de lokale samenwerking te ondersteunen.
Voor de provincie zijn daarbij meerdere rollen denkbaar. Dat kan variëren van
kwaliteitsbewaker, regisseur, moderator van een dialoog en in alle gevallen
de helpende hand om samen de kwalitatieve groei te kunnen versterken. Het
kan per thema en regio verschillen; de deelnemers van de processen bepalen
dat grotendeels namelijk zelf. We zijn nu een instrument aan het ontwikkelen
dat daarbij moet helpen, een soort ‘kwalitatieve praatplaat’. Verder wordt er
een prognose-instrument ontwikkeld dat een eind probeert te maken aan
de illusie dat de toekomst tot achter de komma te voorspellen valt. Een instrument waarmee de discussie wordt verlegd van vorm naar inhoud en dat
gezamenlijke belangen inzichtelijk maakt.

Ter illustratie: voor iedere nieuwe woning op een inbreidingslocatie is € 5.000
ISV-subsidie beschikbaar. Een generiek instrument, terwijl we niet eens weten
of overal (vervangende) nieuwbouw wel de oplossing is. Met ‘Anders Groeien’
gaan we niet meer vooraf een oplossing bepalen. We willen kijken door de
ogen van de bewoner, die bepaalt tenslotte zelf wat voor hem het beste is.
‘Anders Groeien’ zit op het snijvlak van sociaal en fysiek, dus inwoners én
woningvoorraad. Stenen vertellen altijd een deel van het verhaal. Immers,
met stenen stapelen bouw je geen stad. Je moet gebruik maken van het sociaal kapitaal en veerkracht van de inwoners van dorpen, wijken en steden.
Niet overheden en instituten, maar ménsen weten alles van hun eigen omstandigheden, hun energieverbruik, de leefbaarheid en voorzieningen in hun
omgeving.
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HET GOEDE GESPREK
De woningcorporaties in Twente zijn over de eigen organisatiegrenzen heen gestapt en hebben
een gezamenlijke visie en aanpak ontwikkeld om
te anticiperen op krimp en om te gaan met de
herstructureringsopgave. Als natuurlijke vervolgstap hierop zijn we samen met gemeenten onze
samenwerking en visie voor het wonen in Twente aan het bundelen. In dit proces ontdekken we
gezamenlijk hoe we het beste kunnen komen tot
het goede gesprek rondom demografische verandering en transformatie en hoe we dit kunnen
faciliteren op een manier dat we daar de samenwerking en bundeling van kracht mee stimuleren.
Een goed gesprek vraagt inventiviteit. Demografische ontwikkeling is een vraagstuk dat verschillende sectoren raakt en bovenlokaal impact
heeft. Denk aan communicerende vaten: wanneer
je hier drukt, doet het daar pijn. Anticiperen op
krimp is gebaat bij integrale afwegingen. We
hebben de afgelopen tijd onze huidige werkwijze daarom tegen het licht gehouden. We stimuleerden in het verleden die integrale afweging

“De komende 20 jaar blijven de
stedelijke grenzen nagenoeg
ongewijzigd en de aandacht zal
gaan naar de transformatie
opgave binnen die grenzen.”
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en eendrachtige samenwerking nog onvoldoende. Ons beleid en instrumenten waren nog niet
voldoende toegesneden op de nieuwe tijd. Ook
wij hebben immers in het verleden vaak gekozen
voor één prognose in beleidsprogramma’s en
woningbouwafspraken. Die keuze was ingegeven door de behoefte aan kwantitatief houvast.
Inmiddels weten we dat het ging om een fictief
houvast: in werkelijkheid zijn demografische prognoses met onzekerheden omgeven en daar moet
het gesprek over gaan.
De afgelopen tijd heeft de provincie zich daarom
verdiept in een procesgerichte benadering van
de demografische prognose. De visie die hieruit
is ontstaan is bijzonder. Het idee is om niet langer
aannames die aan de basis liggen van de prognose buiten het zicht van de gemeentebestuurder
te doen, maar juist de bestuurders te betrekken
in de prognose. Dan is het niet meer ‘de provincie
kiest voor’- nee, je maakt gezamenlijk keuzes in
platte verbanden. De bestuurlijke grenzen vervagen meer en meer; het Huis van Thorbecke is niet
in beton gegoten.
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Tegenspoed schudt talenten
wakker die bij voorspoed nooit
zouden ontwaken



