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naar Twente moeten komen?

Mij werd gevraagd om dit essay te schrijven door Frank Kerckhaert, omdat hij dacht dat ik een bijdrage
zou kunnen leveren vanuit het gezichtspunt van een middelbare scholier. In dit essay ga ik dan ook proberen ideeën te opperen, waarvan ik denk dat ze voor de jeugd van nu belangrijk zijn bij de keuze van
hun toekomstige woon- en/of werkplek. Ik zit zelf op dit moment op 6vwo van het Lyceum de Grundel in
Hengelo. Mijn vader, moeder, broer en ik zijn in 2006 naar Twente verhuisd, omdat mijn moeder hier een
baan kreeg. Hiervoor woonde ik in Amersfoort, waar het erg anders is om te wonen. In Twente is het toch
veel groener en veel gemoedelijker, wat ook heel aantrekkelijk is aan dit gebied.
Het is een verschijnsel waar veel gebieden in Europa de komende jaren rekening mee moeten gaan houden: ontgroening en vergrijzing. De hoofdvraag in mijn essay is dan ook: Hoe kan Twente hier het beste
op inspelen?
Volgend jaar ga ik studeren en ga dan ook het huis uit. Ik denk dat ik naar Groningen zal gaan om Sociologie te studeren. In Twente is er een technische universiteit, dus dat is niet waar ik naar op zoek ben.
Daarom blijf ik voor mijn vervolgstudie dus niet in Twente. Het lijkt mij echter wel leuk om hier misschien
terug te keren als ik mijn studie afgerond heb, of eventueel als ik kinderen heb. Het leek mij daarom wel
boeiend om in mijn essay de vraag te behandelen waarom afgestudeerden in Twente zouden moeten gaan
wonen of moeten blijven wonen (als ze wél in Twente gestudeerd hebben). Als je deze groep jonge mensen centraal stelt, en het lukt je om een groot deel van hen in Twente te laten wonen, heb je in principe al
deels een goede oplossing voor het probleem van de ontgroening en de vergrijzing die de komende jaren
plaats zal gaan vinden. Deze groep zal namelijk binnen korte tijd kinderen krijgen of al kinderen hebben.
Hiermee ga je de ontgroening dus op een snelle manier tegen.
Het is dus zaak Twente aantrekkelijk te maken voor starters en gezinnen. Dit kun je doen door veel voorzieningen te bieden voor kinderen, door veel starterswoningen te bouwen en hele wijken zo in te richten
dat ze aantrekkelijk worden voor gezinnen met kleine kinderen. Maar dit alles zou je op meerdere plaatsen
in Nederland wel kunnen aantreffen. Daarom zou ik dit alléén, nog niet doorslaggevend vinden voor het
kiezen van de vestigingsplaats van mijn gezin. Waar ik wel heel erg op zou letten, is dat mijn kind goed
onderwijs kan volgen. Daarom zou ik Twente proberen neer te zetten als een innovatieve regio die zich
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intensief met het beter maken van onderwijs bezighoudt.
Twente heeft hierbij het voordeel van zijn ligging vlakbij de grens. Veel mensen zien het onderwijs in Duitsland, vooral dat op de basisschool, als beter
onderwijs dan het onderwijs dat in Nederland gegeven wordt. Het is daar
namelijk veel meer gericht op het gezag van de leraren dan op Nederlandse
basisscholen. Veel mensen die in grensgebieden in Nederland wonen, zoals in Twente, zetten daarom nogal eens hun kinderen op een Duitse
basisschool. Als scholen uit Twente meer gaan samenwerken
met scholen uit Duitsland en er proberen hun voordeel uit
te halen, dan zal men er veel plezier van kunnen beleven,
aangezien veel Nederlandse ouders de Duitse manier van
(basis)onderwijs geven blijkbaar zien zitten.

Twente als stedelijke regio met veel groen is erg aantrekkelijk voor gezinnen.
Nu ligt Twente volgens vele mensen “erg ver weg van de Randstad”, waar het
volgens velen allemaal gebeurt in Nederland, maar dat zal in de komende
jaren wel veranderen. Het vervoer wordt steeds efficiënter en sneller, waardoor Twente steeds meer de ‘achtertuin van de Randstad’ zal gaan worden.
Die achtertuin moet dan wel goed onderhouden worden! Men moet zo veel
mogelijk groen behouden en intussen zorgen dat het niet een te boers karakter krijgt, want daar knappen veel mensen op af. Hierom ben ik vóór
het uitbreiden van de steden, zo lang er zo veel mogelijk groen
in de ontwerpen van de nieuwe gebieden in de stad wordt
meegenomen.

‘Ook middelbare scholen
kunnen meer gaan innoveren
Ik denk dat het handig is als Enschede, Hengelo en Almelo
in deze regio, bijvoorbeeld een echt eigen karakter zullen gaan ontwikkelen. Je kunt
Ook de middelbare scholen kunnen meer gaan innoveren
hierbij denken aan Enschede als een bruisende studenin samenwerking met de tenstad met veel hoogopgeleiden, Hengelo als een stad in
in deze regio, bijvoorbeeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Hierbij kan gedacht worden aan het actief
het groen met veel net-afgestudeerden en Almelo als echte
Universiteit Twente.’ gezinsstad,
betrekken van leerlingen van het middelbaar onderwijs bij onwaar veel recreatiemogelijkheden zijn. Deze steden
derzoeken van de UT, zodat ze een beter beeld krijgen van het onderwijs dat op deze universiteit aangeboden wordt. Ook is het misschien leuk
om studenten modules aan te laten bieden op middelbare scholen, om de
leerlingen daar wat te leren over en eventueel enthousiast te maken voor de
studie die zij volgen. Zo kunnen leerlingen een beter beeld krijgen op studies
en kunnen de studenten hun studie verder uitdiepen. Dit zal ook weer goed
uitpakken voor de universiteit, aangezien deze, als het onderwijs er daadwerkelijk beter van wordt, een voorloper kan worden in het ontwikkelen van het
middelbare schoolonderwijs in Nederland. Als de Universiteit Twente bekend
staat als een goede universiteit, zullen er veel meer mensen geïnteresseerd
zijn om hier te gaan wonen. Ook kan de universiteit hiermee natuurlijk middelbare scholieren lokken naar hun eigen universiteit.

kunnen elkaar perfect aanvullen en hiermee ook een krachtig trio
vormen om het imago van Twente aantrekkelijker te maken voor jonge gezinnen en net afgestudeerden. Voor starters is het heel erg belangrijk om
goedkoop en op een mooie plek te kunnen wonen. Ook zijn banen belangrijk.
Ik ben er geen expert in, maar ik weet wel dat een goede universiteit heel erg
helpt bij het aantrekken van bedrijven. Daarom is het van levensbelang voor
Twente dat de universiteit zich goed neerzet. Ook is een uithangbord als FC
Twente altijd gunstig, want een grote naam in de regio zorgt voor veel bekijks
van mensen van buiten de regio. Andere uithangborden kunnen eventueel
zijn: Heracles Almelo voor Almelo en, als deze blijven bestaan, de FBK Games
voor Hengelo.
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Daarbij is Twente naar mijn mening nog te weinig in beeld als een stadse
regio. Als je het in het westen hebt over Twente, zal je al snel iets horen over
het accent en dat er veel boeren wonen. Op zich geen belediging natuurlijk,
ik denk juist dat Twente een eigen imago moet versterken. Ik denk echter
dat Twente zo veel meer te bieden heeft dan alleen maar een paar boeren
met een vreemd accent. Twente moet zijn noaberschap en zijn andere goede
eigenschappen eens uit de kast gaan halen en zich niet telkens zien als het
kleine regio’tje in het hoekje van Nederland. Het moet meer een zelfstandige,
zelfbewuste regio met een eigen imago worden.

Tegen de vergrijzing kan men niet heel veel doen, maar dat is eigenlijk ook
geen schande. Zo lang Twente een innovatief, fris karakter behoudt, zullen er
altijd veel jonge gezinnen en afgestudeerden komen wonen, waardoor het
percentage ouderen nooit te hoog komt te liggen. Hiermee bedoel ik niet te
zeggen dat ik iets tegen ouderen heb, maar een fris karakter is naar mijn mening belangrijk voor een stad of regio waar ik na mijn studie wil gaan wonen.
Twente moet echt een aparte status krijgen als regio. Een regio die veel innoveert en waar het onderwijs van een hoog niveau is. Waar je kinderen gelukkig
op kunnen groeien en veel mogelijkheden zullen hebben. Twente is Almelo,
Enschede en Hengelo, de steden met veel groen en de regio die lekker dicht
bij de Randstad ligt. Een stadse regio, maar wel heel erg eigen.
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INLEIDING
“En er komen andere tijden”, met deze woorden vroeg Boudewijn de Groot destijds de aandacht voor
vraagstukken in de samenleving . De omstandigheden zijn nu anders, de tendens uit zijn woorden lijkt
echter passend voor de huidige inzichten van de demografische ontwikkeling voor Twente. Er komen
werkelijk andere tijden aan als we kijken naar de demografische ontwikkelingen. Twente krijgt reëel te
maken met verminderde bevolkingsgroei, vergrijzing en gezinsverdunning. Twente is daarmee aspirant
krimpgebied geworden. Een nieuwe realiteit is in aantocht. Een ontwikkeling die serieus effect heeft op de
samenleving in de volle omvang. Ook voor het domein van het wonen en de stedelijke ontwikkeling heeft
de krimp gevolgen. In deze bijdrage worden gedachten gedeeld voor het woondomein.
De demografische ontwikkelingen vliegen we aan vanuit het heden waarin we voor het bestaande vastgoed en de ruimtelijke omgeving ook van doen hebben met duidelijk andere tijden en dynamiek vanwege
de crisis. De vertrouwde aanpak en werkwijze in het proces van de stedelijke ontwikkeling worden gehinderd door stagnaties in o.a. de afzet, dalende vastgoedprijzen en vraaguitval. Ook is sprake van forse
leegstand in o.a. het commercieel vastgoed, soms met een structureel karakter. Hier toont zich ook de
vraag naar transformatievraagstukken van het bestaande vastgoed.
Ook de binnenstedelijke herontwikkeling loopt forse stagnatie op. Op een aantal plaatsen is al sprake van
het stilleggen van projecten. In de binnenstedelijke context ontstaan op die plekken al de nodige tijdelijke
invullingen, soms ook met een bijzonder karakter. Daarmee lijkt een ander domein voor de stedelijke
ontwikkeling te ontkiemen: dat van de lege plekken, de pauzelandschappen, al dan niet in interactie met
proeftuinen voor stadslandbouw. Het toont aan dat er (noodgedwongen) anders omgegaan wordt met
ruimte in de (binnen-)stedelijke context. Het geeft ook aan dat we in een moeizame situatie verkeren
voor de stedelijke ontwikkeling en zoeken naar andere oplossingsrichtingen. De realiteit toont dat onze
vertrouwde modellen en aanpakken onvoldoende bestand bleken tegen de crisis. Die constatering verplicht ons serieus voorbereid te zijn op de komende effecten vanwege de demografische veranderingen
voor Twente.
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GEBIEDSONTWIKKELING IN NEDERLAND
IN HUIDIGE TIJDEN

ONTWIKKELINGEN

Friso de Zeeuw is er duidelijk over: “ontwikkelen moet op alle fronten anders”
. Volgens hem moet het “vraaggerichter, goedkoper, flexibeler en sneller, anders loopt de stedelijke vernieuwing compleet vast”. Ook ambities vergen volgens hem aanpassing. Volgens De Zeeuw (2011) gaat het om “een nieuwe synthese van de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de toekomstwaarde van
investeringsprojecten”. Hij pleit daarbij voor “bijstellingen aan de proceskant,
maar die is niet los te zien van planinhoudelijke veranderingen”. Juist in
de verbinding van inhoud en proces zit volgens De Zeeuw (2011)
de winst. Hij pleit daarbij ook voor een andere interactie tussen de ontwikkelende partij en de lokale overheid, alsmede
voor “versterking van vertrouwen, meer leiderschap en
vakmanschap in de stedelijke gebiedsontwikkeling”.

Met de Woningwet (1901) is door de overheid ingezet om via het volkshuisvestingsbeleid een belangrijke rol te spelen in het plannen van de stedelijke
ontwikkeling. De stedelijke ontwikkeling was gericht op toekomstige economische en stedelijke groei. De Vinex-strategie is daarbij een overgang van
een dominante overheidssturing naar een sturing met meer ruimte voor “de
markt” . Het Rijksbeleid is er op gericht om de komende jaren binnenstedelijk
te verdichten. Tot enige tijd terug waren daarbij ook stedelijke vernieuwingsgelden een belangrijk sturingsmiddel. Inmiddels is dit interventiemiddel
afgebouwd en zijn de accenten verlegd. In het vigerende Ruimtelijk Ordeningsstelsel is een lijn ingezet om vooral te werken met een decentraal planningsstelsel, zij het met zeer
beperkte middelen. De provinciale en lokale overheden
zijn daarbij vooral leading bij het ruimtelijk beleid. Het
is daarbij vurig te hopen dat deze verschuiving van de
sturingsverantwoordelijkheid ook zal bijdragen aan een
meer kwalitatieve en marktgeoriënteerde benadering
en invulling van de ruimte. Vooralsnog leert de realiteit
echter dat de nodige gemeenten vanwege veranderde
marktomstandigheden kampen met noodzakelijke beleidsbijstellingen en forse afwaarderingen van grondposities vanwege hun
actief grondbeleid .

De corporatie heeft
van oudsher, vanwege
haar veelal blijvende
aanwezigheid in het
gebied, een belang bij de
exploitatiefase van het
vastgoed of het gebied.

