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Voorwoord 

 
 

In september 2009 ben ik begonnen aan de masteropleiding Publiek Management in Utrecht. Ik kijk terug 

op een leuk en vooral ook leerzaam jaar. Ik heb geen moment spijt gehad van mijn keuze voor de 

masteropleiding Publiek Management. Dat is niet in de laatste plaats te danken aan de drie docenten van 

de masteropleiding. Karin, Mirko en Albert, ik ben onder de indruk van jullie betrokkenheid bij het 

onderwijs en de kwaliteit van de master Publiek Management.  

 

In de afgelopen zes maanden heb ik, door mijn eigen ontdekkingsreis door het ‘krimpdossier’, veel 

geleerd over publiek management. Hoewel het schrijven van deze thesis soms een moeizaam proces was, 

heb ik genoten van de interviews en inkijkjes die ik in de praktijk van de bestuurskunde heb gekregen. In 

combinatie met mijn enthousiasme voor het thema en de goede begeleiding, heeft dat ertoe geleid dat 

het eindproduct van dit soms moeizame proces nu voor u ligt. Dit onderzoeksverslag gaat over de 

agendering van het thema krimp door ‘policy entrepreneurs’. Om erachter te komen welke strategieën 

‘policy entrepreneurs’ gebruiken om een beleidsthema op politiek-bestuurlijke agenda’s te krijgen, heb ik 

een reeks interessante interviews gehad met een aantal sleutelfiguren in het krimpdossier. Ik wil de 

respondenten dan ook hartelijk bedanken voor hun medewerking aan dit onderzoek. Ook wil ik de NSOB 

bedanken voor de mogelijkheid die ik heb gekregen om gebruik te maken van de kennis en het netwerk 

binnen deze organisatie. Martijn, bedankt voor de  begeleiding en betrokkenheid bij mijn onderzoek.   

 

De groepsgenoten uit mijn tutorgroep wil ik bedanken voor de gezelligheid, die het schrijven van deze 

thesis een stuk aangenamer maakte. Aster, bedankt voor de nuttige feedback die ik vaker van jou heb 

mogen ontvangen. Mirko, bedankt voor de kritische maar ook zeer prettige begeleiding. Het is voor mij 

duidelijk geworden dat jij het beste uit studenten probeert te halen en daarbij een hoge mate van 

betrokkenheid tentoonspreidt. Karin, bedankt voor de bruikbare tips tijdens de feedbackgesprekken. 

Jouw enthousiasme over het onderwerp van mijn scriptie was aanstekelijk en gaf mij weer energie om 

vooral door te gaan.  

 

Roermond, 7 juli, Mandy Slaats 
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1. Inleiding 

 
1.1 Bevolkingsdaling  

 

HET UITSTERVEN VAN DE LIMBURGER  

Niet lang na de eeuwwisseling zullen er in Limburg jaarlijks meer mensen sterven dan er worden geboren. 

De omslag roept weerzin op. Een dalende bevolking druist in tegen heersende opvattingen. Toch wordt de 

prognose serieus genomen. Het provinciebestuur heeft inmiddels de woningbouw teruggeschroefd. 

Bron: het Financieele Dagblad, 16 mei 1998  

 

Dit krantenartikel uit 1998 gaat over de bevolkingsprognose uit 1996 van het Maastrichtse 

onderzoeksbureau Etil. In deze prognose is de conclusie dat de bevolking in Limburg binnen enkele jaren 

structureel zal gaan dalen. Die voorspelling is, nog eerder dan gedacht, werkelijkheid geworden. Reeds in 

1997 is de bevolkingsgroei in Zuid-Limburg omgeslagen in een daling. Voor heel Limburg was dit in 2002 

het geval. (Provincie Limburg, 2008) Deze daling is structureel en zal naar verwachting ook plaatsvinden in 

andere delen van het land. Volgens de cijfers die het Rijk hanteert krimpt rond 2040 de helft van alle 

gemeenten. (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2009)  

 

Bevolkingsdaling heeft een grote impact op allerlei beleidsterreinen, zoals wonen, onderwijs en 

arbeidsmarkt. Voor gemeenten en woningbouwcorporaties betekent een krimpende bevolking dat er 

minder woningen gebouwd moeten worden. Wanneer er een teveel aan woningen is in een gemeente of 

het soort woningen niet aansluit bij de vraag, ontstaat er leegstand en een daling van de woningprijzen in 

die wijk of stad. Gemeenten en woningcorporaties die dit willen voorkomen, moeten minder bouwen en 

veel slopen. Dat kost veel geld en het brengt weinig op.  