- Horatius -

Deze Romeinse dichter en filosoof geboren in 65 voor Christus heeft vele werken nagelaten. Maar heeft
bij leven nooit kunnen bevroeden dat zoveel eeuwen later ergens in Twente een bestuurder van een
zorgorganisatie deze uitspraak zou aanhalen.
Een uitspraak die ik in de afgelopen paar jaar met regelmaat mezelf voorhoud als het even niet zo gemakkelijk is in “zorgland Twente”. Een uitspraak met een prettig perspectief of zoals men ook wel zegt in
Twente “’t möt eerst slechter word’n veurdat ’t better wodt”. Is het dan eigenlijk zoveel slechter als een
aantal jaren geleden? Natuurlijk als je op dit moment persoonlijk veel nadeel ondervindt van de gevolgen
van o.a. het regeerakkoord dan is het begrijpelijk dat het als slechter wordt ervaren. En dat is mijns inziens
een groot probleem op dit moment.
De enorme kloof tussen wat er moet gebeuren om zorg, welzijn en wonen betaalbaar en daarmee toekomstbestendig te laten zijn, en de praktijk van alledag en de persoonlijke ervaringen op dit moment. Daarover zou de burger veel duidelijker dan nu gebeurt, geïnformeerd moeten worden. Eén zin in de troonrede
m.b.t. participatie is onvoldoende om een beweging m.b.t. cultuurverandering op gang te brengen.

WAT MOET ER DAN WEL GEBEUREN?
Even terug naar Horatius.
Ik ben er van overtuigd dat als je ‘de burger’ weet te inspireren en mede verantwoordelijk weet te maken
voor ontwikkelingen in de samenleving, er veel onontdekt talent naar boven komt. Talent wat je nodig hebt
om die sterk veranderende samenleving mede vorm te geven. Want alléén de centrale overheid kan dat
nooit realiseren. Voor de sector waarin ik werkzaam ben, zal dat enorme gevolgen hebben.
De vanzelfsprekendheid van het bestaan van een organisatie is niet langer zonder meer vanzelfsprekend.
Lokale overheden en zorgverzekeraars gaan een meer dominante positie innemen in het kader van aanbesteden. Daarmee zijn zij in meer of mindere mate mede verantwoordelijk voor het voortbestaan van
een organisatie. Dit vraagt ook veel van een organisatie. Het je eigen maken van een andere rol en een
andere positie heeft ook invloed op de cultuur van je organisatie. En, je betrouwbaarheid als werkgever
komt daardoor ook veel scherper in beeld. Permanent uitleggen dat je als organisatie mee moet bewegen
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met de golven van de tijd is nog niet zo moeilijk. Uitleggen dat dit ook kan
betekenen dat baangarantie en langdurige arbeidsrelaties niet meer vanzelfsprekend zijn, komt vaak hard aan, zeker in de zorg.

WERKEN IN DE ZORG
Werkgelegenheid in Twente kan niet alleen meer vanuit de zorg worden bezien, maar vanuit een integrale aanpak, zorg, welzijn en bedrijfsleven. Zo kun
je voorwaarden creëren welke leiden tot een positieve beïnvloeding van de
werkgelegenheid. De regio Twente zou daarin het voortouw kunnen nemen.
Natuurlijk gebeurt er al wel het een en ander maar laten we ons voldoende
leiden door best practices of vinden we het wiel opnieuw uit?

mogelijkheden die er zijn?”.
Zorgorganisaties moeten de ruimte krijgen om hier in te innoveren en experimenteren met het oog op de sterk veranderende samenleving. Dit op een
zodanige wijze dat abnormale regelgeving niet aan de orde is. Durf vertrouwen te geven aan aanbieders bijvoorbeeld vanuit gemeentes en ziektekostenverzekeraar. Hierdoor zal vernieuwen vanuit schaarste leiden tot goede
nieuwe concepten.