De “gebiedsontwikkeling nieuwe stijl” typeert zich vanuit publicaties als: “kleiner, organischer, de plannen flexibeler en de eindgebruiker krijgt een manifestere plek in de
keten. Daarbij wordt ook gevraagd om creativiteit, anders
kijken en doen, innovatie en nieuwe coalities & allianties. Het
verbinden van partijen, initiatieven, inzichten en belangen lijkt van
groot belang” . Voor het realiseren en beheren van de functie wonen in
een gebied geeft dit ook de nodige aanpassingen. Het blijven toevoegen van
woningen aan de bestaande markt in Twente is niet passend. Elke nieuwe
woning die we toevoegen, dan wel transformeren moet in één keer raak zijn!
We moeten kritischer zijn naar elke toevoeging of aanpassing in de woningvoorraad. In plaats van een kwantiteitsopgave hebben we van doen met een
kritische kwaliteitsopgave. Dat vraagt van partijen een andere strategische
opstelling. Het is van een toenemend belang te sturen op een duurzame kwaliteit in het wonen en de woonomgeving. Transformatie in het wonen vraagt
om een duidelijk marktgevoel, welke marktkwaliteit is passend, wie zijn de
bewoners, wat zijn hun wensen voor het wonen en de woonomgeving? Van
groter belang is wellicht nog de opvolgende bewoner bij het realiseren van
nieuw vastgoed, is een voortgezette exploitatie van het vastgoed mogelijk?
Dat zal de kritische vraag moeten zijn bij vastgoedbeslissingen. Een kritische
houding die een rem zal geven op de uitbreidingsdrang van weleer. Twente kenmerkt zich ook door veel bouwbedrijven en een stevige traditie in de
bouwkolom. Om de waarde van het Twentse land voor het wonen en verblijven te behouden zullen we onszelf moeten gaan matigen en kunnen we niet
ongebreideld door bouwen. Krimp verplicht tot verantwoorde bijstellingen
en andere waarderingen.
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Duidelijk is dat het productievolume de komende jaren fors en structureel
lager zal zijn dan afgelopen decennia. Er zijn nog (te) veel plannen aan de
orde, juist vanwege het klassieke groeidenken bij de planontwikkeling. Het
overaanbod aan plannen zal er echter toe gaan leiden dat niet alle plannen
uitgevoerd worden. Feitelijk betekent dit een stevige herijking van ambitie en
programma’s en het nemen van verlies.

Sinds de jaren tachtig is er een hernieuwde aandacht voor steden als motoren
voor economische ontwikkeling . Ook het vasthouden van de hogere en middeninkomens heeft steeds meer aandacht gekregen . De trek naar de stad is
een bekende ontwikkeling. De groei van de wereldbevolking speelt zich af in
de steden. Wereldwijd woont het grootste deel van de bevolking langs kusten
en in Deltagebieden . Onze eigen situatie in Twente bevestigt dat beeld: de
concentratie van onze bevolking tekent zich af in stedelijk gebied. Het compacte stadsbeleid en de beleidsrichting tot stedelijke verdichting is te typeren
als een beleidskeuze gericht op de economische versterking van de steden.
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NIEUWE STEDELIJKE OPGAVEN, ANDERE OPSTELLINGEN?
In groeiende steden zal de woningvoorraad zich aanpassen door middel van
verversing/nieuwbouw, veelal aan de stadsranden, en opgaande prijsontwikkeling in het centrumgebied. Bij demografische verandering, of krimp, ligt
het niet direct voor de hand om woningen uit de markt weg te nemen. Krimp
wordt dan veel eerder opgevangen door waardedaling van de woningen op
de huizenmarkt. Dat zorgt weer voor bewegingen op de woningmarkt en dynamiek in het stedelijk gebied.
Vanwege de tendens van krimp zal niet langer sprake zijn van grootschalige
ontwikkelingen zoals eerder de uitleggebieden of Vinex-locaties. Eerder zal
de tendens zijn naar een ontwikkelend beheer bij de stedelijke ontwikkeling:
het combineren van beheersingsingrepen en kleine ontwikkelingsingrepen in
een concreet gebied. Het gaat daarbij om een permanent aanpassen van een
gebied op de veranderende behoeften van gebruikers van dat gebied. Daarbij
is inzicht in de conditie van het gebied en monitoring van de ontwikkelingen in
het gebied noodzakelijk. Daartoe ontstaat ook het belang om informatie over
het gebruik en de ontwikkeling van het gebied te delen tussen partijen die bij
de exploitatie van het gebied zijn betrokken.
Naast voorsorteren op krimp in delen van ons land, waarbij ook Twente in
beeld komt, moet de aandacht voor de stedelijke ontwikkeling ook uitgaan
naar het verduurzamen van de bestaande stad. Vanwege de toenemende aandacht voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen is duurzaamheid
een opgave van betekenis geworden. Het is daarmee ook een economische
factor geworden (business-driver). Voor de stedelijke opgave geldt dat het gezamenlijk investeren in de kwaliteit van de leefomgeving als randvoorwaarde
voor een economisch concurrerend vestigingsklimaat dient. Met deze mindset
gaat het voor de stad niet sec om de stad als economische motor. De stad
wordt daarmee juist ook een plaats voor economisch, sociaal, ecologisch en
cultureel kapitaal. Die kapitaalbronnen kunnen fungeren als een belangrijk
vliegwiel voor de stedelijke ontwikkeling. Daarbij is niet één vaste aanpak aan
te geven, het zal juist gaan om de couleur locale. De beleving en waardering
van gebruikers van het gebied gaat bijvoorbeeld van belang worden voor invulling van het gebied. Het loont dan om de aanwezige kapitalen goed te
kennen en tot een duurzame en passende exploitatie te brengen, in open
relaties naar relevante gebiedsactoren . Daarbij zijn omgevingsmanagement
en netwerkmanagement belangrijke aspecten.
In deze context lijkt een dominante overheidsbijdrage minder goed passend.
Eerder zal het moeten gaan om het loslaten, verleiden en verbinden van
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maatschappelijke urgenties met betrokken actoren in het stedelijk gebied.
Tot die actoren kunnen dan worden gerekend private investeerders en juist
ook gebruikers. Het worden daarmee andere partijen dan de vertrouwde
opstellingen van gemeente, ontwikkelaar of ontwikkelbedrijf. De centrale rol
of bijdrage vanuit de overheid vermindert in betekenis en invloed. Nieuwe
opstellingen van vertrouwde, maar zeker ook andere actoren tekenen zich
af. Het wordt daarmee voor de stedelijke omgeving ook meer een spontaan/
organisch proces dan een gepland en strak georganiseerd ontwikkelproces. In
deze typering van een zich organisch vormende stad past ook aandacht voor
vormen van particulier opdrachtgeverschap, co-creatie en eigen initiatief .

KRIMP: NIEUWE STEDELIJKE OPGAVEN,
ANDERE ACCENTEN?
Voor het investeren in de stedelijke context, waaronder het wonen, zal het
vooral moeten gaan om het creëren van waarde van het gebied op de lange termijn. Het gaat dan enerzijds om economische waarde, en anderzijds
juist ook om maatschappelijke waarde. Naast inkomen zijn de kwaliteit van
de woningvoorraad en de openbare ruimte, het aanwezige voorzieningenniveau, veiligheidsbeleving, bereikbaarheid/toegankelijkheid en het imago/de
identiteit van een gebied belangrijke factoren om tot waardeontwikkeling in
een gebied te komen .
Voor de stedelijke ontwikkeling is de volkshuisvestingsopgave van de Rijksoverheid niet langer meer dé dominante driver. Het zijn dan juist de in het
gebied aanwezige nieuwe drivers die (kwaliteits-)ontwikkeling stimuleren.
Belangrijke stedelijke opgaven zijn voor Twente te vinden op het terrein van
onderwijs en opleiding, zorg, gezondheid, energie, groen en landschap en
stedelijk waterbeheer. Sloop en nieuwbouw/verversing vormen slechts een
deel van de stedelijke opgave. Naast fysieke ingrepen blijft sociaaleconomisch
beleid op de genoemde terreinen een belangrijke stedelijke opgave. Koppeling
aan een gebiedsgerichte aanpak kan bijdragen aan het verbinden van vragen
op de arbeidsmarkt met investeringen op wijkniveau. Een andere richting kan
zijn het verduurzamen van de bestaande voorraad. Het doen realiseren van
‘smartgrids’, het organiseren van exploitaties op gebiedsniveau, kan hierbij een
passend concept zijn en bijdragen tot andere dynamiek en waardestromen
in het gebied. In de literatuur wordt deze denkrichting geduid als gebiedsontwikkeling 3.0. . Het gaat hierbij vooral om het zoeken naar verbindingen
tussen aanwezige stromen van energie, logistiek, maar ook zorg en welzijn,
in het desbetreffende gebied. Het organiseren op gebiedsniveau vanuit een
samenwerkingsoptiek gericht op duurzame exploitatie van het gebied, lijkt
zeker kansen te bieden! Met deze oriëntatie op het verbinden van ‘stromen’

in een gebied kunnen nieuwe concepten voor wonen en gebruik van het gebied verkend worden. Het draagt nadrukkelijk ook bij aan andere opstellingen tussen partijen
bij gebiedsexploitatie.

EN WAT KUNNEN CORPORATIES BIJDRAGEN?
De opstelling van de corporatie in deze optiek typeert zich als die van een maatschappelijk belegger. Het is daarmee niet sec de corporatie als verhuurder van een bepaald
segment van de woningmarkt (verhuurbedrijf), maar juist ook het sturen op waarde
en waardeontwikkeling van het vastgoed en de gebieden waarin het vastgoed zich bevindt. Een gezonde verhuurvoorraad en slim georganiseerde dienstverlening zal daarbij
een belangrijke bedrijfstool zijn voor corporaties om te komen tot een voldoende en
gezond investeringsvolume als corporatie. Daarmee kan verversing/actualisatie van de
vastgoedvoorraad voor de corporatie blijven plaatsvinden.
De corporatie is verantwoordelijk voor een gezonde vastgoedexploitatie. Daarbij moet
zij op duurzame wijze die voorraad exploiteren. Ook heeft zij een groot belang bij verantwoorde waardeontwikkeling van/in het gebied waarin zij actief is. Waardesturing
van het vastgoed van de corporatie wordt daarmee nadrukkelijk een strategisch item.
De corporatie heeft van oudsher, vanwege haar veelal blijvende aanwezigheid in het
gebied, een belang bij de exploitatiefase van het vastgoed of het gebied. Daarmee
onderscheidt ze zich van een ontwikkelaar. Die heeft een heel andere tijdsas voor haar
aanwezigheid in het gebied. De exploitatiefase is een passende titel voor de corporatie
om medeverantwoordelijkheid voor en in het gebied te nemen. Het vraagt nadrukkelijk
ook het kennen en herkennen van de opgaven die in het gebied spelen. Die kunnen
per gebied sterk verschillen. Het aanvoelen en kunnen duiden van de gebiedsopgave is
een belangrijke voorwaarde om de passende opstelling te kiezen en te interveniëren.
Daarmee wordt de corporatie zichtbaar als hoeder van een gebied waarin haar vastgoed
zich bevindt en haar primaire klanten wonen. In concrete situaties kan de corporatie
zich dan ook richten op zaken als sociale, logistieke of juist energienetwerken in wijk
of buurt, dan wel ketensamenwerking tussen gebiedsgebonden partijen voorstaan om
daarmee de kwaliteit voor het wonen in het gebied te versterken en haar huurders
te dienen. Daarmee treedt zij ook binnen in de context van gebiedsontwikkeling 3.0.
met andere verdien- en samenwerkingsmodellen. Aandacht voor de legitimiteit van de
corporatie blijft geboden.

“Aandacht voor
de legitimiteit van
de corporatie
blijft geboden”

ZOEKRICHTINGEN VOOR VITALE SAMENWERKING
IN STEDELIJKE GEBIEDSONTWIKKELINGEN
In gebiedsontwikkeling hebben de financiën en risico’s de afgelopen jaren veel aandacht
gekregen. De crisis heeft daaraan ook haar steentje bijgedragen. Sturen op risico en
rendement in de gebiedsontwikkeling waren belangrijke pijlers. Deze pijlers maakten
daarmee dat de start van een project niet meer op basis van gevoel en groeiverwach-
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ting plaatsvond. De realiteit van alledag leert ons echter dat we er met die
benadering niet meer alleen komen.
Het proces om tot een stedelijke gebiedsontwikkeling te komen en vitaal te
houden is een belangrijke interactieopgave geworden. Het gaat daarbij vooral
om het verbinden van belangen en inzichten, het stimuleren en managen van
de intermenselijke en organisationele energie in het gebied, het versterken
van de randvoorwaarden om partijen en belangen tot elkaar te laten komen/
houden en het kunnen beschikken over de juiste (in-)formele interventiemiddelen/-stijl.
De ontwikkeling in het vakgebied gebiedsontwikkeling leert dat er breder
gekeken wordt naar de opstellingen van partijen in de stedelijke gebiedsontwikkeling. Het is daarbij duidelijk dat alleen de combinatie lokale overheid en
ontwikkelaar onvoldoende perspectief gaat bieden. De lokale overheid zal veel
meer een samenwerking met private partijen aangaan, zal zich daarbij ook
meer faciliterend (moeten) gaan opstellen. Bij dat proces zal naast een andere
opstelling, ook een appèl worden gedaan op een andere instelling vanuit de
gemeente: andere vaardigheden en talenten van de betrokken medewerkers.
Van ontwikkelaars wordt ook een andere opstelling verwacht, waarbij breder
kijken en doen wordt gevraagd. Breder kijken naar en verantwoordelijkheden
nemen in de gebiedsontwikkeling: ook verantwoordelijkheid nemen voor de
exploitatiefase van het gebied, daarbij gebruikmaken van bestaand vastgoed,
het zoeken naar stromen en verbindingen in het gebied, tussen partijen tot
open uitwisseling komen en duurzame betrokkenheid organiseren in het gebied. Daarbij hoort ook het ontwikkelen van de juiste talenten en procesvaardigheden voor die mensen die namens de partijen het veldwerk moeten
doen. Het vraagt van hen schakelvermogen, verbindend leiderschap, lef en
doorzettingskracht om voor het gebied het passende vermogen te organiseren
tussen betrokken partijen.
In het proces van de gebiedsontwikkeling zullen ook andere actoren in beeld
gaan komen en in dat proces kunnen die zeker een andere opstelling gaan
kiezen. Daarbij zijn gebruikers van het gebied belangrijke actoren. Het mobiliseren van de kracht vanuit gebruikers, het centraal stellen van de gebruikers
en het borgen van een gezonde gebiedsexploitatie worden belangrijke sturingsopgaven . Daarop zal de inzet van partijen gericht moeten zijn.
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TENSLOTTE
Het zullen andere tijden worden, ze bieden ook lonkende perspectieven.
Daarbij kunnen Twentse nuchterheid, maatschappelijk ondernemerschap en
noaberschap een gezonde bagage zijn om de nieuwe werkelijkheid van het
wonen en de woonomgeving in Twente tegemoet te treden. Bewegingen van
krimp of koudwatervrees voor het onbekende mogen geen reden zijn voor
een stedelijke ontwikkelingskramp!
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	Voormalig voorzitter
Wijkraad Slangenbeek
Hengelo, werkzaam in de
zorg en bij het openbaar
bestuur.	

participatiemaatschappij?

