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Deel 1: Wat betekent demografische groei en krimp? 
 
Cijfermatig: in een bepaald gebied zijn er meer (of minder) 

mensen door demografische verandering 
 
Demografische verandering doet zich voor door: 
• Verschil tussen aantal geboortes en mensen die 

overlijden (sterftecijfer) 
• Beweging van mensen: verschil tussen het aantal 

mensen die komen en gaan naar een bepaald gebied 
(migratie) 
 

Er zijn verschillende oorzaken voor de eerste en tweede 
ontwikkeling 



Ter illustratie: migratie als oorzaak voor krimp: het ´roltrapmodel´ 
 
Veel jongeren tussen 18 en 22 verhuizen eerst naar de stad en verlaten 
daarna de provincie Groningen 

 
 

Saldo binnenlandse 
migratie naar leeftijd voor  
stadsgewest Groningen en  
provincie Groningen  afgebeeld in  
Latten e.a. 2008, p.54  



De bevolking van geheel Nederland groeit (nog) maar veel 
minder hard *) 

 
1950: ca. 10.030.000 inwoners  
        + 5.870.000 

2000: ca. 15.900.000 inwoners 
       + 1.950.000 

2050: ca. 17.850.000 inwoners 
 
2014: ca. 16.900.000 inwoners 
 
*) CBS Prognose bevolking kerncijfers 2012-2060 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81593NED&D1=a&D2=0&D3=0-
1,3,8,13,18,23,28,33,38,43,l&HD=130605-0940&HDR=G1,G2&STB=T (12/11/2014) 

 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81593NED&D1=a&D2=0&D3=0-1,3,8,13,18,23,28,33,38,43,l&HD=130605-0940&HDR=G1,G2&STB=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81593NED&D1=a&D2=0&D3=0-1,3,8,13,18,23,28,33,38,43,l&HD=130605-0940&HDR=G1,G2&STB=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81593NED&D1=a&D2=0&D3=0-1,3,8,13,18,23,28,33,38,43,l&HD=130605-0940&HDR=G1,G2&STB=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81593NED&D1=a&D2=0&D3=0-1,3,8,13,18,23,28,33,38,43,l&HD=130605-0940&HDR=G1,G2&STB=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81593NED&D1=a&D2=0&D3=0-1,3,8,13,18,23,28,33,38,43,l&HD=130605-0940&HDR=G1,G2&STB=T


Verschil Nederland met Duitsland 
 
Nederland tot 2040:  

• bevolking van geheel NL groeit  

• ca. 1 miljoen inwoners erbij 

• drie topkrimpregio’s: 220.000 inwoners minder 

• ca. 2,5% minder mensen gemiddeld in die regio’s 

 
Duitsland tot 2040:  
• bevolking van geheel D daalt sinds 2003 

• ca. 5 miljoen minder inwoners  

• gemiddeld ca. 12% minder mensen dan nu (80,3 miljoen) 

• regio’s in het oosten: tot 30% minder 

 



         Natuurlijke demografische ontwikkeling:  
        1950:  3,097 kind per vrouw 
        2013:  1,679 kind per vrouw *) 
 
Figuur: geboortedaling per generatie bij 1,5 kind 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) CBS Geboorte naar diverse kenmerken http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T& 

DM=SLNL&PA=37422ned&D1=0,4-5,7,9,11,13,17,26,35,40-41&D2=0,10,20,30,40,(l-4)-l&HD=090218-
0953&HDR=G1&STB=T (12/11/2014) 