07

De zorg- en welzijnssector zal zich de komende jaren ontwikkelen als een
sector van grote betekenis. Vraag: Is er nog iets meer over aan te geven als
dat mogelijk is: Waarom is dat zo en voor welke onderdelen van de sector
geldt dit wel en niet? De vraag neemt toe en het budget verkleint. Het kan
niet anders dan dat er samenwerking gezocht moet worden binnen de sector
en daarbuiten. Inmiddels hebben wij goede ervaring met ketenbenadering
van diverse doelgroepen. Dit zal zich ongetwijfeld uitbreiden en mijns inziens
niet alleen binnen de zorg. Gemeentes zullen nadrukkelijk hun regierol moeten oppakken. Voor mij geldt dat regievoeren impliciet moet inhouden dat
je samenwerkt met anderen. Doe niet over wat er al is en goed gevonden
wordt. Maar haal het beste uit mensen en organisaties. Het containerbegrip
kwaliteit kan niet langer containerbegrip blijven wat “afgedekt” wordt door
certificering en inspectie. De zorgvrager en zijn directe omgeving (familie etc.)
moeten leidend worden om het begrip kwaliteit invulling te geven. Natuurlijk
zijn er professionele standaarden op allerlei terreinen, maar daar heb ik het
niet over. Ik heb het over keuzes ten aanzien van de persoonlijke zorgvraag en
solidariteit. Niet “waar heb ik recht op?” maar veel meer “hoe verdelen we de

Cairntreggeland gelooft erin dat je enige omvang nodig hebt om te kunnen
experimenteren. Een reden waarom wij niet alleen Twente als ons werkgebied
zien maar ook de direct aanpalende gebieden verkennen. Vaak zien anderen
dit als een bedreiging of het niet goed omgaan met maatschappelijk kapitaal.
Maar de filosofie van “blijf zitten waar je zit” en kom niet in mijn “jachtgebied”, leidt er mijns inziens toe dat talent slapende gehouden wordt. Persoonlijk kijk ik daar dus anders tegen aan.

WELKE VERANDERINGEN ZIJN NODIG?