Het is bekend: ook Twente zal niet ontkomen aan de gevolgen van vergrijzing en ontgroening. In de
periode tot circa 2030 zal de verhouding tussen bewoners tot 65 jaar en 65-plussers gestaag veranderen ten nadele van de groep die jonger is dan 65 jaar. Wat betekenen minder jongeren en een kleinere
beroepsbevolking voor de aard en de omvang van burgerinitiatieven en burgerbetrokkenheid in Twente
in de komende vijftien tot twintig jaar?
Burgerparticipatie is het betrekken van groepen burgers uit de samenleving bij verschillende stadia van
beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering. Dat kan het beleid zijn van een overheidsinstantie, maar ook
bijvoorbeeld van de politie of een woningbouwcoöperatie. Er wordt in deze context ook vaak over ‘interactief beleid’ gesproken.
In de afgelopen decennia is een scala aan activiteiten waarbij burgers op enigerlei wijze betrokken zijn
onder de noemer burgerparticipatie gebracht: variërend van een kleine groep moeders die een spelmiddag
in hun straat organiseren, via speeltuinverenigingen en wijkraden, tot actiegroepen die door middel van
protesten of zelfs burgerlijke ongehoorzaamheid bepaalde veranderingen bij de overheid of het bedrijfsleven proberen af te dwingen.
Veel organisaties hebben burgerinitiatieven inmiddels zelfs min of meer in hun vaste bedrijfsvoering geïnstitutionaliseerd: om het draagvlak voor hun beleid en de doelmatigheid ervan te vergroten betrekken
zij burgers al in een zo vroeg mogelijk stadium bij plannen en beleidsvoornemens. Er is zelfs een heuse
participatieladder ontwikkeld om duidelijkheid te scheppen over de mate waarin burgers op specifiek
beleid wel of juist niet invloed zullen kunnen uitoefenen. Burgers denken mee over de toekomst van hun
gemeente, over de inrichting van een nieuwe wijk, over de fusie van scholen, over duurzaamheid. Kwaliteitsverbetering zou daarbij hand in hand gaan met het besparen van tijd en kosten.
Burgernet, burgerpanel, buurtbonnen, wijkbudgetten: de burger als informatiebron, als klankbord of zelfs
als mede-ontwikkelaar en mede-uitvoerder van (overheids)beleid.
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En tegelijkertijd de burger als cruciale schakel om maatschappelijke organisaties en voorzieningen op het terrein van cultuur, sport, onderwijs en welzijn
op de been te houden.

Ontgroening kan dus op termijn betekenen dat jongeren minder bij burgerinitiatieven betrokken zullen zijn waardoor hun invloed op de koers en de
inrichting van de toekomstige samenleving zal afnemen. Tegelijkertijd vergrijst
Twente: voor 65-plussers is de noodzaak om in het geweer te komen tegen
WANNEER DE TWENTSE BEVOLKING GESTAAG VERdingen die hen niet aanstaan geringer, men heeft zijn stempel al op de samenGRIJST WAT BETEKENT DIT DAN VOOR DE AARD EN DE
leving kunnen drukken, men heeft andere belangen, ziet andere bedreigingen,
OMVANG VAN BURGERBETROKKENHEID IN DE REGIO?
is voorzichtiger. Het soms ongefundeerde optimisme waarmee jongeren met
Een aantal ontwikkelingen mogen verwacht worden:
bepaalde zaken aan de slag kunnen gaan ontbreekt, maar daardoor misschien
- Er zullen minder jongere mensen participeren: er zullen getalsmatig minder
ook de noodzakelijke drive. Van voordeel is daarentegen dat 65-plussers welismensen onder de 65 jaar zijn en die zullen minder tijd hebben voor het
waar ouder worden dan vroeger, maar dat die extra jaren over het algemeen
ontwikkelen van burgerinitiatieven. In de levensfase tussen de twintig en
gezonde jaren zijn. Men blijkt op een bepaalde leeftijd aanzienlijk gede vijftig jaar zal burgerbetrokkenheid onder meer moeten concurzonder en actiever dan de eigen ouders en grootouders. Daardoor
reren met het verrichten van betaald werk, het grootbrengen
zouden ouderen over meer tijd beschikken die voor burgerbe“Er moeten in
van kinderen en het leveren van mantelzorg aan ouders en
trokkenheid zou kunnen worden ingezet en hun grotere (leieder geval minder
grootouders. Het ligt voor de hand dat de bereidheid om als
vens) ervaring zou daarbij alleen maar een pré zijn. Omdat
burger betrokken te zijn bij allerlei initiatieven in wijk, stad
ouderen daarnaast gaandeweg langer in het arbeidsproces
tijdrovende mogelijk
of regio daardoor zal afnemen. Als men al tijd kan en wil
heden ontwikkeld worden blijven, zullen sommige belangen waarschijnlijk ook langer
vrijmaken zal dat voor kortdurende projecten zijn waarvan
synchroon blijven lopen met die van jongeren.
waarmee burgers
het resultaat vooral of primair ten goede komt aan de eigen
kunnen participeren...” Bovenal hebben ouderen vaak kinderen en kleinkinderen.
directe omgeving.
- De gemiddelde leeftijd van de betrokken burger zal omhoog gaan
Daar waar zij zich vanuit hun eigen positie niet meer hard zouen daarmee zullen ook de onderwerpen veranderen waarvoor aanden willen maken voor de inrichting van de samenleving zou dat heel
dacht gevraagd zal worden en de keuzes die daarin gemaakt zullen worden.
anders kunnen zijn wanneer het gaat over de belangen van hun kinderen en
Het burgernet en burgerpanel zullen als klankbord andere prioriteiten rekleinkinderen. Daarmee zou de deur openstaan naar een soort van plaatsverflecteren doordat de samenstelling ervan veranderd zal zijn.
vangende tussen-de-generaties burgerparticipatie.
De rol van jonge mensen in het vormgeven van de samenleving is beduidend
anders dan die van 65-plussers. Jonge mensen hebben meer belang bij de
toekomstige koers en inrichting van de samenleving waarvan zij in principe
nog lang deel zullen uitmaken: er is voor hen een grotere noodzaak in het
geweer te komen tegen dingen die hen niet aanstaan, of op te komen voor
zaken die zij de moeite van het behouden, ontwikkelen of in het leven roepen
waard vinden. De visie die jongere mensen op de samenleving en de toekomst
hebben is vaak beduidend anders dan die van ouderen: ze maken eenvoudigweg deel uit van een andere generatie, zien andere kansen en mogelijkheden, andere bedreigingen, hebben andere prioriteiten en verwachtingen. Ook
worden zij vaak gemotiveerd door principes en idealen die op latere leeftijd
hun glans al flink verloren kunnen hebben, maar waaruit jongere mensen nog
wel de energie putten om in actie te komen. Minder jeugdig enthousiasme
leidt tot andere keuzes.

11
WAT IS ER NODIG OM IN EEN VERGRIJZEND TWENTE
BURGERS TOCH TOT BETROKKENHEID TE BLIJVEN
MOTIVEREN?

De overheid moet om te beginnen een duidelijk beeld hebben én uitdragen
van de meerwaarde van de inbreng van jongeren in het vormgeven van hun
eigen leefomgeving en in die van de samenleving in het algemeen. Dat hun
veranderbereidheid en flexibiliteit niet alleen van belang zijn voor economische productiviteit en slagkracht, maar juist ook voor kwalitatief goed openbaar bestuur en een duurzame en veilige leefomgeving. Daartoe moet er voor
gezorgd worden dat jongeren kunnen en willen (blijven) participeren. Daarbij
zou het principe van ‘gelijke monniken gelijke kappen’ best wat meer in de
richting van positieve discriminatie opgerekt mogen worden.
Er moeten in ieder geval andere minder tijdrovender mogelijkheden ontwikkeld worden waarmee burgers kunnen participeren: bijvoorbeeld door het
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gebruik van moderne communicatietechnieken om hen te raadplegen en te
mobiliseren, meer ten behoeve van kortdurende projecten of deelprojecten,
minder algemeen en juist wel ‘in my backyard’. Burgers zouden ook meer ‘op
maat’, rechtstreeks of op persoonlijke titel benaderd en voor deelname aan
een activiteit uitgenodigd moeten kunnen worden. Bij de planning en uitvoering zou meer dan tot nu toe met het soms tot de rand gevulde levensritme
van de betreffende doelgroep rekening gehouden kunnen worden: school- en
werktijden, energieniveau, mantelzorg.
Daarnaast zou de overheid een duidelijk beeld moeten hebben én uitdragen
van de meerwaarde van de inbreng van ouderen bij het inrichten en vormgeven van de samenleving: als het dan niet voor hen zelf is dan toch in ieder
geval voor hun kinderen en kleinkinderen. Nadruk leggend op de noodzaak
als oudere niet alleen het eigen belang maar vooral ook dat van volgende
generaties te behartigen. Er zou meer ingezet kunnen worden op ‘plaatsvervangende’ participatie, waarbij de definitie van belanghebbenden zou kunnen
worden aangepast.
Maar ook van de burgers zelf mag meer inzet verwacht worden: daar waar
de overheid zich de afgelopen jaren, niet alleen door economische tegenwind
geïnitieerd, steeds verder uit het publiek-private domein heeft teruggetrokken
en onder de noemer “zelfredzaamheid” ex-overheidstaken voor haar burgers
heeft achtergelaten, kan niet volstaan worden met het constateren daarvan
en het klagen erover.
‘De Samenleving’ is uiteindelijk een overkoepelend begrip voor dat wat burgers dag-in dag-uit gezamenlijk op kleine schaal en in hun directe omgeving
doen: samen leven. Wanneer men het onderling eens is over wat er van
belang is voor dat samenleven, dan mag een ieder zich voor de organisatie
en kwaliteit daarvan dan ook verantwoordelijk voelen en tonen. Juist onder
jongeren zou deze bereidheid in een veel vroeger stadium gestimuleerd en
aangeleerd kunnen worden. In dat licht gezien is bijvoorbeeld het verdwijnen
van de maatschappelijke stages in het middelbaar onderwijs contraproductief
voor het ontwikkelen en borgen van burgerbetrokkenheid.
Uiteindelijk zou het afkalven van burgerbetrokkenheid bij de manier waarop
wijk, stad of regio ingericht worden, maar meer nog het geleidelijk imploderen van relevante maatschappelijke organisaties en voorzieningen, door de
gezamenlijke inspanning van overheid én burgers, van jongeren én ouderen
afgeremd en hopelijk tot staan gebracht kunnen worden.
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	Henk Middelveld (1948) was
directeur van een tweetal
zelfstandige bibliotheken en
directeur van de provinciale
serviceorganistie voor het
bibliotheekwerk in Overijssel,
(OBD), inmiddels onderdeel van de Rijnbrinkgroep
waarvan hij voorzitter van
de Raad van Bestuur was. In
zijn rol als directeur van de
OBD heeft hij het initiatief
genomen voor de ontwikkeling van het Nederlandse
Kulturhusconcept.

dimensie

Wat zijn de gevolgen van de demografische ontwikkelingen voor het culturele aanbod in Twente? Vergrijzing, krimp, minder jongeren etc. als omstandigheden en het gegeven dat die inwoners op een heel andere
manier cultuur consumeren dan enkele decennia terug. Een macro beschouwing vanuit het perspectief
van een cultuuraanbieder.
Motto: I believe that culture, education and technology are the three most powerful instruments to expand our frontiers of reality, to develop ourselves and to become better, more complete human beings.

- Z.K.H Prins Friso, Prins Claus Prijzen, december 2010.