Voor het onderwijs betekent de bevolkingsdaling dat er minder leerlingen instromen. Wanneer het 

leerlingenaantal op een gegeven moment onder een bepaalde grens uitkomt, is het financieel niet meer 

haalbaar de betreffende school in stand te houden. Dat betekent dat scholen op termijn moeten sluiten 

en leerlingen naar een andere school in de omgeving moeten gaan, vaak op een grotere afstand van huis 

dan de huidige school. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de effecten van bevolkingsdaling. In het 

volgende hoofdstuk worden de oorzaken en gevolgen van bevolkingsdaling uitgebreid behandeld.  

 

Volgens een aantal wetenschappers, adviseurs en beleidsmakers zou de overheid tijdig op deze 

bevolkingsontwikkeling moeten anticiperen, om de hiervoor beschreven problemen te voorkomen. 

Politici en bestuurders moeten volgens hen bewust worden van de problematiek, deze erkennen en er op 

willen anticiperen. Ook de nationale overheid zou de toekomstige problematiek van bevolkingsdaling 

moeten erkennen, omdat de financieringsstromen en wet- en regelgeving niet zijn toegerust op het 

accommoderen van krimp. Dat komt omdat groei van de bevolking vanzelfsprekend is geworden. Volgens 

een aantal personen zou bevolkingsdaling om deze redenen hoog op de politiek-bestuurlijke agenda’s van 

overheden en andere organisaties moeten staan. De groep van personen die dit vinden is in de loop der 

tijd steeds groter geworden en op dit moment kunnen we stellen dat bevolkingsdaling op veel van die 

politiek-bestuurlijke agenda’s staat en een ‘hot-issue’ is. De vraag is hoe dat zo is gekomen. 
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Dit onderzoek gaat over de wijze waarop een aantal personen, die in deze scriptie ‘policy entrepreneurs’ 

worden genoemd, aandacht voor het onderwerp bevolkingsdaling hebben weten te genereren. De 

centrale vraag is welke strategieën ‘policy entrepreneurs’ gebruiken om het beleidsthema 

bevolkingsdaling te agenderen. Wat agendavorming inhoudt, wie of wat ‘policy entrepreneurs’ zijn en 

waarom deze centrale vraag relevant is, wordt in de volgende paragraven uitgelegd.  

 

1.2 Aandacht voor bevolkingsdaling 

 

Sinds 2009 staat het thema bevolkingsdaling hoog op de nationale politiek-bestuurlijke agenda.1 Er is een 

bestuurdersconferentie georganiseerd, een Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling geschreven en er 

is een commissie in het leven geroepen die de krimpregio’s adviseert over het thema en de aanpak van 

bevolkingsdaling: het Topteam Krimp. Daarnaast hebben verschillende adviesraden voor het openbaar 

bestuur in korte tijd (2008-2009) adviezen met betrekking tot krimp uitgebracht. Op dit moment wordt 

door de SER onderzocht welke gevolgen bevolkingsdaling op de arbeidsmarkt heeft. Dit zijn slechts enkele 

voorbeelden van wat er in 2009 en daarna op bestuurlijk vlak is gebeurd rondom het thema 

bevolkingsdaling. 

