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Datum : 14 juni 2012
Tijd : 16.00 tot 17.30 uur (de koffie staat vanaf 15.30 uur klaar!)
Locatie : Café de Hoogte, Kerkpad 8, 9951 EP, Winsum (Groningen)
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Het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland organiseert in 2012 
iedere tweede donderdag van de maand tussen 16.00 uur en 
17.30 uur op diverse locaties in Noord-Nederland de zogenaamde 
‘Krimpcafés on tour’, informatieve bijeenkomsten rondom een actueel 
krimp onderwerp.

De krimpcafés verlopen via een vast format. Eerst vindt er een 
presentatie plaats, waarna er gelegenheid is voor discussie. Tot slot 
kan tijdens de borrel nog verder nagepraat worden.
De krimpcafés zijn gratis toegankelijk en iedereen is van harte 
welkom. In verband met de catering is het wel prettig als u zich van 
tevoren aanmeldt. Dit kan via: info@kennisnetwerkkrimp.nl.

Graag tot 14 juni!



Krimp: de sociaal-culturele kant
De discussies over bevolkingsdaling richten zich in de 
regel op de zogenaamde ‘harde’ kant ervan: leegstaande 
schoolgebouwen, dichtgespijkerde woningen en verlaten 
winkels. Maar wat doet krimp eigenlijk met de ‘zachte’, 
de sociaal-culturele kant van onze samenleving? 

Nol Reverda gaat in op het onderscheid tussen groei 
en krimp, de rol van de samenleving op krimp en het 
hergebruik van het menselijke en sociale kapitaal van 
ouderen.
Groei en krimp zijn communicerende vaten en 
treden veelal gelijktijdig op. Beide echter vragen om 
onderscheidende ordeningsprincipes voor het vormgeven 
van de samenleving. Waarin onderscheidt krimp zich 
van groei? Wat is de impact van krimp op de inrichting 
van onze samenleving? In hoeverre luidt krimp de 
transitie in naar een samenleving, waarin ook sociale 
duurzaamheid vorm en inhoud gekregen heeft? En welke 
rol spelen ouderen daarin, die gezamenlijk de grootste 
leeftijdsgroep vormen? 

Nol Reverda is socioloog en als lector Sociale Integratie 
en Demografische Krimp verbonden aan de Zuyd 
Hogeschool. Ook is hij wetenschappelijk directeur van 
Neimed, het Limburgse krimp kenniscentrum.
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