KULTURHUS, EEN KLEURRIJKE COMBINATIE
Hoewel het lastig is zullen we meer dan ooit moeten wennen aan de gedachte dat verandering kennelijk de enige constante in het leven is. Elke dag verandert de wereld een beetje en voordat je het in de
gaten hebt ziet de omgeving er heel anders uit dan je gewend was. Vanuit een relatief rustige en voor
de cultuur in het algemeen gunstige periode (zowel in aanbod als vraag) wordt de culturele producent
en consument nu sterker dan ooit geconfronteerd met ontwikkelingen die de culturele dimensie in de
samenleving veranderen.
Natuurlijk zijn de consequenties van vergrijzing en technologie niet alleen van vandaag. Eind jaren ’80,
begin jaren ’90 constateerde ik, werkzaam in de openbare bibliotheeksector die in Overijssel uit iets
meer dan 100 vestigingen bestond, dat we meer dan 20 bibliotheekfilialen in dorpen van minder dan
3000 inwoners hadden. Die stonden vol met prachtige collecties, die volledig geautomatiseerd werden,
in een gebouw op de prachtigste plek in het dorp, geleid door professioneel personeel. Alleen, je kon er
nauwelijks bij, met soms openingsuren van slechts rond 10 uur per week. En dan ging de laatse winkel
dicht, sloot het café en deed de school de deuren dicht. Kortom, krimp, vergrijzing, minder jongeren met
als gevolg teruglopende prestaties en een wethouder die vervelende vragen begon te stellen.
Als antwoord hierop heb ik, gestimuleerd door actieve medewerkers, het Nederlandse kulturhusconcept
ontwikkeld. We hebben het fenomeen als volgt gedefiniëerd:
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KULTURHUS: EEN KLEURRIJKE COMBINATIE VAN
NON-PROFIT EN ZAKELIJKE DIENSTVERLENING
VANUIT ÉÉN GEBOUW, EN AANGESTUURD ONDER
ÉÉN MANAGEMENT
Na een langzame start, de meeste organisaties houden niet van veranderingen, laat staan dat ze ‘out of the box’ kunnen denken en handelen, kwamen
de eerste kulturhusen van de grond en inmiddels is het een geaccepteerd
fenomeen. Sterker nog, het combineren van voorzieningen is niet beperkt
gebleven tot culturele voorzieningen, maar er zijn prachtige voorbeelden van
gezondheidsclusters, onderwijsclusters en welzijnsclusters of combinaties
daarvan tot stand gekomen.
De trek naar de stad, de vergrijzing, de ontgroening, de mobiliteit, de mogelijkheden van het web, het overweldigende aanbod van mogelijkheden
tot recreatie en ontspanning, de economische situatie van de bevolking, de
afnemende bereidheid van de politiek om te subsidieren etc., kan voor de
culturele sector niet zonder gevolgen blijven. , Wat te doen?

1. TWENTE ALS ONDERDEEL VAN EEN GROTER GEHEEL
Twente valt niet los te zien van Overijssel, Nederland en Europa. Mensen
uit Twente bezoeken musicals in Oberhausen, Scheveningen, bezoeken het
Rijksmuseum in Amsterdam, gaan naar een tentoonstelling van Tate in Londen
en vragen in de bibliotheek boeken aan die uit Groningen komen. En via het
Web ligt de hele wereld aan hun voeten. Je moet dus rekening houden met
(cultuur)consumenten die ook een deel van hun behoeften bevredigen buiten
Twente. Thans bestaande culturele organisaties in Twente die een publiek
bedienen buiten Twente zullen zich goed moeten bezinnen op hun toekomst,
Twentenaren zullen steeds minder bereid zijn instellingen te subsidieren waar
ze zelf geen of weinig gebruik van maken.
2. TWENTE ALS STAD MET EEN PRACHTIG PARK
Binnen Twente heb je de scheiding in plattelandsgebieden met kleine(re)
dorpen en stadjes, en de 4 steden. Ik zou willen pleiten voor een totaalvisie
op de ontwikkeling van de regio. Vergeleken met andere regio’s en steden
in Nederland is Twente met zijn 630.000 inwoners een relatief homogeen
gebied. De behoeften van een Denekamper verschillen niet zoveel van een
Hengeloër. Ik zie Twente als een stadswijk van de stadstaat Nederland met als
een kern de stedenring en het platteland als park. Een dergelijk visie kan zeer
richtinggevend zijn voor de ontwikkeling van het gebied. Het heeft gevolgen
voor het bestuur (één gemeente Twente), voor de infrastructuur (goed openbaar vervoer, aansluiting op de snelwegen naar Doetinchem en Zwolle), voor
de ontwikkeling van werkgelegenheid (centralisatie industrieterreinen), voor
het bouwen van woningen (in de stad, niet in het park). En de vraag en het
aanbod van cultuur zullen eveneens op Twentse schaal ontwikkeld moeten
worden.
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Allereerst, de culturele sector is een amorf begrip. Eenvoudige categorisering
als professionele tegenover amateur cultuur, non-profit tegenover profit, hoog
tegenover laag, voldoet niet meer. Grenzen zijn vervaagd. Bovendien, de eerste zorg van mensen is niet het ontbreken van een cultureel aanbod, die komt
pas na een gevulde maag, een huis, werk en een gevoel van veiligheid. Daartegenover staat dat iedereen voelt, dat een leven waarin geen ruimte is voor
deelname aan de cultuur, waar geen ruimte is voor ontmoeting van andere
mensen zonder dat het een economische dimensie heeft, toch een arm leven
is. Zie het motto van ZKH Prins Friso. Een gemeenschap heeft bestaansrecht
als er een gemeenschappelijk cultuur is, als men een plek heeft om elkaar te
ontmoeten en met elkaar afspraken maakt, zich ontspant en vermaakt (van
Kroezenboom via Kerk naar Kuturhus zeg ik even kort door de bocht).

Wil je een culturele dimensie in de Twentse samenleving handhaven, en wie
wil dat niet, dan zul je een grondige analyse van de omgeving dienen te maken, waarvan de culturere dimensie er één is. Welke vragen moeten daarbij
beantwoord worden? De culturele aanbieder heeft te maken met demografische, financiële en technologische ontwikkelingen en moet in dat veranderende perspectief zijn aanbod opnieuw definiëren. Wat bied ik aan? Hoe bied
ik het aan? En tegen welke prijs?

3. EEN EIGEN PROFIEL
Ik geloof sterk in de mogelijkheden van het beïnvloeden van onze eigen toekomst. De kant die het opgaat met Twente hangt voor een groot deel af van
de keuzes die we maken. Zien we ons als een industriële regio zoals ten tijde
van de textiel en de metaal? Zien we ons als een nostalgische samenleving
met noaberschop als het cement van de samenleving? Laten we toe dat er
varkensflats komen in het park? Of zien we ons als Innovation Valley? Misschien moeten we er voor kiezen dat we de dynamiek en de jongeren in de
stedenband concentreren en de ouderen in de rustige dorpen in het park.
Geen enkele regio is uniek, maar er zijn vast wel enkele unieke kenmerken
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te ontwikkelen waardoor we Twente profileren. De suggestie van stad met
parken is er één. Je kunt je ook profileren door de bebouwde omgeving, ik
heb nooit begrepen waarom gemeenten de bouw van het typische Twentse
woonhuis, dat een unieke stijl heeft, niet met alle macht hebben gesteund.
4. VRAAG EN AANBOD
Welk (cultureel) aanbod wordt geboden op welke schaal aan de inwoners van
Twente? De behoeften van de (cultuur) consument centraal stellen, het is een
slogan die elke club onderschrijft, maar die in de praktijk vaak anders uitpakt.
Het aanbod staat vaak centraal. En het valt ook niet mee om te ontdekken
wat men wil, want men weet het niet of men kent de mogelijkheden niet.
En bovendien willen “ze” morgen wat anders. Bij de ontwikkeling van het
Kulturhusconcept hebben we een simpele methode toegepast. Per dorp of
wijk hebben we iedereen, maar dan ook geprobeerd werkelijk iedereen uit
alle sectoren (gemeente, bedrijfsleven, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur,
welzijn, dienstverleners als notarissen etc.) te bevragen over hun wensen en
ideeën over de middelange termijn (10 à 15 jaar vooruit). In die gesprekken
brachten kulturhusconsulenten de mogelijkheden van het concept in. Op
grond van die analyse werd een kulturhusorganisatie met vaak als uitkomst
een gebouw met een combinatie van voorzieningen ontwikkeld.
5. OPSCHONEN
Wanneer je het aanbod van voorzieingen in een dorp, wijk of stad in kaart
brengt, dan zal het opvallen hoeveel organisaties en clubs er zijn. Ze doen op
hun eigen manier goed werk, maar kunnen zich moeilijk voorstellen dat ze hun
gebruikers op een andere manier misschien beter kunnen bedienen. Ik heb
begrip voor het feit dat er als gevolg van de verzuiling in ons land organisaties
voor de eigen groep zijn opgericht, ik geloof dat we ons als samenleving niet
meer kunnen en willen veroorloven dat er in een dorp twee voetbalclubs zijn
met eigen velden, vier scholen in aparte gebouwen en twee welzijnsinstellingen die we als belastingbetaler voor een groot deel betalen (kleinigheid:
twee zogenaamde professionele voetbalclubs in Twente, is dat wel slim, zeker
als er publiek geld bij moet?). In het bibliotheekwerk is al in de jaren ’60 de
stap gemaakt naar die ene openbare bibliotheek die nu is gevolgd door de
vorming van het Overijsselse netwerk (waarbij overigens nog steeds lokale
besturen en stichtingen bestaan). Overigens wordt de digitale bibliotheek op
de schaal van Nederland ontwikkeld. De gebruikers, klanten of consumenten
zijn niet geïnteresseerd in de achterliggende organisaties, die willen gewoon
snel en goed worden geholpen. Het zal hen een zorg zijn dat een paspoort
door de gemeente Hellendoorn wordt uitgegeven, ze willen een paspoort en
als je in Haarle woont wil je het eigenljk daar ergens kunnen ophalen. Het zal
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hen een zorg zijn of de huisarts in een groepspraktijk werkt, als hij maar een
dokter beschikbaar heeft als men hem nodig heeft, hij is niet geinteresseerd
in het netwerk van bibliotheken als hij zijn boek maar snel krijgt. Kortom,
de gebruiker denkt in prestaties, diensten en producten, niet in organisaties.
Ik heb een vuistregel ontwikkeld voor het managen van dienstverlenende
organisaties (maar die eigenlijk van toepassing is op elke organisatie) die als
volgt luidt: “Small is beautiful, big is powerful, only the combination is succesful”. Met dank aan E.F. Schumacher, 1973. Dus de dienstverlening zo dicht
mogelijk bij de klant, de organisatie, lean en mean, op een zo groot mogelijke
schaal. En empowerment en fun voor de mensen die werken in de uitvoering.
6. TIJDELIJKE ARRANGEMENTEN
Omdat verandering de constante is zullen beleidsmakers meer dan in het
verleden rekening moeten houden met het feit dat oplossingen slechts een
beperkte houdbaarheidsduur hebben. Eigenlijk betekent dat dat de analyse
van de behoeften en de mogelijkheden van het aanbod met enige regelmaat
(1 x per 5 jaar?) moet worden herhaald. Je kan het je als samenleving natuurlijk niet veroorloven om alles om de 5 jaar om te gooien, dus ook hier zal men
moeten diversifiseren. Soms zal men besluiten nemen waar men voor 50 jaar
aan vast zit, voor andere 20 of 3 jaar, het wordt een beleid met verschillende
snelheden, zoals het nu ook is, hoewel men zich daarvan vaak niet bewust is.

WAT WE NIET MOETEN DOEN
Als je van Twente een beter geheel wil maken is een goede infrastructuur
uitemate belangrijk. Jongeren moeten makkelijk naar de school kunnen reizen,
ouderen hebben bredere fietspaden nodig voor hun electrische fietsen. En
het is wel leuk om van Vliegveld Twente naar Tenerife te vliegen, maar dat
vliegveld moet er dus niet komen. Schiphol, Osnabrück, Weeze, Eelde liggen
vanuit internationaal perspectief om de hoek! We kunnen onze belastingcenten maar één keer uitgeven.
Wat we ook niet moeten doen is, nadat we na uitvoerige consultatie van iedereen (de moesjawara) hebben gehad en weten wat we gaan doen over een
paar jaar, drastisch gaan reorganiseren. Reorganiseren is gewoon niet slim, het
verstoort alle processen. Nee, we gaan iedere keer als iemand iets voorstelt
wat beter is dan we gisteren deden, dat direct invoeren. Geen reorganisatietrajecten meer dus. Geen bureaucratisch traject met adviesaanvragen bij de
Ondernemingsraad. De 4 jarige beleidsperiodes van het openbaar bestuur zijn
voor veel beleidsterreinen veel te kort en de voortdurende verandering van
beleid leidt tot veel verspilling.

We moeten ons ook niet door wetten en regels
tegen laten houden. Ik werd er erg moe van als
samenwerking tussen een bibliotheek en een
welzijnsorganisatie afketste omdat de CAO van
de ene club net iets beter is dan van de andere.
De regels maken we zelf, dus we moeten ze ons
niet laten belemmeren. Ik pleit niet voor anarchie, maar voor moed en gezond boerenverstand.
We vinden het wiel toch niet opnieuw uit? Enig
grasduinen in de bibliotheek en op het Web, wat
extra aandacht gegeven aan het onderwerp in de
krant en op de TV en je realiseert je al gauw dat
de andere tijden er komen voor iedereen en dat
de gevolgen en nieuwe keuzes voor veel regio’s,
steden en landen gelden. Kortom, leer van de buren en pas het toe.
We laten ons de kop toch niet gek maken. Ontgroening en vergrijzing zijn toch beheersbare processen? Hoe vaak is al niet het einde van het boek
voorspeld door de komst van eerst de Televisie en
nu het e-book, tablet of portable? De boekproductie blijft onverminderd hoog.

• een netwerk van oefenruimtes voor muziek en
andere podiumkunsten;
• één culturele topinstelling met boventwentse
ambities (het Orkest vh Oosten?);
• een netwerk van basischool tot voortgezet onderwijs;
• één top universiteit incl. HBO instelling.
Uit de consultatierondes per streek, dorp, wijk
zullen nog veel meer wensen en suggesties opkomen, zowel op cultureel als op andere onverwachte terreinen. De behoeften worden in mijn
visie op lokaal niveau samengesmeed in één Kulturhusorganisatie en die organisatie sluit op de
diverse Twentse netwerken aan.
We bouwen dus niet meer apart voor elke voorziening. We combineren de culturele en educatieve voorzieningen met waar dat slim is met
zorg of zakelijke voorzieningen. En we doen dat
niet in een armetierig niets uitstralend gebouw,
ook niet in een supermoderne witte glazen kast
of iets dergelijks, maar we gaan een Twentse stijl
ontwikkelen zodat men over 50 jaar zegt: “Wat
is dit mooi”.