 

Demografen waren het er echter lang voor 2009 al over eens: de bevolking gaat krimpen. Zo kwam onder 

andere het CPB in november 2004 met een rapport waaruit bleek dat krimp in sommige regio’s een feit is 

en voor sommige regio’s er binnen afzienbare tijd aan zit te komen.2 In Zuid-Limburg is deze krimp al 12 

jaar werkelijkheid en in de provincie Limburg werd men al in 2002 met krimp geconfronteerd. Ook voor 

de regio’s Noordoost-Groningen en Oost-Groningen is krimp niet nieuw. In de afgelopen 30 jaar daalde in 

deze regio’s het inwoneraantal met 5%. Kortom: een probleem dat al langer bestaat, of waarvan al langer 

duidelijk is dat het eraan zit te komen, krijgt lange tijd weinig aandacht en komt in 2009 ineens hoog op 

de landelijke politiek-bestuurlijke agenda. Er zijn altijd actoren die een onderwerp, om verschillende 

reden, op de politieke agenda willen krijgen. Dat proces, van het aandacht genereren voor een onderwerp 

dat volgens sommigen problematisch is, noemen we agendavorming. In dit onderzoek staat niet de 

problematiek van bevolkingsdaling, maar het agendavormingsproces rondom dit beleidsprobleem 

centraal.  

 

1.3 Krimpregio’s 

 

De bevolkingsdaling, vaak kortweg krimp genoemd, is ongelijk verdeeld over het land. Vooral aan de 

randen van Nederland doet krimp zich voor, terwijl in het meer centraal gelegen gebied van Nederland 

nog sprake is van groei. Limburg heeft als eerste te maken gekregen met regionale krimp. De regio 

Zuidoost-Limburg, ook wel Parkstad Limburg genoemd, heeft al sinds 1997 met een daling van de 

bevolking te maken. Limburg is ook de eerste provincie die in zijn totaal krimpt. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat men in Limburg dan ook het langst met dit beleidsthema bezig is. Krimp is als het ware 

uitgevonden in Limburg. Limburg is echter niet de enige provincie waar krimp zich voordoet. Door het Rijk 

zijn ook twee andere regio’s als krimpregio’s benoemd: Noordoost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen. 

                                                             

 
1 http://www.bevolkingsdaling.nl/Default.aspx?tabid=1339  

2 Centraal Planbureau (2004). Vier vergezichten op Nederland. Productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario’s tot 2040. 

http://www.bevolkingsdaling.nl/Default.aspx?tabid=1339
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Deze regio’s hebben nu al met bevolkingsdaling te maken. In dit onderzoek sluiten we aan bij de drie 

krimpregio’s die als zodanig door het Rijk worden gezien. De focus in het onderzoek ligt op het agenderen 

van het beleidsthema bevolkingsdaling. De drijvende krachten achter de agendering van het thema 

bevolkingsdaling in Den Haag, in andere krimpregio’s en voor het grote publiek, zijn met name de 

provincie Limburg en Parkstad Limburg. De focus van het onderzoek ligt dan ook op de provincie Limburg 

en Parkstad Limburg. De krimpregio’s Zeeuws-Vlaanderen en Noordoost-Groningen zijn zogenaamde 

‘spiegelcases’. Het agendavormingsproces in deze regio’s is minder intensief bestudeerd. Ook de 

agendering van bevolkingsdaling bij het Rijk is in dit onderzoek meegenomen, maar deze is net als de 

agendering in Noordoost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen minder intensief bestudeerd. Kortom, de 

focus van het onderzoek ligt in Limburg, omdat de aandacht voor bevolkingsdaling daar is ontstaan. 

Daarnaast is de aandacht voor bevolkingsdaling in Noordoost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en bij het 

Rijk voor een groot deel het gevolg van de aandacht voor het thema in Limburg en de lobby vanuit 

Limburg in Den Haag.  