O.a. gemeentes moeten zaken doen met die organisaties welke het beste
kunnen brengen voor de burger. Teveel en te vaak nog zijn er bestaande langdurige relaties die een obstakel vormen m.b.t. vernieuwen en veranderen.
Moet alles dan overboord? Nee, wat goed is behouden en kritisch durven zijn.
Misschien is dit ook wel het moment waarop Raden van Toezicht zich de
governancevraag moeten stellen. Staat de samenstelling van een Raad van
Toezicht vernieuwing in de weg? Dit vanuit solidariteitsgevoelens met organisaties waar men uit voortkomt. Twente is klein en vaak kom je dezelfde
mensen overal tegen. Maar wat is wijsheid in deze. Ook hier is in elk geval van
toepassing aanpassen aan de tijd van nu en vooruitkijken. Het is goed om de
discussie te voeren of toezichthouden naar de toekomst toe een andere invul-
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ling moet krijgen. Dit alles ook in relatie tot het bestuur van een organisatie.
Nu organisaties in de zorg in een zo korte tijd een dermate ontwikkeling moeten doormaken, zal het onvermijdbaar zijn dat organisaties gaan verdwijnen.
Immers waar gehakt wordt vallen spaanders. Immers aanbestedingsregels,
kwaliteitseisen, toetsingscriteria om er een paar te noemen hebben forse
invloed op de ontwikkeling van een organisatie. Een effectieve en efficiënte
bedrijfsvoering is een voorwaarde om te kunnen overleven.
En niet alleen luisteren naar het dogma: alle management moet weg en ongenuanceerde uitspraken over overhead. Kijk vooral wat een organisatie te bieden heeft in het kader van ontwikkeling van het middellange termijn perspectief. Het zou goed zijn dat geldverstrekkers ook daar in hun gunning rekening
mee zouden houden. Ik ben ervan overtuigd dat partnerschap in deze een
belangrijke opvatting is, die inhoud moet krijgen. De opgave is immers groot.
Vergrijzing en ontgroening gaan op veel plekken hand in hand. Zorg kan hierbij
een belangrijke verbindende schakel vormen. Met het accent op “kan”, niet
zoals nog vaak gedacht wordt, dat zorg het uitgangspunt moet vormen. In de
participatiemaatschappij zullen we professionele zorg zolang als maar mogelijk,
uitstellen. Dit vraagt van de zorgorganisatie een kanteling in het denken.
Ondersteunend willen zijn naar mantelzorgers en vrijwilligers is de eerste schakel in een professionele keten. Opleidingen en educatie van de professional
moet hierop afgestemd worden en maakt overleg met onderwijs noodzakelijk.
In Twente denken de diverse gemeenten op onderdeel verschillend over op
handen zijnde ontwikkelingen met betrekking tot WMO en zorg. Is dit erg?
Ach nee het is niet zo erg maar soms voor aanbieders wel lastig; o.a. in de
diverse aanbestedingstrajecten. Het is goed om je nog eens af te vragen of
aanbesteden wel de goede vorm is om deze giga-operatie vlot te trekken. Te
snel grijpen we naar geld-gedreven oplossingen. Is geld onbelangrijk? Zeker
niet, de opgave met betrekking tot kostenbeheersing is enorm.
Vanuit onze maatschappelijke positie is het de opdracht om daar een bijdrage
aan te leveren. Geen discussie daarover. De vraag is echter of het gewenste
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resultaat bereikt wordt door te veel op kosten te focussen. Zou het niet veel
beter zijn om duidelijk aan te geven naar de burger, wat je niet meer kan en
mag verwachten.
Aan organisaties zal gevraagd moeten worden concepten te ontwikkelen waarbij de maximale inzet van mantelzorg, vrijwilligers gefaciliteerd wordt. Laten
we er niet vanuit gaan dat iedereen alles kan met betrekking tot mantelzorg.
Ook hier zal het begrip solidariteit invulling moeten krijgen. Het is een enorme
operatie, waarbij cultuur en macro-economische aspecten met elkaar zullen
botsen. Een overheid die denkt dat dit in een paar jaar tijd uitgevoerd is,
maakt mijns inziens een enorme denkfout.
Ik ben niet somber over de bereidheid van de burger om hieraan mee te
werken. Maar veel meer ben ik bezorgd of de formele instanties die ook een
kanteling in eigen huis teweeg moeten brengen, dit aankunnen. Acteren vanuit vertrouwen vraagt om loslaten en toetsen achteraf.
Laten wij in Twente het goede voorbeeld geven dat dit kan. Op andere plaatsen in Nederland wordt Twente vaak gezien als een stabiele omgeving waar
veel ontwikkeld kan worden. De aanwezigheid van een universiteit en hoger
onderwijs alsmede goed geoutilleerde MBO opleidingen kunnen daarbij behulpzaam zijn.
In deze korte beschouwing heb ik mij vooral uitgelaten over de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg en Maatschappelijke Ontwikkeling. Natuurlijk
zijn de andere aanbieders evenzeer betrokken bij de ontwikkelingen die op
ons afkomen.Afstemming en coördinatie ten aanzien van allerlei ontwikkelingen is een must. Ergens op Twents niveau dient dit “verknoopt” te worden.
Tot slot, als je in een tijd als deze je bijdrage mag leveren aan de ontwikkeling,
ongeacht op welke plek en vanuit welke situatie, is dat een ongekende kans.
Immers Horatius zei het al “Tegenspoed schudt talenten wakker”.

