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Onderzoek duurzaam belangeigenaarschap in krimpgebieden 
 
Onderzoeksvragen: 
 
- Welke factoren zijn van invloed op het al dan niet slagen van 

burgerinitiatieven? 
 

- Hoe waarborgen burgerinitiatieven de continuïteit? 
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Voor het onderzoeken van succes- en faalfactoren eerst inzicht nodig in 
wat wordt beschouwd als succes of falen 
 
 
Focusgroepdiscussies met professionals in Noord-Nederland: 
- Beleidsmakers 
- Beleidsadviseurs 
- Onderzoekers 
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Eerste resultaten: 
 
Succes:  
- in beweging (blijven) 
- ‘zelf doen’, burgers hebben regie 
- altijd! 
 
Geen succes:  
- als er niks meer tot stand komt 
- schade aan omgeving 
- afschrik-effect 
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Opvallend: 
 
- Een succes kan ook zijn dat de gestelde doelen niet bereikt worden 

 
- Geld nauwelijks punt van discussie: 

- Subsidies in de startfases van een initiatief  
- Subsidiegedrevenheid  

 
- Complexiteit: succes of niet is afhankelijk van vele verschillende aspecten, zoals: 

- Proces 
- Draagvlak 
- Uitkomst 
- Duurzaamheid 
- Relaties  
Niet alles hoeft goed te gaan om een succes te behalen 
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Volgende stappen in het onderzoek: 
 
- Inventarisatie:  

- wat voor initiatieven vinden er plaats? 
- zijn er verschillende ‘typen’? 

 
- Case studies:  

- hoe werken verschillende initiatieven? 
- welke factoren beïnvloeden het al dan niet slagen van een 

initiatief? 
- hoe wordt de continuïteit gewaarborgd 

 
 



Wat is de rol van krimp? 

Hoe verschillen krimpgebieden van ‘niet-
krimpgebieden’? 

 
Hoe moeten we daar rekening mee 

houden in onderzoek? 
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Presenter
Presentation Notes
Klopt onze veronderstelling als onderzoeker dat krimp impact heeft op gedrag van mensen? Of is het vergelijkbaar met veranderingen die ook in niet-krimpgebieden gebeuren?
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