 

1.4 Agendamanagement 

 

In de literatuur zijn er verschillende antwoorden te vinden op de vraag waarom een bepaald onderwerp 

op een bepaald moment de aandacht krijgt van de overheid. In het zogenaamde ‘agenda universum’ 

zweven alle problemen waar de overheid mogelijk aandacht aan zou kunnen besteden rond. Ook zijn er 

verschillen actoren die vanuit een eigen belang of overtuiging, aandacht proberen te genereren voor een 

probleem in dat ‘agenda universum’. Het doel van een onderwerp agenderen is het onderwerp vanuit het 

‘agenda universum’ op de politiek-bestuurlijke agenda te krijgen. Dat betekent dat een probleem erkend 

wordt en ‘het bestuur’ of ‘de politiek’ vindt dan dat er iets aan het probleem gedaan moet worden. 

(Bovens et al, 2007)  

 

In de verschillende theorieën die verklaren waarom problemen op de politiek-bestuurlijke agenda komen, 

wordt er op verschillende niveaus naar het proces van agendavorming gekeken. Ten eerste zijn er 

modellen die het op de agenda komen van onderwerpen vooral vanuit een macroperspectief verklaren. 

Deze modellen verklaren hoe de maatschappelijke condities en veranderingen daarin (nationaal en 

internationaal) invloed uitoefenen op wat er op welk moment op de politiek-bestuurlijke agenda komt. Zo 

worden onder andere de conjunctuur en de heersende normen en waarden in de samenleving als 

belangrijke verklaringen gezien. (Bovens et al, 2007, p.106-109) Ook zijn er theorieën die veranderingen in 

beleid verklaren door middel van de patronen die in de tijd, de geschiedenis, te zien zijn (Baumgartner & 

Jones, 1991).  

Op meso-niveau zijn er theorieën die vooral de institutionele context als verklarend zien voor het wel of 

niet op de agenda komen van een onderwerp. Instituties zijn gedeelde manieren van denken en doen, die 

gedrag stabiliseren en betekenis verschaffen, tot uitdrukking komend in grondstructuren, regimes en 

patronen. (Noordegraaf, 2004) De routines, procedures en regels binnen een organisatie zorgen ervoor 

dat de organisaties ontvankelijk is voor bepaalde onderwerpen of problemen. Zo zijn politieke 

organisaties ontvankelijk voor issues die voortkomen uit crises of incidenten. (Noordegraaf, 2004, p.252-

253)  

 

Ten slotte zijn er theorieën die gericht zijn op het microniveau. Individuen spelen in deze theorieën een 

centrale rol. Het op de agenda komen van een onderwerp is in dit perspectief te verklaren door het 

handelen van ‘sleutelfiguren’ en de interactie met andere individuen in het proces. Deze ‘sleutelfiguren’ 
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worden ook wel ‘policy entrepreneurs’ genoemd. (Kingdon, 2002; Mintrom, 2000; Roberts & King, 1991; 

Weissert, 1991) ‘Policy entrepreneurs’ proberen aandacht voor een probleem te genereren of een 

beleidsvoorstel op de besluitvormingsagenda te krijgen. Ze zijn bereid daarvoor tijd, energie, reputatie en 

middelen te investeren. Zij verwachten dat die investering zich op de lange termijn zal terugbetalen in 

bijvoorbeeld eigen financieel gewin, status, macht of een verandering in beleid in het voordeel van een 

grote groep mensen of de samenleving als geheel. Verschillende motieven, soms naast elkaar, kunnen 

een motivatie voor de ‘policy entrepreneur’ zijn om een onderwerp te agenderen. Er is geen eenduidig 

profiel van deze ‘policy entrepreneurs’. Personen uit allerlei organisaties in allerlei posities kunnen de rol 

van ‘policy entrepreneur’ vervullen: wetenschappers, adviseurs, politici, ambtenaren, bestuurders, 

journalisten enzovoorts.  

 

Deze scriptie gaat over het strategisch handelen van ‘policy entrepreneurs’. Het gaat met andere woorden 

over agendamanagement: “het beïnvloeden van maatschappelijke en politieke agenda’s, zodat aandacht 

voor issues wordt gegenereerd en besluitvorming op gang wordt gebracht.” (Noordegraaf, 2004, p.102) 

Het aantal onderzoeken naar de strategieën die ‘policy entrepreneurs’ gebruiken om een probleem te 

agenderen is echter beperkt. (Mintrom & Norman, 2009; Brouwer, 2008) Met dit onderzoek is gepoogd  

een bijdrage te leveren aan de beperkte literatuur over de strategieën van ‘policy entrepreneurs’.  