TENSLOTTE
Zal hetgeen ik hiervoor heb aangegeven voldoende zijn voor een spetterend cultureel klimaat in
Twente? Komen er nu beter ontwikkelde en completere mensen in Twente?
Als Twente als een geheel en als een eenheid gaat
opereren, met een goede infrastructuur, met een
duidelijk profiel, met het ontwikkelen van netwerken tot in de haarvaten van de samenleving, fysiek en digitaal, dan ontstaan er in Twente, en ik
beperk me tot de culturele en educatieve sector:
• een netwerk van musea en expostieruimtes;
• een netwerk van bibliotheken en informatiecentra (incl. VVV );
• een netwerk van onmoetingsruimtes en theaters;

We kunnen de bijdrage van participatie van cultuur aan het welzijn en geluk van mensen niet in
euro’s uitdrukken. Wat we wel weten is dat het
leven zonder cultuur een kaal leven is. Er ligt dus
ook voor de komende tijd voor de beleidsmakers
een opdracht om te blijven investeren in cultuur
en bij te dragen in de exploitatie van culturele
voorzieningen.

“Reorganiseren is
gewoon niet slim,
het verstoort
alle processen.”
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Het is hoog tijd dat de Twentenaar zichzelf
en de regio serieus gaat nemen.

Toen ik me eens voorstelde in Enschede voor een project als adviseur van KAW, het adviesbureau waarvoor
ik toen werkte, zaten voor me een paar Twentenaren die hun lach maar moeilijk konden onderdrukken.
‘KWW?’ riep er een. En iedereen barstte in het lachen uit. Toen ze me later vertelden dat KWW staat voor
Kiek’n wat ‘t wordt, leerde ik Twente ineens beter kennen.
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	Sjors de Vries (1976) is
sociaal geograaf en initiatienemer van RUIMTEVOLK, een
landelijk kennis- en inspiratieplatform voor ruimtelijke
vraagstukken. Daarnaast
heeft hij zijn eigen bureau
BSDV- bureau voor stads- en
dorpsvernieuwing - en werkt
hij dagelijks aan uiteenlopende projecten in wijken,
steden en dorpen.

Kiek’n wat ‘t wordt is een begrip waarin stiekem een deel van de Twentse cultuur ligt opgeslagen. Het
herbergt het waardevolle relativerende en bescheiden karakter van de regio. ‘Doe maar normaal, dan
doe je al gek genoeg.’ Maar dat is het niet alleen. Het is in sommige gevallen ook uitspraak die richting
buitenstaanders gebruikt wordt om op een subtiele manier duidelijk te maken dat je je maar beter een
beetje in kan houden. Bovendien hebben Twentenaren zo hun eigen manier om de zaken te regelen.
Ik heb mij wel eens laten vertellen dat de Twentenaar gebukt gaat onder een minderwaardigheidscomplex,
een twijfel aan eigen kunnen en daardoor neigt naar passiviteit. Sociologie en psychologie van de koude
grond natuurlijk. Maar het zou wel eens de passieve en naar binnen gekeerde houding kunnen verklaren
en de worsteling om ontwikkelingen, zoals bevolkingskrimp, te accepteren en tijdig op te pakken. Ondanks
dat steeds meer Twentse gemeenten de gevolgen van structurele vertrekoverschotten nu al beginnen te
merken. Onderzoeksbureaus Invisor en Envita hebben dit voorjaar in de Tubantia zelfs het woord ‘spookdorp’ laten vallen. De reactie van het lezerspubliek was lauw en zelfs letterlijk: ‘Maak oe zelf nie zo druk,
kalm an, dat leup wel los!’. Nee meneer, Twente mag zich best een beetje drukker maken en zichzelf wat
serieuzer nemen.

www.ruimtevolk.nl

ONTSPANNING
www.bsdv.nl
@sjorsdevries
sjors@ruimtevolk.nl
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De meest recente prognoses van het CBS schetsen een beeld van Nederland waarin de bevolkingsgroei de
komende decennia voor een belangrijk deel geconcentreerd zal zijn in de vier grote steden in de Randstad.
De groei in Twente zal over een jaar of zeven zelfs volledig afgevlakt zijn. Daarna zal de bevolking in grote
delen in omvang drastisch dalen. Ook de vergrijzing zal in Twente stevig toeslaan, meer dan gemiddeld in
Nederland. Beide ingrijpende demografische ontwikkelingen hebben onmiskenbaar consequenties voor
de economie, ruimtegebruik, lokale gemeenschappen en... voor de individuele Twentenaar.

Neem het huis van de Twentenaar. Andere krimpregio’s laten zien dat er een
relatie bestaat tussen bevolkingsdaling, leegstand en een negatieve waardeontwikkeling van het vastgoed. Dat hoeft niet perse problematisch te zijn.
Maar in grote delen van Limburg, Zeeland en Groningen is de waardedaling zo
substantieel en de markt zo ‘ontspannen’ dat veel woningeigenaren gevangen
zitten in hun eigen woning, doordat ze hun woning niet kunnen verkopen en/
of de restschuld bij verkoop van hun woning niet kunnen dragen. Senioren
die hun woning als spaarpot voor de oude dag hebben gebruikt, hebben hun
vermogen en mogelijkheden snel zien verdampen. Dit is slechts een voorbeeld
waarin de ‘ver van mijn bed show’ van demografische transitie verregaande
persoonlijke consequenties kan hebben. Maar ook de dynamiek op en vertrouwen in de markt en regio sterk kan beïnvloeden.
Deze situatie zou zo maar eens het voorland van grote delen van Twente kunnen zijn. Zeker wanneer door nieuwbouw de woningmarkt in Twente de komende jaren versneld zal ontspannen. En dat is goed mogelijk, want het Nirov
(nu Platform 31) becijferde twee jaar geleden dat in de meeste gemeenten in
Twente tussen de anderhalf en drie keer zoveel woningbouwplannen zijn dan
dat er maximaal behoefte is.
En dan is er de recente studie van het Centraal Planbureau ‘The Netherlands
of 2040’, waarin verschillende economische scenario’s worden geschetst en
duidelijk wordt dat de kans levensgroot is dat de economische activiteit zich
in toenemende mate zal verplaatsen naar de grote steden. De vraag daarbij
is of een stad als Enschede daar straks überhaupt nog bij hoort. De Bijenkorf
gelooft in ieder geval van niet.

CIVIL SOCIETY
Kortom, alles wijst erop dat de groei en economische welvaart in Nederland
in toenemende mate ongelijkmatig zal zijn verdeeld, ten koste van de krimpregio’s en ten faveure van de grote steden. Tegelijkertijd doet de overheid een
grote stap terug en vindt ze dat de verzorgingsstaat plaats moet maken voor
zoiets als een participatiesamenleving met meer individuele en lokale verantwoordelijkheid. Maar ook met minder geld; de overheidsbudgetten krimpen
naar verwachting netjes evenredig met de bevolking mee. Bovendien heeft
Den Haag al meerdere keren laten weten dat krimpregio’s op structurele steun
(voorlopig) niet hoeven te rekenen.
Tot zover de ‘feiten’ en het ‘gesomber’. En tot zover ‘krimp’. Want er is ook
een ander verhaal. We leven namelijk in een bijzondere tijd waarin veel oude
waarheden, automatismen en paradigma’s worden vervangen door nieuwe.

Daarover worden op dit moment kranten en boeken vol geschreven en debatzalen mee gevuld. Het is een lastig te grijpen maatschappelijke verandering die
ook wel met ‘kanteling’, ‘burgermaatschappij’ of ‘civil society’ wordt geduid.
Laatst hoorde ik zelfs ‘modern naoberschap’. Hoe dan ook, geen van deze
begrippen dekken mijns inziens goed de lading, maar ze proberen wel de
transitie te vatten waarin onze maatschappij en economie verkeren.

NIEUWE ECONOMIE
Hoewel de discussie over de veranderende wereld vaak lijkt op een debat
tussen ‘believers’ (‘het wordt helemaal anders!’) en ‘non-believers’ (‘na de
crisis gaan we gewoon weer verder volgens de gangbare patronen’), zijn het
ontwikkelingen die al lang en breed in gang zijn gezet en overal wortel schieten. In de grote steden en in de rurale regio’s. Dit zorgt er ondermeer voor
dat de geografische en financiële oriëntatie in de economie verschuift richting
het lokale en regionale en dat er gedeeltelijk een transitie plaatsvindt van een
productie-economie naar een meer circulaire economie, al dan niet ingegeven
door het hoge welvaartsniveau in ons land, de stijgende grondstofprijzen en
arbeidskosten in productielanden.
Tegelijkertijd is het waardenpatroon aan verandering onderhevig. Er zijn aanwijzingen dat de dominantie van het economisch waardebegrip in de toekomst niet meer zo vanzelfsprekend zal zijn. Nu welvaart alom aanwezig is en
de economische waarden onder druk staan, komen andere waarden (sociale
en ecologische) steeds vaker in beeld. Een belangrijke trend bij met name de
jongere generaties is dat het economisch bezit (hebben en kopen) deels wordt
vervangen door behoefte aan toegang (gebruiken en huren/lenen). Ze kopen
geen CD’s meer, maar kopen het op Itunes of nemen een abonnement op Spotify. Deze ontwikkeling heeft mogelijk een grote impact op het gangbare economische systeem en bezorgt de autoindustrie inmiddels al grote kopzorgen.

13
LOGICA

Dat de logica van de traditionele economie niet altijd meer opgaat zien we
ook terug bij (niche)ontwikkelingen zoals de cottage industries. Dat zijn kleine
gespecialiseerde bedrijven die juist de rurale en krimpregio’s zien als een aantrekkelijke vestigingsplaats. Deze bedrijven zijn ondanks hun perifere ligging
aangesloten op de globaliserende wereld doordat ze locatieonafhankelijke
producten en diensten aanbieden. Ze vormen een nieuw soort plattelandseconomie en zijn mogelijk een interessante ontwikkeling voor regio’s zoals
Twente.
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Tot slot gaat de informatiesamenleving mogelijk zorgen voor een ongekende
revolutie in productieketens en maatschappelijke en economische verhoudingen. We beseffen het ons nog nauwelijks, maar alle beschikbare kennis van de
wereld zit tegenwoordig gewoon in onze broekzak. Het is een onuitputtelijke
en altijd beschikbare bron, waardoor innovatie en ontwikkeling steeds vaker
plaats gaat vinden via zelfstandig opererende individuen en kleine organisaties. De 16-jarige Jack Andraka ontwikkelde onlangs op zijn slaapkamer via
beschikbare informatie op internet een detectiemethode voor diverse vormen
van kanker die 90 procent meer accuraat, 168 keer sneller, 400 keer meer
gevoelig en daardoor 26.000 keer vaker detecteert. En dat allemaal vanuit
Crownsville, een dorpje van nog geen 1.700 mensen in Maryland. De grote
stad had hij hiervoor niet nodig.
Voor de productie van goederen zijn we straks steeds minder afhankelijk van
fabrieken. De 3D-print-technologie stelt mogelijk iedereen in staat om bijvoorbeeld het favoriete meubel, woningontwerp of uitbouw (via internet)
te bemachtigen en te laten ‘uitprinten’ (nieuw bouwen of recyclen van je
huidige woning) door de aannemer uit je eigen dorp. Het eerste huis wordt
op dit moment al in Amsterdam uitgeprint. Maar ook voedsel en organen zijn
al uit de 3D printer gerold.

“‘.. gaat de informatiesamenleving mogelijk zorgen voor een ongekende revolutie
in productieketens en maatschappelijke
en economische verhoudingen.’”
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KIEK’N WAT ‘T WORDT!
De voor de economie centrale vragen: ‘wie produceert, waar wordt geproduceerd en wie verdient het geld?’ zijn niet meer eenduidig te beantwoorden.
De ketting van marktpartijen en instituten, waarmee de traditionele economie draaiend werd gehouden, mist steeds meer schakels en dreigt zelfs te
verroesten nu het ondergedompeld wordt in een nieuwe werkelijkheid. Traditionele spelers worden (deels) vervangen door nieuwe, soms hele kleine
spelers. Alternatieve financieringsmodellen lijken steeds beter aan te sluiten
bij de behoeften van de markt en consument: kredietunies, crowdfunding,
dienstenruil, ruilmunten etc.. We leven in een fascinerende tijd, waarin veel
(fundamentele) veranderingen plaatsvinden. Niemand weet hoe deze ontwikkelingen uiteindelijk zullen uitpakken, elkaar zullen beïnvloeden en welke
wereld er uit de stofwolken tevoorschijn komt.
Een ding is echter wel zeker. Met een afwachtend ‘kiek’n wat ‘t wordt’ komen de negatieve gevolgen van deze ontwikkelingen en bevolkingsdaling snel
dichtbij. Het is voor de regio Twente zaak om actief te ‘kiek’n wat ‘t wordt’, de
deuren en ramen daarbij open te gooien en als het even kan de onzekerheid
van zich af te schudden. Ja, beste Twentenaar, u mag zich best een beetje
druk maken over uw toekomst en over hoe u bedrijven, instellingen, hoger
opgeleiden en alle andere huishoudens blijft verleiden en binden en wil laten
investeren in uw mooie, groene en betaalbare regio.
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	Voorzitter College van
Bestuur Stichting Consent
Stichting Consent is een organisatie voor openbaar (speciaal)
basisonderwijs. De stichting
heeft 33 scholen waarvan twee
scholen voor speciaal basisonderwijs die onderwijs verzorgen
aan ruim 7200 leerlingen in de
gemeenten Enschede, Dinkelland, Oldenzaal en Losser.

“ANDERE TIJDEN VOOR
(HET ONDERWIJS IN)
TWENTE”
Voor de regio Twente worden ingrijpende demografische veranderingen verwacht. De bevolking stabiliseert en op termijn zal er een zekere krimp optreden. In de samenstelling van de bevolking ontstaat een
nieuwe verhouding met een daling van het aantal jongeren en een toename van het aandeel ouderen. Zijn
deze trends ook in het onderwijs waarneembaar? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor het primair
onderwijs in de regio Twente? Hoe houden we deze regio aantrekkelijk?

