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Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN)

Eén loket
Het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland is een netwerk van 
organisaties die zich bezighouden met het onderwerp krimp 
(bevolkingsdaling) in Noord-Nederland. Het netwerk is ván en vóór de 
drie noordelijke provincies, gericht op kennisdeling, en waar nodig op het 
vergroten en verdiepen van deze kennis. Eén loket waar alle informatie 
over krimp in Noord-Nederland samenkomt.

Van en voor het Noorden
Het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland is een gezamenlijk initiatief 
van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen 
op verzoek van de drie noordelijke provincies. Het netwerk is gehuisvest 
bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG en bij het 
Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool. 

Bij het netwerk zijn allerlei organisaties aangesloten die zich 
bezighouden met krimp in Noord-Nederland: provincies, gemeenten, 
kennisinstellingen, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties,  
adviesbureaus etc. 
Het Kennisnetwerk Krimp sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande kennis 
en expertise, zowel in de noordelijke regio als in andere krimpregio's en 
nationale en internationale netwerken (bijvoorbeeld DC NOISE). 



Wat doet het KKNN ? 

1. Kennisnetwerk
Het Kennisnetwerk Krimp is een netwerk van en voor Fryslân, 
Groningen en Drenthe. In principe maken alle organisaties 
en personen die zich bezighouden met (de gevolgen van) de 
bevolkingsontwikkelingen deel uit van het netwerk. Het organiseert 
netwerkbijeenkomsten, heeft een eigen website 
(www.kennisnetwerkkrimp.nl), treedt op als kennismakelaar en is 
hét netwerk waarin mensen en organisaties rondom krimp in 
Noord-Nederland samenkomen. Het netwerk verbindt en brengt 
mensen (ook van buiten Noord-Nederland) met elkaar in contact.

2. Kennis delen
Het Kennisnetwerk Krimp wil kennis delen. Dit betekent dat u er 
kennis omtrent krimp kunt halen én brengen. Het netwerk verzamelt 
alle informatie over wat er in Noord-Nederland gebeurt op het gebied 
van de demografische veranderingen en maakt dit toegankelijk. De 
website is een subsite van de landelijke site vanmeernaarbeter.nl. Op 
de website treft u informatie aan over initiatieven voor het omgaan 
met de gevolgen van krimp in Noord-Nederland. Het Kennisnetwerk 
Krimp verzamelt ook de beschikbare kennis uit de rest van Nederland 
en het buitenland, voor zover relevant voor Noord-Nederland. Een 
actuele agenda met noordelijke bijeenkomsten over krimp  
en gerelateerde onderwerpen, nieuws, een bibliotheek, lopende en 
afgeronde onderzoeken en experimenten uit Noord-Nederland, u vindt 
het allemaal op de website. Daarnaast verzorgt het Kennisnetwerk 
een digitale nieuwsbrief en organiseert zij regelmatig thematische 
bijeenkomsten.



3. Kennisontwikkeling
Het Kennisnetwerk Krimp heeft ook als doel de kennis rondom 
krimp verder te ontwikkelen en te verdiepen. Zij stelt een eigen 
onderzoeksagenda op. In de noordelijke regio bestaan een aantal 
gezamenlijke onderzoeksvragen, die lokaal en provinciaal overstijgend 
zijn, maar waarvoor het nationale schaalniveau te algemeen is. 
Voorbeelden hiervan zijn: hoe om te gaan met de verhouding tussen 
een groeiende centrale stad en een krimpend ommeland; wat zijn 
de gevolgen van de bevolkingsverandering voor de noordelijke 
arbeidsmarkt; wat zijn de gevolgen van de bevolkingsdynamiek 
voor het MBO onderwijs in het Noorden? Welke rol kan 
bewonersparticipatie spelen? 

De kennis en expertise die bij de kennisinstellingen aanwezig is wordt 
bij het beantwoorden van dergelijke onderzoeksvragen ingezet. Zowel 
de RUG als de Hanzehogeschool maken onderdeel uit van (inter)
nationale netwerken. Het onderzoeksprogramma en het onderzoek kan 
daardoor aanhaken bij landelijke en internationale onderzoeken over 
de gevolgen van demografische ontwikkelingen. 



Word ook vriend van het kennisnetwerk
Elke organisatie in Noord-Nederland die zich bezighoudt met de 
gevolgen van de demografische ontwikkelingen maakt in principe deel 
uit van het Kennisnetwerk Krimp, en kan dus ook gebruik maken van 
wat het netwerk te bieden heeft: de website, de kennismakelaardij, 
antwoorden op vragen, deelname aan bijeenkomsten, etc. 

Daarnaast kunnen organisaties het Kennisnetwerk Krimp ook extra 
ondersteunen door vriend te worden. Vrienden worden o.a. als partner 
genoemd in uitingen van het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland 
(op de website en in publicaties). Tevens komen zij in aanmerking voor 
een expertmeeting naar wens.

Contact
Wilt u graag meer informatie over het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland 
of wilt u vriend worden? Neem dan contact op met Angelique van Wingerden 
(projectleider) 
Email:
vanwingerden@kennisnetwerkkrimp.nl
Telefoon:
06-22290559.



www.kennisnetwerkkrimp.nl