 

1.5 Probleemstelling 

 

De doelstelling van deze scriptie is het verkrijgen van inzicht in het strategisch handelen van ‘policy 

entrepreneurs’ in het agenderen van het interbestuurlijke beleidsthema bevolkingsdaling (krimp).  

 

De centrale vraag die bij deze doelstelling hoort is: 

 

Welke strategieën gebruiken ‘policy entrepreneurs’ om het thema bevolkingsdaling te agenderen?  

 

Deze vraag zal aan de hand van een aantal theoretische en empirische deelvragen beantwoord worden. 

Die deelvragen zijn onderverdeeld in contextuele deelvragen, die bedoeld zijn om de specifieke casus die 

onderzocht is te begrijpen. De theoretische deelvragen geven een kader van waaruit de empirie gericht 

onderzocht en beter begrepen kan worden. De empirische deelvragen moeten, in combinatie met kennis 

van de context en de theorie, tot een beantwoording van de hoofdvraag leiden.  

 

1. Context 

 

Het beleidsthema bevolkingsdaling is de casus die in dit onderzoek onderzocht is, om het strategisch 

handelen van ‘policy entrepreneurs’ te begrijpen. De strategieën die ‘policy entrepreneurs’ gebruiken 

kunnen echter verschillen door de context waarin zij opereren en afhankelijk van het type 

beleidsprobleem. Om de empirische resultaten te kunnen begrijpen is het daarom van belang te weten 

wat bevolkingsdaling inhoudt, welke effecten het heeft, wat er typerend is aan dit beleidsprobleem en 

hoe er over bevolkingsdaling gedacht wordt. De volgende deelvragen worden in hoofdstuk 2 beantwoord: 

- Wat is bevolkingsdaling en welke effecten heeft bevolkingsdaling? 

- Hoe gaat het openbaar bestuur met bevolkingsdaling om? 
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2. Theorie 

 

De centrale concepten in dit onderzoek zijn ter voorbereiding op het empirisch onderzoek aan de hand 

van bestaande literatuur uitgewerkt. Ten eerste zijn er veel theorieën die het proces van agendavorming 

beschrijven of verklaren en is er een keuze gemaakt in het theoretisch perspectief waarmee er naar het 

proces van agendavorming is gekeken. Daarnaast is het begrip ‘policy entrepreneur’ een complex en 

omstreden begrip. In hoofdstuk 3 wordt dan ook beschreven wie ‘policy entrepreneurs’ zijn en wat ze 

onderscheidt van andere personen in het agendavormingsproces. Ten slotte wordt aan de hand van 

literatuur de vraag beantwoord welke strategieën ‘policy entrepreneurs’ gebruiken. De deelvragen die 

worden beantwoord in hoofdstuk 3 zijn: 

- Hoe verloopt het proces van agendavorming? 

- Wie of wat zijn ‘policy entrepreneurs’? 

- Welke strategieën gebruiken ‘policy entrepreneurs’ om problemen of oplossingen op de politieke 

agenda te krijgen? 

 

3. Empirie 

 

In hoofdstuk 5, 6, 7 en 8 worden de resultaten en een analyse van het empirisch onderzoek 

gepresenteerd. Om te achterhalen wie ‘policy entrepreneurs’ zijn in de casus en welke strategieën zij 

hebben gebruikt om het thema bevolkingsdaling op de agenda te zetten, is eerst de vraag beantwoord 

hoe het proces van agendavorming verliep. Vervolgens is bepaald wie de ‘policy entrepreneurs’ in het 

agendavormingsproces rondom bevolkingsdaling zijn en zijn zij gevraagd naar hun strategieën in het 

agendavormingsproces. De vragen die in hoofdstuk 5, 6,7 en 8 worden beantwoord zijn: 

- Hoe is het proces van agendavorming rondom het thema bevolkingsdaling in Limburg, Groningen 

en Zeeland verlopen? 