KRIMP IN HET PRIMAIR ONDERWIJS
Met betrekking tot daling van het bevolkingsaantal maakt het ministerie onderscheid in zogenaamde
‘krimpgebieden’, gebieden waar het aantal inwoners reeds nu terugloopt en ‘anticipeergebieden’, regio’s
die de komende decennia nog te maken krijgen met bevolkingsdaling. Een overzicht van krimpgebieden
en anticipeergebieden van het Ministerie van EL&I , oktober 2011, laat zien dat Twente als anticipeergebied wordt aangemerkt.
Onderzoek door de PO Raad, een landelijke vereniging van schoolbesturen in het primair onderwijs, toont
aan dat er in 2020, 140.000 leerlingen minder zijn op basisscholen. Dat betekent voor het basisonderwijs
een verlies van 7000 arbeidsplaatsen en €500 miljoen aan middelen . Het wordt daarmee moeilijker om
scholen in stand te houden en de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.
Kijkend naar Twente zien we binnen het primair onderwijs krimp in de regio en stabilisering tot lichte
krimp in de grote steden. De ‘Leerlingenprognose basisonderwijs 2013 van de gemeente Enschede’ laat
zien dat het totaal aantal kinderen daar de komende 20 jaar zal dalen met 163 leerlingen. Dat valt op zich
mee. Wel zijn er schommelingen. De komende vijf jaar is er sprake van een daling van 395 leerlingen,
de komende tien jaar 572 leerlingen en de komende vijftien jaar 326. Naast deze schommelingen is een
verschuiving van de leerling populatie waarneembaar. Er zijn wijken waar ondanks de goede kwaliteit van
het onderwijs, toch sprake is van krimp. Dat zijn voornamelijk vergrijsde wijken waar weinig verloop is en
geen of weinig kinderen worden geboren. Wijken waar sprake is van renovatie en/of nieuwbouw laten wel
groei zien. Daarbij hebben we te maken met keuzevrijheid van onderwijs uit verschillende denominaties
zoals: katholiek-, christelijk- of openbaar onderwijs. Nu blijkt vaak (en in de toekomst steeds vaker) een

te grote concentratie van onderwijsvoorzieningen aanwezig te zijn in wijken
en kernen met krimp. Dat vraagt om een strategische afstemming tussen besturen en gemeenten.

maar niet onmogelijk, om de ambitie te realiseren en de onderwijssector vitaal en aantrekkelijk te houden.

Niet alleen krimp, maar ook de economische omstandigheden zullen het
steeds lastiger maken om de kwaliteit van onderwijs te waarborgen. Scholen
moeten meer doen met minder middelen. Daarbij is de minister van plan
om de norm voor opheffing van kleine scholen aan te scherpen (minimaal
100 leerlingen) waardoor het lastig tot onmogelijk wordt om kleine scholen
te handhaven. Door (soms) teruglopende leerlingaantallen hebben scholen
binnen hun gebouwen ook regelmatig te maken met leegstand van één of
enkele lokalen. Ook daar moet bij het “runnen” van een school zo slim mogelijk mee omgegaan worden. Verantwoord spreidingsbeleid is niet makkelijk,
maar wel noodzakelijk. Ook het onderwijs kan zich niet verstoppen voor al
deze ontwikkelingen en zal hierop moeten anticiperen.

Leerkrachten moeten langer doorwerken tot hun pensioen. In een krimpende markt wordt instroom voor jonge leerkrachten dan moeilijk. Perspectief
binnen de beroepsgroep vertaalt zich vaak naar aanmeldingen voor de beroepsopleiding. Er is dan ook een soort golfbeweging waarneembaar op basis
van vraag en aanbod die vaak achter de feiten aanhobbelt. Het is bekend
dat er binnen vijf jaar een grote uitstroom komt van ‘babyboomers’. Nu al
zal daar rekening mee moeten worden gehouden door de overheid. Bij vacatures wordt nu vaak gebruik gemaakt van tijdelijke aanstellingen via een
payroll-constructie, om kosten te beheersen en langlopende verplichtingen
te voorkomen. Er moeten (overgangs)regelingen komen om deze problematiek voor te zijn en jonge leerkrachten te binden aan het onderwijs en een
perspectief te kunnen bieden.

HOE HOUDEN WE HET PRIMAIR ONDERWIJS VITAAL

TWENTE HEEFT AMBITIE

Om het primair onderwijs vitaal te houden moet er sprake zijn van een balans
tussen inkomsten en uitgaven. Dat vraagt om een lange termijn planning met
realistische prognoses.

De regio Twente heeft ambitie en onderneemt veel initiatieven om de regio
aantrekkelijker te maken en krachtiger te positioneren. Onder de noemer ‘Economische Motor van Twente’, vindt krachtenbundeling plaats door samenwerking tussen de ‘drie O’s’; Ondernemers, Overheid en Onderwijs. Daar wordt
een vierde O, van ‘Onderzoek’, aan toegevoegd. Voor de regio Twente zal
een accent op techniek komen te liggen. In de praktijk blijkt dat de vraag om
medewerkers in de techniekbranche groter is dan het aanbod. Dit betekent
dat bedrijven medewerkers buiten de regio zullen werven.

14

Concentratie van voorzieningen en bundeling van krachten is onontkoombaar.
Landelijk zie je daarnaast bewegingen van uitruil van scholen. In plaats X
wordt bijvoorbeeld de openbare school gesloten en blijft de christelijke school
open en in plaats Y gebeurt het andersom. In grote steden is dit denkbaar
per wijk. Ook zie je bewegingen van samenwerking of fusie van scholen en in
steeds meer gevallen een samenwerking of fusie van besturen.

Onderwijs heeft voor huisvesting vaak te maken met gemeenten, maar ook
met woningbouwverenigingen. Ook daar speelt de vraag: moet je het voorzieningenniveau dicht bij huis op peil houden, waarbij het lastig wordt deze te
exploiteren, of moet je meer gaan concentreren en mensen verplaatsen via
pendeldiensten? Een voorziening die overigens ook steeds meer onder druk
komt. Oplossingen bedenken blijft niet beperkt tot de eigen sector. Krachten
zullen gebundeld moeten worden voor het behoud van voorzieningen.
Nederland heeft de ambitie om in 2020 wereldwijd een plek binnen de top
vijf van de kenniseconomie te verwerven. Dat vraagt om investeren in kwalitatief goed onderwijs als noodzakelijke basisvoorziening. Onderwijs wordt
gefinancierd op basis van leerlingaantallen. Krimp in leerlingen betekent krimp
in middelen. Een combinatie met economische maatregelen maakt het lastig,

De Twente index 2012 bevestigt dit. Het blijkt dat 78% van de UT-studenten
de regio verlaat na het afstuderen. Van de studenten die uit de regio komen
gaat nog eens 70% weg. Bij HBO studenten blijkt het percentage dat de regio
trouw blijft hoger, driekwart blijft in de regio na het afstuderen.
Een uitdaging ligt in krachtenbundeling van overheid, ondernemers en onderwijs om talenten binnen de regio te ontwikkelen en te behouden. Het
Techniekpact Twente en de Human Capital Agenda zijn goede initiatieven,
gericht op het menselijk kapitaal van en voor de regio.

Al in een vroeg stadium zal hiervoor aandacht moeten zijn. Vanaf het primair
onderwijs zullen we aandacht moeten hebben voor talentontwikkeling. Het
is een uitdaging talentontwikkeling te verbinden aan perspectief, van ‘ontwikkelingsperspectief naar arbeidsperspectief’. Samenwerking van overheid,
ondernemers en onderwijs moet gericht zijn op het vormen van een aaneen-
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gesloten keten. Vraag en aanbod moeten op elkaar worden afgestemd. Keuzes binnen de schoolloopbaan vanaf de overgang van primair onderwijs naar
voortgezet onderwijs en van de profielkeuze in het voortgezet onderwijs tot
de keuze voor een beroepsopleiding, moeten we ondersteunen met beelden
en voorbeelden gericht op perspectief en talenten van jongeren.
Jongeren weten vaak onvoldoende welke beroepen er zijn, wat een beroep inhoudt en welke typen bedrijven er allemaal zijn. Kinderen op een basisschool
weten vaak niet wat ze allemaal moeten doen en welke opleiding ze nodig
hebben voor een bepaald beroep. Het is de kunst om kinderen en jongeren
te interesseren en inspireren om hun talenten te ontwikkelen en dromen te
ontwikkelen. Beelden en voorbeelden van de beroepspraktijk zullen we al in
de basisschool duurzaam moeten organiseren. Niet af en toe een excursie
naar een bedrijf of voorlichting op school, maar permanent aandacht voor
de beroepspraktijk geïntegreerd in betekenisvolle onderwijsprogramma’s. Dat
betekent samenwerking.
Intenties en initiatieven voor krachtenbundeling zijn er al in de keten. Deze
zullen nadrukkelijk versterkt moeten worden om de ambities voor een krachtige en aantrekkelijke regio Twente waar te kunnen maken te beginnen bij het
fundament, het primair onderwijs.

" Niet af en toe een excursie
naar een bedrijf of voorlichting
op school, maar permanent
aandacht voor de beroepspraktijk in
betekenisvolle onderwijsprogramma's. "
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ZILVER TWENTE
Wanneer we naar de afbeelding bij dit artikel kijken, dan zien we vooral een hoofd. Een hoofd dat kraakt,
piept, denkt. Een symbool van techniek, van radertjes, nano deeltjes en van de gedachte dat wij onze
wereld kunnen vormen. Menselijke hoofden hebben al veel bedacht en opgelost. Dodelijke ziekten, zoals
pest en pokken, zijn overwonnen en voor steeds meer ziekten, zoals kanker en aids, zijn steeds effectievere bestrijdingsvormen beschikbaar. Mensen worden hierdoor ouder en leven langer zelfstandig. Door
de economische malaise worden er minder kinderen geboren en trekken veel jongeren weg naar de
randstad of verder, naar opkomende economieën. Wij verwachten dat deze trend verder zal inzetten en
dat de huidige bevolkingsprognoses de prullenbak in kunnen. Twente verzilvert in hard tempo, vooral op
het platteland. En dat is te zien!

SOCIAAL-DOE-HET-ZELVEN
Als we het plaatje beter bekijken, dan zie je niet alleen radertjes en techniek. Er staat ook een groep
mensen. Een toevalligheid of een subtiele verwijzing van de maker? Het is het laatste. De maker verwijst
hiermee naar mensen die zich op een of andere manier tot elkaar verbinden, die een relatie hebben met
elkaar. Dat het geluk en de gezondheid van mensen ook bepaald wordt door hun sociale relaties in de
buurt, binnen een vereniging, op het werk en in familieverband. Het plaatje maakt deel uit van het logo
van de G-Workspace, een initiatief waarbij mensen die een sociaal initiatief willen starten elkaar ondersteunen en helpen bij de opzet ervan.
Het initiatief komt voort uit de gedachte dat mensen heel goed in staat zijn om voor en met elkaar sociale
ondersteuning te organiseren. Dit kan onafhankelijk van bestaande grote organisaties met hun organisatiebelangen. Dit hoeft niet gepaard te gaan met veel regels want die doen initiatieven eerder de das om
dan dat zij positief bijdragen. Maar voor het slagen van sociale initiatieven zijn initiatiefrijke burgers, sociale
netwerken en “de weg weten” wel heel belangrijk.
Wij verwachten in de nabije toekomst weinig van de overheid en bestaande zorg- en welzijnsinstellingen
en heel veel van in eigen beheer uitgevoerde ondersteunende activiteiten. Dit komt niet alleen door
bezuinigingen, maar vooral omdat burgers het anders willen doen dan zoals het nu gaat. De kritiek op
het zorg- en welzijnsaanbod zwelt steeds meer aan. Wie kijkt ernaar uit om naar een verzorgings- of ver-
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pleeghuis te gaan? Wie vindt de Bingo nog leuk? Steeds meer mensen hebben
kritiek hierop en willen graag zelf invulling geven aan hun leven, ook als ze
ondersteuning en zorg nodig hebben. Zolang mensen het nog kunnen, hebben
ze of veel kritiek of (constructiever) pakken ze het zelf aan. En volgens ons is
bij die laatste groep burgers - Sociaal Doe Het Zelvers - de kracht te vinden die
we nodig hebben om de vergrijzing het hoofd te bieden.