 
 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=37422ned&D1=0,4-5,7,9,11,13,17,26,35,40-41&D2=0,10,20,30,40,(l-4)-l&HD=090218-0953&HDR=G1&STB=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=37422ned&D1=0,4-5,7,9,11,13,17,26,35,40-41&D2=0,10,20,30,40,(l-4)-l&HD=090218-0953&HDR=G1&STB=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=37422ned&D1=0,4-5,7,9,11,13,17,26,35,40-41&D2=0,10,20,30,40,(l-4)-l&HD=090218-0953&HDR=G1&STB=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=37422ned&D1=0,4-5,7,9,11,13,17,26,35,40-41&D2=0,10,20,30,40,(l-4)-l&HD=090218-0953&HDR=G1&STB=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=37422ned&D1=0,4-5,7,9,11,13,17,26,35,40-41&D2=0,10,20,30,40,(l-4)-l&HD=090218-0953&HDR=G1&STB=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=37422ned&D1=0,4-5,7,9,11,13,17,26,35,40-41&D2=0,10,20,30,40,(l-4)-l&HD=090218-0953&HDR=G1&STB=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=37422ned&D1=0,4-5,7,9,11,13,17,26,35,40-41&D2=0,10,20,30,40,(l-4)-l&HD=090218-0953&HDR=G1&STB=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=37422ned&D1=0,4-5,7,9,11,13,17,26,35,40-41&D2=0,10,20,30,40,(l-4)-l&HD=090218-0953&HDR=G1&STB=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=37422ned&D1=0,4-5,7,9,11,13,17,26,35,40-41&D2=0,10,20,30,40,(l-4)-l&HD=090218-0953&HDR=G1&STB=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=37422ned&D1=0,4-5,7,9,11,13,17,26,35,40-41&D2=0,10,20,30,40,(l-4)-l&HD=090218-0953&HDR=G1&STB=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=37422ned&D1=0,4-5,7,9,11,13,17,26,35,40-41&D2=0,10,20,30,40,(l-4)-l&HD=090218-0953&HDR=G1&STB=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=37422ned&D1=0,4-5,7,9,11,13,17,26,35,40-41&D2=0,10,20,30,40,(l-4)-l&HD=090218-0953&HDR=G1&STB=T


Citaat: www.senioren.nl 
 
“Bijna 2.200 Nederlanders zijn honderd jaar of ouder. Dat 

is ruim twee keer zo veel als in 2000… Dat meldt het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag”  

 (1 november 2014).  



            
          Groei van inwoners 65 jaar en ouder*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             *) http://www.pbl.nl/node/59416 17/11/2014 

 



          Ondanks groei bevolking in geheel NL en        
       groei van 65-plussers: sommige gemeentes krimpen   
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

 

http://www.pbl.nl/node/59416


          Bevolking 
          Groei en krimp in Noord-Nederland 2012-
2025                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groningen: Groei: de stad en Appingedam, Krimp: Delfzijl, Eemsmond, Oldambt, 
Slochteren, Menterwolde, Vlagtwedde, Stadskanaal, Pekela, enz. 
Fryslân: Krimp: regio Noordwest  
Drenthe: Krimp: bijna elke gemeente behalve Assen en omgeving v/d stad 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Verschil tussen aantal mensen en aantal   
          huishoudens                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             *) http://www.pbl.nl/node/59416 12/11/2014 

 

http://www.pbl.nl/node/59416


Deel 2: Hoe merken we demografische krimp?  
       
 
Consequenties voor de 
 
• ´hardware´ 

 
• ´software´  

 
• ´mindware´*) 
 
 
 
 

    

 
 
 
 



Deel 2: Hoe merken we demografische krimp?  
  
hardware: 
      
 



Deel 2: Hoe merken we demografische krimp?  
  
Voorbeelden voor verandernde software:  
- Minder jongeren of gezinnen in uw eigen buurt of dorp 
- Problemen om leden te vinden voor de voetbalclub 
- Minder leden voor allerlei verenigingen 
   … 

 
Voorbeelden voor verandernde mindware: 
- Media benadrukken negatieve fenomenen waardoor het 

 imago van landelijke regio´s met krimp wellicht slechter 
 wordt 

- Bewoners: gevoelens van verlies, somberheid 
- … 
      
 



Deel 3: Leven in gebieden met minder mensen       
         
 
 
 

GEEN PANIEK ! 
 
 
1. Ervaren leefbaarheid van het wonen in de noordelijke   
   regio en dorpen is over het algemeen (heel) positief 
  
2. Er liggen kansen in gebieden met demografische  
   verandering: sociale innovaties! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ervaren leefbaarheid:  
Jannie Rozema: „Uit een groot aantal dorpsonderzoeken 
blijkt een (zeer) positieve waardering voor de sociale en 
ruimtelijke leefomgeving in dorpen“   



Kansen in krimpgebied: Sociale innovaties door 
´gedwongen´ herinrichting van ons dagelijks leven 

Het nieuwe denken*): hoe willen we over 10 jaar met 
elkaar leven en wat is daar voor nodig? 

• Hoe willen we winkelen?
• Hoe willen we wonen en hoe/waar ouder worden?
• Hoe willen we werken?
• Hoe willen we leren?
• Welke oplossingen, investeringen en voorzieningen

vraagt dat?
• Wie doet daarbij wat?