“Werkgelegenheid in

Twente kan niet alleen meer

vanuit de zorg worden

bezien, maar vanuit een
integrale aanpak, zorg,

welzijn en bedrijfsleven.”
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Demografie
als driver

WAAR GAAT HET HEEN?
Het aantal winkelmeters is de afgelopen jaren continu gegroeid, onder invloed van een groeiende bevolking, een hogere welvaart en een behoefte aan meer keuze. Een samenspel van economische, technologische, maatschappelijke én demografische ontwikkelingen zorgt voor een geleidelijke maar structurele
omslag in de detailhandel. Het winkellandschap is aan het veranderen en zal zich ook de komende decennia sterk wijzigen. Diverse voorspellingen zijn reeds gedaan over de mate waarin het aantal winkels
de komende jaren zal krimpen.
Andere tijden breken dus aan voor de detailhandel, en dit zal ook zichtbaar worden in de binnensteden.
Demografie is daarbij niet de enige maar wel een bepalende factor. In dit artikel verkennen we de invloed
van demografische veranderingen op consument en consumentengedrag en de mogelijke consequenties
daarvan op het voorzieningenaanbod in binnensteden.

JAREN VAN ONBEPERKTE GROEI LIGGEN ACHTER ONS
De huidige dynamiek in de detailhandel wordt gevoed door sterke ontwikkelingen binnen zowel de aanbod- als de vraagkant. Aan de aanbodkant verandert de doorbraak en -groei van internet als ‘aankoopplaats’ de winkelstructuur sterk. Niet alleen zijn er nieuwe winkelvormen ontstaan en is een nieuwe
generatie ‘winkeliers’ opgestaan, ook de keuze voor de consument is bijna onbeperkt geworden. De ruime
keuze leidt tot winkel- en kanaalswitches. Op winkelniveau krijgen speciaalzaken het moeilijk en sluiten in
toenemende mate de deuren. Ook winkelgebieden die niet langer aan de wensen en eisen van de steeds
kritischer consument voldoen worden ‘overgeslagen’ en verliezen terrein. Vooral binnensteden (en daarbinnen dan met name aanloopstraten) hebben het moeilijker in de concurrentie met goed bereikbare,
veelal ook complete, winkelgebieden buiten de binnenstad en natuurlijk ook internet.
Mede als reactie op deze ontwikkelingen, maar vooral ook onder invloed van het huidige economische
klimaat, worden nieuwbouwambities heroverwogen. Investeren in of vervangen van bestaand aanbod
wordt vaker gekozen dan uitbreiding en toevoeging. Ook is er meer aandacht voor herbestemming waarbij
winkelfuncties worden ‘teruggegeven’ aan andere bestemmingen. Het uitgangspunt van meer meters
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VERANDERT...
CONSUMENTEN-

BELEID & WETGEVING

GEDRAG

MAATSCHAPPIJ

DETAILHANDEL

(kwantiteit) is omgeslagen naar betere meters (kwaliteit), of anders gezegd
van groeidenken naar transformatiedenken .

ECONOMIE

TECHNOLOGIE

Aan de vraagkant zijn er diverse krachten die een continue invloed hebben op
hoe de consument zich gedraagt en waarvoor hij of zij kiest. Een ervan is de
economische conjunctuur. Zo ongeveer maandelijks kunnen we lezen hoe hard
de detailhandel wordt getroffen door de economische crisis. Consumenten
geven niet alleen minder uit doordat ze minder kopen (grotere aankopen worden langer uitgesteld), ook wordt vaker gekozen voor goedkopere artikelen.
Er is daarbij ook een verschuiving zichtbaar richting supermarkten. Een steeds
groter deel van het budget wordt hier uitgegeven, ook aan niet-dagelijkse
artikelen. Cijfers van het CBS laten ook duidelijk zien dat de omzet bij supermarkten in de periode 2005-2012 continu stijgend is. Overige foodwinkels en
non-food winkels hebben daarentegen vanaf 2008 een krimp van de omzet.

ECOLOGIE/MILIEU

DEMOGRAFIE

CONSUMENTEN

Schema 1:
Hoe detailhandel onder invloed staat van demografie.

WAT NOU KRIMP?

08

Een voorbeeld van hoe maatschappelijke ontwikkelingen, gekoppeld aan beleid en regelgeving, van invloed is op het consumentengedrag is de recente
wijziging van de winkeltijdenwet waardoor ge-meenten nu de vrijheid hebben
zelf de regels vast te stellen ten aanzien van zondag- en nachtopenstelling van
winkels. Een wekelijkse openingstelling van winkels op zondag vormt enerzijds het inspelen op veranderende behoeften (24/7-mentaliteit), anderzijds
faciliteert het consumenten hun koopgedrag te verschuiven. Zo zijn er meerdere voorbeelden te noemen die het consumentengedrag doen veranderen
(bijvoorbeeld vrijetijdsbesteding, internet & social media en aandacht voor
duurzaamheid & gezondheid).