- Wie zijn in het agendavormingsproces rondom het thema bevolkingsdaling ‘policy entrepreneurs’ 

en welke rol speelden zij in het agendavormingsproces? 

- Welke strategieën gebruiken de ‘policy entrepreneurs’ in dit onderzoek om bevolkingsdaling op 

politiek-bestuurlijke agenda’s te krijgen? 

 

1.6 Relevantie 

 

De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is gelegen in de kennis over de wijze waarop 

agendavorming bewust beïnvloedt kan worden. In het stromenmodel van Kingdon (2002) proberen 

‘policy entrepreneurs’ onderwerpen op de politiek-bestuurlijke agenda’s te krijgen, door het koppelen van 

drie verschillende stromen: beleidsalternatieven, problemen en politiek. In deze scriptie is gepoogd te 

achterhalen wie ‘policy entrepreneurs’ zijn en hoe zij problemen op de agenda weten te krijgen. Door hun 

handelingen zo concreet als mogelijk te beschrijven, kunnen er lessen uit dit onderzoek worden getrokken 

door verschillende actoren die een (soortgelijk) probleem willen agenderen.  

 

Dit onderzoek maakt duidelijk dat het idee van bevolkingsdaling als een toekomstig probleem een 

constructie is. Het is een van de vele verhalen die over de bevolkingsontwikkeling verteld kunnen worden. 

Er zijn verschillende verhalen over of bevolkingsdaling zich wel of niet zal voordoen en waar, welke 

oorzaken en gevolgen dat heeft en wie verantwoordelijk zijn voor een oplossing. Door te laten zien hoe 
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verhalen strategisch worden geconstrueerd, krijgen de lezers van dit onderzoek handvatten om kritisch te 

reflecteren op de beleidsverhalen die hen worden verteld.  

 

De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek is ten eerste een toetsing van theorie in praktijk. De 

vraag is in hoeverre theorieën over het strategisch handelen van ‘policy entrepreneurs’ een relevant en 

adequaat perspectief bieden om agendavorming te begrijpen.  

Theorieën met betrekking tot ‘policy entrepreneurs’ hebben vaak betrekking op nationale overheden in 

andere landen, in het bijzonder de Verenigde Staten. In dit onderzoek worden deze theorieën in een 

interbestuurlijke context getoetst. De vraag is in hoeverre bestaande theorieën geschikt zijn om 

agendavorming in deze context te beschrijven en verklaren. Bevolkingsdaling is een lokaal en regionaal 

probleem, waarbij lokale en regionale overheden er belang bij hebben het thema op de nationale 

politieke agenda te krijgen. De agendering van het thema bevolkingsdaling begon bij regionale overheden 

en werd vervolgens een wisselwerking tussen gemeenten, regio’s, provincies, het Rijk en andere partijen. 

Naast deze specifieke context, is er in dit onderzoek ook een koppeling gemaakt tussen het type 

beleidsprobleem en de manier waarop het beleidsprobleem is geagendeerd. Dat verband tussen type 

beleidsprobleem en agendavorming wordt binnen de literatuur over agendavorming en strategieën van 

‘policy entrepreneurs’ nauwelijks gelegd.  

 

1.7 Leeswijzer 

 

In het volgende hoofdstuk wordt duidelijk wat bevolkingsdaling precies is, hoe het wordt veroorzaakt en 

wat de gevolgen van bevolkingsdaling kunnen zijn. Daarnaast wordt beschreven hoe het maatschappelijke  

en politieke debat over dit thema eruit ziet en welke verschillende probleempercepties er in dat debat 

zijn. Ten slotte wordt in dit hoofdstuk duidelijk dat bevolkingsdaling als een bepaald type issue gezien kan 

worden en dat dit gevolgen heeft voor de agendering.  