*) “Krimp, het nieuwe denken” is de titel van een boek van een collega lector Sociale Integratie aan de Hogeschool 
Zuyd Nol Reverda en van co-auteur Gert-Jan Hospers. Ik citeer hen hier. 



Voorbeeld 1 Dorpswinkel Holwierde 
 
Gewone supermarkt producten, TNT service punt 
en bloemenwinkel (en apotheek en huisarts in  
hetzelfde pand) 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 



Stichting Dorpsbelangen en bewoners: hoe verder met de 
winkel in Holwierde? *) 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
*) foto kopie van http://www.eemsbode.nl/nieuws/11401/dorpswinkel-holwierde-gaat-door/ 

 



Voorbeeld 1 Dorpswinkel Holwierde 

Vorig economisch model (vóór 2012) 
Personeel bestond (vooral) uit mensen met grote afstand naar de 
arbeidsmarkt: begeleiding en dagbesteding  

Er ontstonden tekorten voor de winkel:  
Uitstroom en verlaging vergoeding voor deze mensen en niet door 
minder omzet 

Nieuw economisch model: 
- Naast deel van oorspronkelijk personeel: Leer- en werkplaatsen 

voor mensen met een beperking die in ’s Heeren Loo Appingedam 
wonen  

- vrijwilligers gaan meehelpen 
- het plaatsen van een koffietafel 



Voorbeeld 2  Ouder worden in krimpgebieden: zo lang 
mogelijk zelfstandig blijven door in beweging te blijven 
Nieuw: de buurtsportcoach (gemeente Slochteren) 
 



Welk effect heeft het werk van de buurtsportcoach Léon 
Engelage op sportdeelname van ouderen? 

- dé oudere bestaat niet: 
ouderen hebben verschillende behoeften en 
leefstijlen!  

(effect 1: een buurtsportcoach kan maatwerk voor 
sportaanbod bedenken en leveren) 



Welk effect heeft het werk van Léon op sportdeelname van 
ouderen? 
 
- Instuiflessen: 
 een goede manier om mensen tot sporten te 
 bewegen is instuiflessen in allerlei voorzieningen 
 binnen de gemeente Slochteren te organiseren 
 waarbij mensen vervolgens ook kennissen 
 meenemen  
 
(effect 2: `Healthy Ageing` .. Een buurtsportcoach kan 
helpen om sportdeelname van ouderen te verhogen) 

 
 



Welk effect heeft het werk van Léon op sportdeelname van 
ouderen? 
 
.. Het Ufkeshuis in Siddeburen zelf heeft effect: het is een 
gedeelde plek:  
    (effect 3: oudere bewoners uit Siddeburen doen er  

vrijwilligerswerk, komen er voor activiteiten of het  
restaurant, etc.) 



Het Ufkeshuis: veldje met klimrekken om er 
bewegingsoefeningen aan te doen .. maar het werkt weinig 
animerend. Met Léon oefenen de mensen er wel.. 



Werkt wel beter: Boerengolfbaan aangelegd door bewoners 
van het verzorgingstehuis en buurtbewoners samen 
 
- ouderen leggen voorzieningen voor zichzelf aan  
    (effect 4: verhogen van eigenwaarde van de ouderen) 
 



Wilt u meer weten over sociale innovaties in gebieden met 
demografische verandering: 
 
Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN): Kom naar 
onze krimpcafés: regelmatige bijeenkomsten waarin 
kennis wordt uitgewisseld over initiatieven, onderzoek, 
oplossingen voor het leven in krimpgebieden 
(vanmeernaarbeter.nl) 
 
www.vanmeernaarbeter.nl (landelijke site over krimp) 
       
Loket levende dorpen voor burgerinitatieven (Dialoogtafel, 

NAM en Vereniging Groninger Dorpen) 
http://www.groningerdorpen.nl/aardbevingen/actueel/72
8-loket 

 
 
 

http://www.vanmeernaarbeter.nl/
http://www.groningerdorpen.nl/aardbevingen/actueel/728-loket
http://www.groningerdorpen.nl/aardbevingen/actueel/728-loket
http://www.groningerdorpen.nl/aardbevingen/actueel/728-loket
http://www.groningerdorpen.nl/aardbevingen/actueel/728-loket
http://www.groningerdorpen.nl/aardbevingen/actueel/728-loket


Bedankt voor uw aandacht ! 

Kenniscentrum  
NoorderRuimte 
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