DEMOGRAFIE VERANDERT CONSUMENT & CONSUMENTENGEDRAG

Als we het hebben over het functioneren van de detailhandel en de veranderende consument kan natuurlijk niet voorbij gegaan worden aan de belangrijkste onderlegger, namelijk demografie. Demografie vormt de basis. Het aantal
inwoners bepaalt in beginsel het aantal potentiële klanten en daarmee ook
het (theoretische) draagvlak voor voorzieningen. Daarnaast hebben de kenmerken van inwoners een sterke correlatie met alle trends en veranderingen
in het consumentengedrag.

Zoals terecht gesteld in de toekomstverkenning van binnensteden in Overijssel
zullen demografische veranderingen de komende decennia een belangrijke
rol spelen bij de omvang, samenstelling en positionering van (winkel-)voorzieningen. Dat bevolkingsgroei niet langer een continue vanzelfsprekendheid
is, staat vast. Anderzijds kan ook gesteld worden dat krimp ook nog lang niet
overal zich binnen nu en enkele jaren openbaart. Het totale inwonertal in
Overijssel zal volgens de nieuwste regionale bevolkingsprognoses van het CBS
doorgroeien tot 1.174.000 miljoen inwoners in 2040 (daar waar de vorige
prognose nog uitging van 1.192.000 inwoners) . Van de drie grootste steden
in Overijssel zullen volgens de CBS-prognoses Deventer en vooral Zwolle nog
jaarlijks groeien. Enschede zal volgens de voorspellers ongeveer in omvang
gelijk blijven. Buiten deze drie steden is het toekomstbeeld gedifferentieerd.
In sommige gemeenten is binnen enkele jaren een bevolkingskrimp voorzien
terwijl andere voorlopig nog groei kennen. Conclusie is dus eigenlijk dat krimp
vooralsnog ook geen vanzelfsprekendheid is. Zou men vanuit traditioneel distributieplanologisch perspectief naar de ruimte voor winkels kijken dan kan
zomaar de uitkomst zijn dat er nog meer winkelmeters bij kunnen. Natuurlijk
is dit een gedateerde benadering die geen recht doet aan het verbod op economisch ordenen en, minstens zo belangrijk, geen rekening houdt met het
gewijzigde klimaat en de veranderende consument.
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VOORAL DEMOGRAFISCH PROFIEL VERANDERT
Af te vragen is ‘waarom zoveel aandacht voor krimp, wanneer dit nog lang niet
overal staat te gebeuren?’. Hier is toch een goede reden voor. Niet de totale
bevolkingsomvang of het aantal huishoudens krimpt (dit groeit juist gestaag
door), maar de bevolkingsgroepen/leeftijdscategorieën waar de ‘huidige’ detailhandel het van moet hebben, krimpen. Demografische veranderingen die
namelijk wel al op korte termijn verder gaan doorwerken zijn vooral gelegen
in de bevolkingssamenstelling. In de discussies over krimp en de gevolgen
voor (winkel-)voorzieningen is dit dan ook de invalshoek waar het accent op
moet liggen.
Belangrijkste en meest evidente demografische verandering is de leeftijdsopbouw. Er komen meer ouderen en minder jongeren. In Overijssel zal in
2040 naar verwachting een op de vijf 70 jaar en ouder zijn (nu is dat nog een
op de tien). Het verschil is zichtbaar in de mate van verzilvering tussen de
5 grote steden in Overijssel en het overige deel van Overijssel. Het aandeel
70-plussers is in 2040 in de grote steden kleiner dan in de rest van Overijssel.