BEZUINIGINGEN, BUREAUCRATISME, DOORGESCHOTEN
INSTITUTIONALISERING EN INDIVIDUALISERING
Door de overheidsbezuinigingen wordt het beroep op initiatiefrijke burger
steeds groter. Maar bezuinigingen zijn niet het enige probleem waarmee de
sector zorg en welzijn kampt. De vraag om meer aandacht te hebben voor
welbevinden en de wens naar eigen regie vragen om een transitie of transformatie in de sector. Deze sector heeft te maken met problemen die ook op
andere terreinen lijken te spelen in de huidige samenleving, zoals het onderwijs en het bankwezen. Het gaat om doorgeschoten institutionalisering
en bureaucratisme. Daarnaast is er sprake van een spanningsveld tussen de
verregaande individualisering en de vraag naar collectieve oplossingen.
De doorgeschoten institutionalisering zorgt ervoor dat er grote afstand bestaat
tussen organisaties en degenen die zorg nodig hebben. Doordat in de afgelopen decennia organisaties werden afgerekend op de behandeling van klachten
en niet op de bijdrage aan het geluk en het welbevinden van mensen zijn
organisaties “geprikkeld” te focussen op financieel economische en bedrijfsmatige doelen. De beloning “de prikkel” voor zorgorganisaties bestaat uit de
vergoeding die hoort bij het oplossen van zoveel mogelijk problemen / klachten. Hoe meer klachten hoe hoger de geldelijke opbrengst. De “menselijke
maat”, de mate waarin organisaties bijdragen aan eigen regie, empowerment,
onderlinge betrokkenheid en ondersteunende sociale relaties is daarmee uit
het zicht verdwenen. Door deze nadruk op financieel economische doelen
wordt strak gestuurd op kosten en ontstaat tevens een druk om schaalvergroting te realiseren. Deze schaalvergroting wordt door mensen als zeer onaangenaam ervaren. Reistijd, wachtrijen, digitale onpersoonlijke afhandeling, kil
gebruik van protocollen, zijn het gevolg en zijn voorbeelden van een aanpak
die de afstand tot mensen met een ondersteuningsvraag onnodige vergroten.

duidelijke taakverdeling is en dat er rationeel en efficiënt gewerkt kan worden,
maar juist omdat regels strak worden uitgevoerd is het een kille en onpersoonlijke behandeling. In gevallen waarin mensen persoonlijk zich benadeeld
voelen, komt het gevoel dat regels voorrang hebben bij mensen op. Daarnaast
is de hiërarchische structuur die onlosmakelijk vastzit aan dit systeem vaak
een hinderlijk probleem voor snel en efficiënt werken. Een grote en bureaucratische organisatie krijgt dus al snel de indruk log en traag te zijn. Er wordt
eerst gekeken naar regels voordat geluisterd wordt naar de behoefte van de
mensen. De persoonlijke benadering is geheel verdwenen uit dit systeem
wat de werklust en motivatie om snel te werken ondermijnt. Professionals
en cliënten ervaren dit beiden vaak als onnodig en vaak ook kwetsend. De
oplossing zit hem in het herstellen van de relatie tussen ondersteuner en
cliënt. Een relatie die gebaseerd is op onderling vertrouwen en vertrouwen
in de deskundigheid van de professional. Grotere organisaties sturen op basis
van kosten en zijn slechts geïnteresseerd in standaardoplossingen voor een
klacht. De creativiteit en kans om aan te sluiten bij de mogelijkheden de kracht
van de vrager wordt daarmee niet optimaal benut. Aan de eigen kracht wordt
geen aandacht besteed.
Als derde wordt vaak de problematische verhouding tussen de verregaande
individualisering en de mogelijkheid van collectieve oplossingen in de ondersteuning van kwetsbare mensen genoemd. Velen zien voor zichzelf geen rol
weggelegd bij de organisatie van ondersteuning van mensen die kwetsbaar
zijn (geworden). Ontegenzeggelijk is het zo dat het individu en zijn behoeften
meer centraal is komen te staan. Er is overduidelijk sprake van verzelfstandiging van het individu ten opzichte van de groep. Dit zien we in het afnemend
aantal actieve leden bij verenigingen, politieke partijen en kerken. Maar deze
tendens is echter voor velen geen reden om niet zelf initiatief te nemen wanneer het om kwetsbare mensen uit hun directe omgeving (gezin, vriendenkring, buren) gaat.
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Bureaucratisme werkt verspilling, verharding en desinteresse in de hand.
Voor zowel professionals in de zorg als mensen die van zorg en ondersteuning afhankelijk zijn scheppen bureaucratische regels vaak onnodige afstand.
Procedures en afspraken worden standaard voor iedereen gelijk toegepast.
Dat heeft weliswaar als voordeel dat iedereen gelijk wordt behandeld, er een

NOABERSCHOP EN VRIJWILLIGE INZET

Hoewel dit ook in Twente afneemt, is er toch nog veel noaberschop te vinden:
buren, die voor elkaar zorgen. Ook wordt er nog veel vrijwilligerswerk verricht
en nemen burgers zelf initiatieven. Wij denken dat deze verbanden het antwoord kunnen zijn op de problemen, waarmee de sector zorg en welzijn nu
kampt. Als we investeren in actieve ondersteuning aan initiatieven uit lokale
gemeenschappen of gemeenschappen van vrienden of gelijkgestemden, dan
zullen burgers zich weer opnieuw zelf gaan organiseren. Dit zorgt voor directe
persoonlijke verbinding en betrokkenheid tussen mensen, opent de mogelijkheid met elkaar in gesprek te gaan, bureaucratisme op te heffen en het
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probleem van de verhouding individu en collectiviteit te laten beantwoorden
door mensen zelf.
Wanneer we ons focussen op de ondersteunende activiteiten in de zorg (care)
dan is het van belang dat organisaties zich realiseren dat zij moeten bijdragen
aan het welbevinden van mensen. Dat organisaties herkenbaar, vindbaar en
beschikbaar zijn. Het liefst zo dicht mogelijk bij hem/haar die de ondersteuning nodig heeft. Dat die organisaties worden afgerekend op hun bijdrage
aan het welbevinden van mensen. Kleinschalige initiatieven, in eigen beheer
van direct betrokkenen zelf, in een gemeenschap, overzichtelijk en gekoppeld
aan groepen mensen met de zelfde achtergrond of interesse. Deze initiatieven
zullen een oplossing betekenen voor het probleem van de afstand tussen
organisaties/instituten en mensen met een ondersteunende vraag. Dat kan
op veel terreinen. Op het gebied van huishoudelijke ondersteuning, werk,
opvoedondersteuning, mobiliteitsbehoefte, verstrekkingen en woningaanpassingen, in feite het hele pakket van de WMO.
Hoe anders zal dat zijn wanneer op kleinere schaal de ondersteuning georganiseerd wordt. Dat hoeft niet uitsluitend op wijk- en dorpsniveau te zijn.
De vraag van de juiste schaal is immers niet alleen ruimtelijk te beantwoorden maar kan ook, zeker met de huidige mobiliteitsmogelijkheden en digitale
technieken, op basis van andere kenmerken georganiseerd worden. Ik denk
daarbij aan groepen van vrienden of gelijkgestemden en familieverbanden.
Mensen die een band met elkaar hebben, zullen elkaar steeds vaker gaan
helpen. Steeds meer burgers zetten nieuwe kleinschalige organisaties op voor
de ondersteuning van kwetsbare burgers. Met name de ontevredenheid over
de mate waarin de huidige zorg- en ondersteuningsorganisaties niet bijdragen
aan het welbevinden van mensen (in de zin van bijdragen aan eigen regie,
empowerment en onderlinge betrokkenheid) zal er voor zorgen dat mensen
eigen kracht, kennis en tijd zullen gaan inzetten om hun eigen oplossingen
te zoeken.

NETWERKVERBANDEN EN COÖPERATIES
Wij denken dat in de nabije toekomst oplossingen zullen gevonden worden
in twee richtingen:
Ten eerste zullen mensen die op een of andere manier op elkaar betrokken
zijn, een bestaande relatie hebben, hun onderlinge banden versterken. Dat
kunnen grotere familieverbanden zijn, vriendenclubs en verenigingen. Dat is
logisch, mensen zullen elkaar opzoeken wanneer er vragen zijn die niet adequaat beantwoord worden. De voorbeelden bestaan al langer waarbij familiefondsen worden opgericht, sportverenigingen werken aan maatschappelijke
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activiteiten voor leden en oud-leden, ouders van verstandelijk gehandicapte
kinderen een eigen voorziening opzetten en vrienden elkaar actief helpen
wanneer een van hen tijdelijk of langere tijd door ziekte uitvalt. Zelfs op het
terrein van de sociale zekerheid ontstaan initiatieven om elkaar te versterken.
De broodfondsen bij het wegvallen van inkomsten van ZZP-ers zijn daarvan
goede voorbeelden.
Een tweede richting zien we bij initiatieven waarbij mensen zich lokaal of
regionaal gaan organiseren in coöperaties. Voorbeelden zijn coöperaties voor
de verstrekkingen van de in de WMO geregelde participatie ondersteunende
activiteiten, zorgcoöperaties en wijkbewoners die hun eigen winkelcoöperatie
oprichten. Deze initiatieven zien we zowel in de steden als in dorpen. Daarbij
valt het op dat er veel overeenkomsten zijn tussen initiatieven op het terrein
van duurzaamheid en ondersteunende zorg. In enkele gevallen komen ze elkaar zelfs tegen en versterken elkaar. Zo bestaat in Friesland een burgerinitiatief waarbij de plaatselijke coöperatie inkomsten uit windenergie direct ten
goede laten komen aan sociaal culturele en maatschappelijke doelen. Bij dit
initiatief zijn de vraagstukken rondom institutionalisering, bureaucratisme en
individu/collectief opgelost door te kiezen voor een zo kleinschalig mogelijke
aanpak. De betrokkenheid van dorpsbewoners is verbluffend.

TWENTSE KRACHT IN DE JAREN NA 2020
Inmiddels is Twente behoorlijk vergrijsd. Dat is vooral op het platteland te
merken: het bruist er! Vitale 70-plussers hebben eigen woon- en zorgcoöperaties opgericht en wonen daar met veel plezier, waarbij oudere bewoners
ondersteund worden door jongere bewoners en vrijwilligers, die er in de toekomst graag willen gaan wonen. Doordat de provincie Overijssel en Twentse gemeenten de oprichting van coöperaties ondersteunden, heeft Twente
de eer om het hoogste percentage coöperaties in Nederland te hebben per
hoofd van de bevolking. De coöperaties zijn goed ingesprongen op het energievraagstuk en maken winst uit duurzame energie, waaruit allerlei activiteiten
worden gefinancierd voor jong en oud. Voor de dagelijkse boodschappen zijn
er plaatselijke coöperatiewinkels ontstaan en buurtbussen die door vrolijke 70-plussers worden bereden. Vaak delen de leden van coöperaties een
hobby of achtergrond met elkaar. Zo is er een coöperatie voor motoropa’s
en oma’s, die op (al dan niet aangepaste) motoren tochten door het mooie
Twente maken, indien nodig met een motorrijdende verpleger erbij. Onder
de appartementen is er een sleutelhok en motorstalling aanwezig. Elke maand
organiseren ze lezingen over motorreizen, motoronderhoud en motoraanpassingen. Er zijn zorgboerderijen, speciaal voor Turkse ouderen, waarbij het
lijkt alsof je op het Turkse platteland terecht bent gekomen. Dit zijn gewilde

locaties voor Turkse bruiloften en toeristen, die
zich even in Turkije willen wanen. Er is ook een
coöperatie speciaal voor wereldburgers. Dit zijn
mensen die zich inzetten voor een beter milieu
en betere samenleving door zelf zo energiezuinig
te leven, zo min mogelijk afval te produceren en
ze inspireren en helpen elkaar om dit tot het eind
van het leven te doen. Deze coöperatie heeft veel
lagere medicijnkosten per senior dan gemiddeld.
Daarnaast zijn er veel particuliere initiatieven, die
kleinschalige ondersteuning bieden. Ook de opzet
van deze initiatieven wordt door de provincie en
Twentse gemeenten ondersteund en daardoor
bloeit deze sector in Twente. Steeds meer nu nog
vitale ouderen, met name uit het westen, verhuizen naar Twente om hier oud te worden vanwege
de goede kleinschalige voorzieningen. In eerste
instantie werd de vergrijzing hierdoor groter,
maar het leidde ook tot meer werkgelegenheid,
waardoor het vertrek van jongeren afnam.
Wat was de rol van overheden in dit alles? Als
ondersteuner, stimulator en overdrager van taken
zorgden zij ervoor dat de Twentse burgerkracht
de kans kreeg om initiatieven te ontplooien.
Door middel van lokale broedplaatsen van kennis
en netwerken - G-workplaces in de lokale bibliotheken en Kulturhusen - kwamen coöperaties en
andere burgerinitiatieven tot bloei. Met elkaar
zorgen we ervoor dat een vergrijsde samenleving
geen schrikbeeld is, maar onze zilveren kracht.
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	Roos (1992) is een echte
popmuzikant met een vleugje
theater. Ze speelt vanaf haar
achtste piano. En lang voor die
tijd zong ze al en speelde ze
toneel. Roos heeft de vooropleiding muziektheater in Arnhem
gevolgd. Sinds 2010 studeert
ze aan de popacademie van
het conservatorium Artez in
Enschede onder andere zang en
songwriting.
	Singer Songwriter Roos vertelt
van achter haar piano, verhalen
over gevoelens, natuur, onrecht
en geluk. Met de meerstemmige
refreinen, eigenzinnige teksten,
intieme pianopartijen & ingetogen band arrangementen.
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Ik ben na gaan denken over het onderwerp. En dan vooral het onderdeel: hoe kan ik gelukkig zijn met
minder en de ander net zoveel gunnen als ik mezelf gun? En eigenlijk kwam ik al snel op de gedachte, dat
we ons dan meer ‘mens’ zullen moeten voelen. In plaats van een iemand die je ‘geworden’ bent doordat
de maatschappij dat zo wil zien... Wanneer iedereen zich ‘mens’ voelt, met alle mooie en minder mooie
eigenschappen van dien, hoef je je dus ook nooit beter of minder te voelen dan de ander.
‘Tukkers’ kennen dit gevoel van ‘mens’ zijn al aardig. Omdat zij in vroeger een arm en boerengebied zijn
geweest. Waar het vanzelfsprekend was dat men elkaar te hulp schoot.
Goed, de link met het onderwerp van het project is voor mijzelf HEEL duidelijk, maar het uitleggen vind
ik lastig.

IK BEN
Ik ben
Omdat ik soms bang
‘k ben bang
omdat ik lief heb

Ben ik
Omdat ik bezit
Omdat ik zoveel heb
Maar toch altijd blijf verlangen naar
meer....

‘k heb lief
omdat ik ben
net als iedereen
bang om
eenzaam te zijn

Refrein
Wij bestaan
Wij bestaan

Refrein
Ik ben wie ik ben
Ik ben geen naam
Ik ben geen opsomming
van wat ik al dan wel of niet heb gedaan
Ik ben een mens
Net als jij
Wij, wij
Wij bestaan
Ben ik
Omdat ik geloof
Omdat ik denk
Omdat Ik leer ?