In hoofdstuk 3 worden de centrale concepten van dit onderzoek uitgewerkt. Ten eerste wordt duidelijk 

wat agendavorming betekent en welke theorieën in dit onderzoek zijn gebruikt om het proces van 

agendavorming te begrijpen. Vervolgens wordt duidelijk wie of wat ‘policy entrepreneurs’ zijn. Ten slotte 

is beschreven welke strategieën ‘policy entrepreneurs’ volgens de theorie gebruiken en hoe die theorie in 

dit onderzoek is gebruikt.   

In hoofdstuk 4 worden de methoden en technieken van onderzoek verantwoord. De verschillende fasen 

in het onderzoek worden beschreven. Per fase worden de methoden van dataverzameling besproken en 

zijn de centrale concepten in dit onderzoek steeds verder geoperationaliseerd.   

Hoofdstuk 5 heeft de titel ‘bevolkingsdaling op de agenda: van Limburg tot Den Haag’. In dit hoofdstuk 

wordt de weg die het thema bevolkingsdaling als het ware heeft afgelegd, beschreven. Het startpunt is in 

1996 en het verhaal eindigt in het heden. Het proces is in de perioden ingedeeld, die het proces van 

agenderen kenmerken.  

In hoofdstuk 6 wordt ook het proces van agendavorming beschreven, maar dan in de provincies Zeeland 

en Groningen. Deze ‘spiegelcases’ bieden vergelijkingsmateriaal, waarmee we de bevindingen uit 

hoofdstuk 5 in perspectief kunnen plaatsen.   

Hoofdstuk 7 gaat over de ‘policy entrepreneurs’ die in het onderzoek zijn ‘gevonden’ en geïnterviewd. Er 

wordt uitgelegd waarom zij als ‘policy entrepreneur’ kunnen worden gezien,wie ze zijn en wat ze doen. 

Ten slotte wordt de praktijk van wie of wat ‘policy entrepreneurs’ zijn vergeleken met de theorie en 

bepaald of de theorie op dat gebied adequaat is om de werkelijkheid te begrijpen.   
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Hoofdstuk 8 geeft een antwoord op de centrale vraag van dit onderzoek, welke strategieën ‘policy 

entrepreneurs’ gebruiken om het thema bevolkingsdaling te agenderen. Het hoofdstuk is ingedeeld aan 

de hand van de categorieën strategieën die ‘policy entrepreneurs’ volgens de theorie gebruiken: 

aandachtsvorming, retoriek, koppelen van problemen, netwerken, coalitievorming en relationeel 

management.  

In hoofdstuk 9 worden de conclusies van het onderzoek beschreven. Uit die conclusies kunnen lessen 

worden gedestilleerd door individuen of organisaties die het thema bevolkingsdaling, of een ander 

soortgelijk thema, ergens willen agenderen.  
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  2. Het beleidsprobleem bevolkingsdaling 

 

 

Bevolkingsdaling is een ingewikkeld demografisch fenomeen. In dit hoofdstuk zal om die reden eerst 

worden uitgelegd wat bevolkingsdaling is en waardoor het wordt veroorzaakt. Vervolgens wordt de vraag 

beantwoord welke effecten bevolkingsdaling heeft. In de derde paragraaf wordt het maatschappelijk en 

politiek debat geschetst. Daarbij wordt de vraag beantwoord hoe er wordt gedacht over bevolkingsdaling 

en wat overheden zouden moeten doen. Ook wordt beschreven hoe er tot nu toe op bevolkingsdaling is 

gereageerd door overheden en semipublieke organisaties zoals woningcorporaties en schoolbesturen. 

Tenslotte staat het type beleidsprobleem dat bevolkingsdaling is centraal. Daarbij worden verwachtingen 

geschetst met betrekking tot de mogelijke implicaties van deze typering voor de resultaten.  

 

2.1  Oorzaken bevolkingsdaling 

 

De jaarlijkse groei van het aantal inwoners van Nederland neemt al sinds langere tijd af. Verwacht wordt 

dat deze afname in groei rond 2040 zal omslaan in een daling van de totale Nederlandse bevolking. 