Het tempo van verzilvering verschilt echter niet. In beide is een verdubbeling
voorzien in de periode van 2012 tot 2040.
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Figuur 1:
Leeftijdsverdeling 			
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Een veroudering van de bevolking heeft consequenties voor het consumentengedrag. Ouderen hebben andere voorkeuren en behoeften dan jongeren.
Vergeleken met jongere generaties hebben ouderen een ander bestedingspatroon. In de eerste plaats is een kleiner deel van het budget gereserveerd
voor winkelaankopen. In de tweede plaats is het winkelmandje ook anders
gevuld; ouderen geven bijvoorbeeld minder uit aan modische artikelen. Voorts
wordt het koopgedrag van ouderen mede beïnvloed door mobiliteit (kiezen
vaker voor dicht bij huis) en vrije tijd (veel tijd maar shoppen is niet favoriete
vrijetijdsbesteding). Vanuit dit perspectief kan worden gesteld dat krimp en
vergrijzing de detailhandelsbestedingen en op termijn winkelvoorzieningen
verder onder druk zullen zetten.
Echter, het glas is ook half vol. Zo zullen sommige branches direct baat hebben
bij de doorgroei van het aantal huishoudens. Denk bijvoorbeeld aan duurzame
consumptiegoederen die in elk huishouden aanwezig zijn zoals wasmachines
of televisies. Verder geldt ook dat in veel toekomstverkenningen het bestedingspatroon van ouderen als een (statisch) gegeven wordt beschouwd. Voor
het toekomstig koopgedrag van ouderen wordt aangehaakt op het huidige
beeld. Ouderen wordt echter ook steeds ‘jonger’ en de medioren van nu zijn
de senioren van morgen. Het koopgedrag zal zich mee ontwikkelen.
Dit zal met name gaan gelden bij internetwinkelen. In tegenstelling tot de
bezoekfrequentie van winkelcentra is hier sprake van een sterk leeftijdseffect.
Naarmate de leeftijd stijgt, neemt de mate waarin via internet artikelen worden gekocht duidelijk af, zo is onder meer op basis van het Randstad Koopstromenonderzoek 2011 te concluderen (zie figuur 2). In 2040 is de huidige
groep 41-55 jarigen doorgeschoven naar de categorie 70-plus. Deze senioren
zijn meegegroeid met de ontwikkeling van de digitale economie en doen zeer
waarschijnlijk ook vaker aankopen via internet. Het leeftijdseffect dat nu nog
zichtbaar is, zal steeds kleiner worden. Bovendien is ook aannemelijk dat het
geld over 20-30 jaar (ook) door ouderen anders wordt uitgegeven, deels door
inkomen maar ook door gezondheid en ‘cultuur’. Kortom, nieuwe ouderen
zullen andere patronen hebben.
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Een andere belangrijke demografische ontwikkeling is de verdergaande gezinsverdunning. De gemiddelde huishoudensomvang zal blijven afnemen. Deels
door de vergrijzing, deels ook doordat relaties vaker worden ‘ontbonden’ en
een keuze wordt gemaakt voor alleenstaan. Hierdoor zal het totale aantal
huishoudens in Overijssel, conform de landelijke trend, toenemen met 10
procent tot 2040.
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Figuur 2:
Bezoekfrequentie winkelcentra, naar leeftijd Aankoopfrequentie internetwinkelen, naar leeftijd
Bron: I&O Research, Randstad Koopstromenonderzoek 2011.