Ik voel de wind
Ik proef het zout
Ik zie de zee, zo vrij, zo groot
Zo eindeloos
Zo eindeloos stil

16
Ik adem in
Ik adem uit
En op een dag
Is er geen adem meer
Ben ik er niet meer...
En dus ik ben
Ik ben!!
Ik ben!!
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Nawoord

DE WEG NAAR EEN

vitale
toekomst
Het is een weldadige ervaring om de essays in deze bundel te lezen. Doordachte analyses met een scherp oog voor de mogelijke consequenties van de
omvang en samenstelling van de Twente bevolking de komende jaren. Een
aantal originele verkenningen ondanks dat de werkelijke toekomst zich moeilijk laat voorspellen. Maar ook creatieve speculaties waarin vooruitgangsgeloof, veerkracht, ondernemingslust en optimistische toekomstverwachtingen
de boventoon voeren. Deze bundel bevat een rijke variatie aan thema’s en
perspectieven. Vrijwel alle auteurs gaan ervan uit dat de komende demografische veranderingen ingrijpende gevolgen zullen hebben op hun respectievelijke werkterreinen. Daar komt bij dat de zeven rijke jaren achter ons lijken te
liggen en dat een periode van welvaart en economische expansie nu overgaat
in een periode van consolidatie. In de komende jaren staat de generatiewisseling centraal, hoe de oudere generatie haar positie en maatschappelijke
kansen overdraagt op de jongere generatie.
Wat ik lees is dat mensen een rol zoeken die voor henzelf en voor de samenleving van betekenis is voor de toekomstige ontwikkeling van stad en streek.
Deze uitgave bevat een bundeling van verkenningen van mensen en instituten op zoek en op weg naar een betekenisvolle en vitale lokale en regionale
samenleving. Mensen die geloven in hun eigen kracht en die de tekenen van
onze tijd verstaan. Ik moest denken aan de historische woorden van president
Kennedy die 50 jaar geleden de dood vond. Vrij vertaald: ‘vraag niet wat je
land voor jou kan doen, maar wat jij voor je land kunt doen!’
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Dit appel klink dringend; in mijn ogen is er ook sprake van urgentie. De aanleiding tot deze publicatie is duidelijk: demografische ontwikkelingen als gevolg
van vergrijzing, ontgroening en migraties met als overheersend beeld een
Twentse samenleving waarin in de nabije toekomst vele tinten grijs zullen
domineren. Aan de andere kant een ontwikkeling waar een steeds groter deel
van de bevolking in steden woont is het belangrijk te anticiperen op stadsontwikkeling: leefbare steden met groene ruimte, kansen voor mensen en een
goed vervoerssysteem.

GENERATIE-VERSCHUIVING
Een paar opmerkelijke punten die zowel landelijk als voor Twente van betekenis zijn. 16% van de Nederlandse bevolking is ouder dan 65 jaar; in 1900 was
dat nog 6%. De verhouding 65-plussers tot de beroepsbevolking (de ‘grijze
druk’) is 27 tot 100; dit is een verdubbeling ten opzichte van 100 jaar geleden. Specifiek voor Twente: naar verwachting zet de groei van de Twentse
bevolking door tot 2020; daarna krimpt de bevolking. De bescheiden groei
vindt vooral plaats in de steden; in de landelijke gemeenten zal de krimp eerder inzetten. De vraag naar woningen verandert; de behoefte aan zorg en
aan sociale netwerken in de buurt neemt toe, terwijl de overheid zich steeds
meer terugtrekt. De veranderende samenstelling van de bevolking heeft tevens consequenties voor de Twentse economisch – ruimtelijke ontwikkeling,
voor de spreiding van voorzieningen, voor de Twentse arbeidsmarkt als geheel

en voor de verhouding, de solidariteit tussen de
generaties. Er lijkt tevens sprake van verschillende
snelheden tussen stad en ommeland.
De toekomst is een glazen bol; de details kennen we niet, maar een aantal tendensen wordt
zichtbaar. Het aantal huishoudens zal toenemen;
consumptiepatronen zullen veranderen. Dit
heeft gevolgen voor de woningmarkt. Kunnen
ouderen hun koopwoning verkopen en zijn jongeren in staat deze te kopen? Er is sprake van
een uitdijende zorgbehoefte; maar hoe worden
voorzieningen verspreid over de regio? Neemt de
mobiliteit toe door een eenzijdige concentratie
van voorzieningen in steden, waardoor nieuwe
files ontstaan? Ouderen vertegenwoordigen niet
alleen economisch kapitaal, maar ook sociaal
en cultureel kapitaal; hoe blijven deze talenten
beschikbaar voor de samenleving? De structuur
van zorg in een mensenleven wordt wel eens als
volgt omschreven: een mens wordt in zijn leven
twee keer verzorgd en hij verzorgt twee keer in
zijn leven. Je verzorgt je kinderen en je ouders en
je wordt verzorgd als kind en als oudere. Maar
dit veronderstelt de nabijheid van familieleden en
dat jongeren in de toekomst tijd en ruimte hebben voor mantelzorg.

PROFIEL GENERATIES
De oudere inwoner van de nabije toekomst is
over het algemeen hoger opgeleid en digitaal
vaardig, actiever, vitaler, mobieler en welvarender dan vorige generaties ouderen ooit waren.
De oudere van morgen is niet te vergelijken met
de generaties ouderen van vroeger. Laten we niet
vergeten dat onze wereld de laatste eeuw een
geheel ander aanzien heeft gekregen. Volksgezondheid, volkshuisvesting, algemeen kiesrecht,
onderwijs, vrijheid, veiligheid en een stabiele
vrede in Europa zijn min of meer vanzelfsprekend
geworden; de toegang tot deze ‘maatschappelijke

goederen’ heeft voor een ieder een lage drempel.
Daarentegen leven we nu aan de vooravond van
een andere omwenteling: de verzorgingsstaat is,
mede door demografische, economische en internationale ontwikkelingen minder vanzelfsprekend geworden; in de participatiesamenleving
(volgens de taalunie het woord van 2013) staat
zelfredzaamheid op de voorgrond. Economische
groei als panacee voor alle kwalen is niet waarschijnlijk. We staan aan de vooravond van een
systeemverandering, een omwenteling van alle
waarden. Vaststaande denk- en gedragspatronen
in werk en privéleven zullen hun vanzelfsprekende karakter verliezen.
De bevolking gaat de komende jaren in Twente
teruglopen. Enkele opvallende tendensen daaruit.
Van 1972 tot 2010 hebben zowel de gemeenten
die deel uitmaken van de Netwerkstad Twente als
de overige gemeenten uit de regio Twente een
vergelijkbare groei doorgemaakt. Over de periode
van 2010 tot 2030 wordt een schisma verwacht:
de Netwerkstad Twente zal qua inwoneraantal
groeien, terwijl de landelijke, sub-urbane gemeenten gemiddeld genomen hun inwoneraantal zullen zien dalen. De helft van de 14 Twentse
gemeenten zullen worden geconfronteerd met de
‘grijze druk,’ een onevenwichtige verhouding tussen 65-plussers en de beroepsbevolking. 11 van
de 14 Twentse gemeenten worden nu al geconfronteerd met een demografische krimp als gevolg van een negatief migratiesaldo. Deze ‘krimpproblematiek’ gaat in veel gevallen de pet van
afzonderlijke gemeentes te boven. En deze krimp
is ‘slechts’ een onderdeel van het gehele pakket
ontwikkelingen dat voor de deur van de Twentse
gemeenten staat. Denk aan de overheveling van
rijkstaken op het gebied van werkgelegenheid,
zorg en jeugdbeleid naar gemeenten; een overheveling (‘transities’) die gepaard gaat met maar
liefst een verdubbeling van het gemeentefonds.

Zijn afzonderlijke gemeenten hierop voorbereid?
Twente staat aan de vooravond van enorme uitdagingen; een gezamenlijk bewustzijn van deze
opgaven is een noodzakelijke voorwaarde voor
een vruchtbare aanpak ervan. Samenwerking
tussen gemeenten is hier het parool; een samenwerking die niet ver genoeg kan gaan. Om
de Twentse economische positie te stimuleren
en een behoorlijk niveau van dienstverlening aan
burgers te garanderen zullen gemeenten meer
moeten samenwerken. Tot nu toe zijn er spontane vormen van samenwerking door gemeenten
op het gebied van bedrijfsvoering ontstaan. Maar
willen we deze ‘1000 bloemen laten bloeien’ of
willen we streven naar meer congruentie: een
bestuurlijke opschaling met een Twentestad als
stip aan de horizon!
Er zijn niet alleen nationale ontwikkelingen. Door
mondialisering en nieuwe opkomende wereldmarkten ontstaat eveneens de noodzaak voor
Twente om te blijven investeren in kennisintensieve bedrijvigheid om haar concurrentiepositie niet
te verliezen. De betekenis van nationale grenzen
vervaagd; beslissingen die invloed hebben op de
toekomst van de Twentse bevolking worden vaak
elders genomen, in Brussel of elders in de ‘boardrooms’ van multinationale bedrijven. Beslissingen die ons dagelijks leven beïnvloeden, maar
waar geen democratische controle op bestaat. De
grenzen van het economisch domein vallen steeds
minder samen met de grenzen van het bestuurlijk
domein. De economische dynamiek kent een relatief autonome ontwikkeling.
Onze omgeving verandert met een snelheid die
we met de huidige bestuurlijke constellatie niet
kunnen bijbenen. De overheid kan het niet alleen;
we moeten op zoek naar nieuwe oplossingen; bekende oplossingen sluiten niet meer aan bij de
problemen van de nabije toekomst. Is economi-
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sche groei de enige oplossing voor economische stagnatie? Gaat economische
groei vanzelfsprekend gepaard met de groei van werkgelegenheid? Wat betekent dit voor het gebruik van de eindige voorraad grondstoffen? Wat betekent
onze leefwijze voor toekomstige generaties; zadelen we onze jongeren op
met de rekening van onze verkwisting? De Club van Rome heeft ons jaren
geleden al gewaarschuwd; het wordt tijd hier werk van te maken. Door een
intensievere samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, onderzoek en
overheid ontstaat een basis voor deze gewenste en noodzakelijke innovaties.
De interdependentie tussen landen, regio’s, gemeenschappen en bedrijven is
toegenomen. Het wordt tijd de grenzen tussen geografische gebieden, sociale
domeinen en wetenschappelijke disciplines te doorbreken. De lokale gemeenschap heeft betekenis in een bovenlokale context. De grens markeert niet
langer een afscheiding maar symboliseert een plek waar gemeenschappen
elkaar raken en ontmoeten; op de grens vindt uitwisseling plaats. Afzonderlijke gemeenten lopen het risico met de rug naar de toekomst te gaan staan.
Onze toekomst is internationaal, interlokaal, interregionaal, interdisciplinair en
gericht op interactie. Het resultaat daarvan is schaalvergroting. We moeten
denken aan het effect van ons beleid op de lange termijn; de generaties die
na ons komen moeten een leefbaar Twente aantreffen.
Bestuurlijke consequenties
De Netwerkstad Twente (Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal) is
een begin van een antwoord op de turbulente ontwikkelingen in onze omgeving. Willen we de uitdagingen als gevolg van demografische ontwikkelingen,
de veranderende verhouding tussen rijk en gemeenten en de verschuivende
machtsbalansen op mondiaal niveau aan kunnen, dan zullen de stedelijke gemeenten in Twente de handen nog meer ineen moeten slaan tot een robuust
geheel. De steden moeten meer als eenheid opereren. Alleen een weerbare overheid kan de zelfredzame burger ondersteunen. Een zekere mate van
schaalvergroting compenseert het democratisch tekort als gevolg van mondiale ontwikkelingen die ik hierboven heb geschetst. En de omgeving om ons
heen verandert sneller dan de instituties. Steden staan in de bestuurlijke voorhoede van Europa. De economie van morgen vraagt doorzettingsmacht van
steden. En de crisis creëert een noodzakelijke ‘policywindow’: een mogelijkheid, liever gezegd een noodzaak tot verandering. Dat geldt ook voor Twente.
In de Netwerkstad Twente zijn de eerste stappen gezet. Er ligt een gezamenlijke economische visie voor het hele geografische gebied. Er ligt inmiddels een
investeringsprogramma gericht op versterking van het economisch klimaat
(concentratie en specialisering bedrijventerreinen, nadruk op High Tech, verbetering van de stedelijke kwaliteit (vitale binnensteden, fraaie pleinen) en
het effectiever binden van talenten aan de regio (verbetering huisvesting Ne-
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derlandse Reisopera, Internationale School Twente en Expat Center Twente).
Hier is een bedrag van 90 miljoen euro mee gemoeid; geld dat is opgebracht
door de provincie Overijssel, de vijf Netwerkstad-gemeenten, bedrijfsleven,
onderwijsinstellingen en corporaties. Deze samenwerking in Netwerkstad-verband maakt ruimtelijke en functionele specialisering mogelijk. De Netwerkstad
als een mozaïek. Leest u de voorgaande essays nog eens na. Ze dragen alle
de toonzetting van urgentie in zich en bevatten bouwstenen voor een visie
op samenwerking.
Ik droom van een sterke regio met een slagvaardig opererend bestuur die in
aansluiting op ontwikkelingen in de wereld om ons heen Twente opstoot in
de vaart der volkeren. Een grootschalig bestuur dat tegelijkertijd kleinschalig
is georganiseerd. Met steden die doorzettingskracht hebben. Twente totaal is
hierbij gaat. Belangrijk is dat de Twentse steden als een stad opereren, uiteraard in verbinding met de omliggende gemeenten. De gemeente blijft voor
de bevolking om de hoek bereikbaar, maar kan tegelijkertijd in Brussel en Den
Haag een vuist maken. In Europees perspectief is grensoverschrijdende ligging
en samenwerking belangrijk voor Twente om concurrerend te blijven met
andere sterke regio’s in Europa. Economische regio’s die een rol van betekenis
wil spelen kunnen niet zonder een ‘smart city concept’. Laten we daarnaast
echter ook niet vergeten dat Twente een culturele identiteit heeft. De Twentenaar is trots op zijn plek en zijn afkomst. Iedereen voelt zich verbonden met
elkaar; dat is een sterke basis voor solidariteit die we de komende jaren nodig
hebben om de uitdagingen die gepaard gaan met demografische krimp, verruiming van gemeentelijke taken en mondiale ontwikkelingen aan te kunnen.
Peter den Oudsten
Voorzitter Regio Twente
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