KIES MAAR: ‘BINNENSTAD TREKT NOG STEEDS’ OF ‘VERZORGINGSFUNCTIE
BINNENSTEDEN ONDER DRUK’
Uit een analyse van koopstroomgegevens komt een beeld naar voren dat in veel steden de totale bestedingen zijn gestegen, maar dat deze toename in veel gevallen grotendeels voorbij is gegaan aan de
binnensteden. ‘Minder passanten en meer leegstand’ is een combinatie die vaak te horen of te lezen is.
De nieuwe winkelkaart van Nederland voorspelt een leegstandsgroei voor centrale winkelgebieden van
8,3 procent naar 14,5 procent in 2020.
Wat kan worden gedaan om dit leegstandspercentage geen werkelijkheid te laten worden? In de basis
kunnen we kiezen uit vraag of aanbod. Vanuit aanbodperspectief vormt sanering al dan niet in combinatie
met herverkaveling een mogelijke oplossing. Bijvoorbeeld door terug te trekken tot de kern van de binnenstad en minder kansrijke aanloopstraten geleidelijk te transformeren naar woon- of niet-commerciële
dienstenfuncties. Daarnaast is functiewisseling en -verrijking een mogelijkheid om de aanbodzijde meer
aantrekkelijk te maken. Hierbij kan gedacht worden aan het bewust kiezen voor sterke publieksfuncties
in het hart van de stad (dus niet uitplaatsen naar goed bereikbare locaties aan de rand van de stad), denk
aan musea, bibliotheken, stadkantoren, etcetera.
Vooral binnensteden die voldoende omvang hebben en verschillende sterke functies hebben, zullen het
in de toekomst nog steeds goed doen. In echt grote steden is de binnenstad een beleving en het domein
van (verre) toeristen, zie ook de motivering van het besluit van de Bijenkorf meerdere vestigingen te
sluiten. ‘Gewone’ grote steden moeten het in belangrijke mate ook hebben van de toevloeiing vanuit het
ommeland. Krimp en/of vergrijzing kan dan directe gevolgen hebben voor de toestroom. Kijken we naar
de Overijsselse grote steden dan geldt voor alle vijf dat er in de 1e ring van omliggende gemeenten wel
een of meerdere krimpgemeenten zitten. Dit zal sowieso invloed hebben op de verzorgingsfunctie van de
binnensteden. Al geldt dat opschaling van het voorzieningenniveau weer ten gunste van binnensteden kan
uitvallen. Wanneer meer onderaan de winkelladder winkels wegvallen of het winkelaanbod verschraalt, zal
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dit tot opwaartse verschuiving van het koopgedrag van consumenten leiden.
De recente steunmaatregel van het Rijk om samen met Spar buurtsupers in
krimp- en anticipeergebieden ten behoeve van de leefbaarheid te behouden
zal op sympathie van dorpsbewoners kunnen rekenen. Vraag is wel of dit niet
symptoombestrijding is. Iedereen vindt het erg dat de buurtwinkel verdwijnt
(want dat gaat ten koste van de ‘leefbaarheid’) maar het gros gaat op basis
van economische gronden toch elders inkopen doen of laat boodschappen
aan huis brengen.
Voor binnensteden, maar ook voor andere winkelgebieden, geldt dat er kansen zijn te verzilveren door meer seniorproof te zijn. De beschikbaarheid van
tijd en geld, vastigheid in patronen (minder grillig en eerstkomende jaren ook
nog minder online) en de sociale ontmoetingsfunctie, gekoppeld aan de groei
van het aantal ouderen en de meer gezonde en vitale veroudering van ouderen maakt ze een kansrijke en belangrijke klantgroep. Een al te eenzijdige
focus op een jongerenmarketing en hierop geënt winkelaanbod kan wat dit
betreft ook averechts werken. Durf ook te kiezen voor ouderen.

DE TOEKOMST: OOK EEN WARME KRIMPAANPAK VOOR
DE WINKELS?
Demografie, economie en internet zullen het winkellandschap veranderen.
Ook de binnenstad zal hier mee te maken krijgen. De huidige situatie in Nederland laat zien dat gemeenten beperkte financiële middelen hebben om
structurele fysieke investeringen te plegen in de binnenstad. Gemeenten kunnen wel de voorwaarden scheppen waaronder geïnvesteerd kan worden in
binnensteden door private partijen. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd
voor de eigenaren van het vastgoed en hun bereidheid om te blijven investeren in het bezit. Helder is dat keuzes gemaakt moeten worden (concentratiespreiding, jong-oud, monofunctioneel-multifunctioneel), waarbij de bevolking
kan worden betrokken. De binnenstad is immers een belangrijk deel van de
stad waar inwoners hun identiteit aan ontlenen. Een ‘warme krimpaanpak’ is
niet alleen vanuit het perspectief van het binden (en daarmee op peil houden)
van de bevolking een interessant perspectief, maar spreekt een onderzoeker
natuurlijk ook aan!
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