(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2009) Ongeveer de helft van alle Nederlandse 

gemeenten zal rond 2040 met bevolkingsdaling, ook wel krimp genoemd, te maken krijgen. Die 

bevolkingsdaling doet zich in sommige regio’s of gemeenten al voor. Deze verwachte demografische 

ontwikkeling zal een einde maken aan vele jaren van groei. En dat heeft gevolgen voor onder andere 

onderwijs, wonen, werken en voorzieningen in gemeenten. Onze instituties en financiële structuren, zoals 

de bekostiging van het onderwijs en de wijze waarop woningcorporaties worden gefinancierd, zijn 

gebaseerd op groei.  

 

Dit onderzoek gaat over structurele bevolkingsdaling. “We spreken van structurele bevolkingsdaling als er 

op een bepaalde plek doorlopend minder mensen wonen. Dat woord 'structureel' is van belang. 

Schommelingen van meer en minder inwoners zijn er altijd wel. Maar het begrip 'structurele 

bevolkingsdaling' is pas relevant als de daling van de omvang van een bevolking zich voortzet, zonder dat 

er uitzicht is op een ommekeer.”3 Deze structurele bevolkingsdaling heeft een aantal demografische 

oorzaken, die in de volgende paragraaf uiteen worden gezet.  

 

2.1.1 Ontgroening, vergrijzing en migratie  

 

Structurele bevolkingsdaling wordt veroorzaakt door drie demografische ontwikkelingen: ontgroening, 

vergrijzing en negatieve migratie (binnenland en buitenland). Migratie is een demografisch fenomeen, 

maar kent socio-economische oorzaken.  

Ontgroening betekent simpelweg dat er minder jongeren worden geboren. In de jaren na de tweede 

wereldoorlog zijn er veel kinderen geboren, maar in de jaren zestig en zeventig is dit geboortecijfer sterk 

gedaald. Die afname is daarna afgezwakt, maar zet wel langzaam door.  

Vergrijzing houdt in dat het aantal oudere mensen, 65-plussers, groeit. Deze groep wordt 

verhoudingsgewijs een steeds grotere groep binnen de samenleving. Die vergrijzing zal vooral na 2011 

                                                             

 
3 http://www.bevolkingsdaling.nl/Default.aspx?tabid=1343 Digitaal Basisboek Bevolkingsdaling door Derks, Klinkers en Hovens.  

http://www.bevolkingsdaling.nl/Default.aspx?tabid=1343
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snel gaan, omdat dan de grote groep mensen die net na de oorlog zijn geboren, 65 worden. De vergrijzing 

zal uiteindelijk leiden tot een hoger sterftecijfer. Concluderend kunnen we dan stellen dat er minder 

kinderen geboren worden dan er mensen sterven.  

 

Naast een dalend geboortecijfer en een toenemend sterftecijfer, speelt ook migratie een belangrijke rol in 

bevolkingsdaling. Op nationaal niveau speelt vooral de buitenlandse migratie een belangrijke rol in de 

bevolkingsontwikkeling. Wanneer er een negatief migratiesaldo is, dat wil zeggen dat er meer mensen uit 

Nederland vertrekken dan er binnen komen, kan dat een daling van de bevolking tot gevolg hebben. Zo 

kan een streng immigratiebeleid tot een negatief nationaal migratiesaldo leiden. Voor sommige 

gemeenten of regio’s speelt buitenlandse migratie ook een belangrijke rol. Bijvoorbeeld als het gaat om 

gemeenten in Limburg die grenzen aan Duitsland of België. De laatste jaren zijn er veel Limburgers net 

over de grens in Duitsland of België gaan wonen. Voor de meeste gemeenten is binnenlandse migratie 

echter van groter belang. Bevolkingsdaling is op dit moment vooral een regionaal probleem van de 

minder centraal gelegen regio’s in Nederland. Deze regio’s hebben te maken met een uitmigratie van de 

jonge leeftijdsgroep van 18 tot en met 35 jaar. Deze groep verhuist vaak voor studie, werk of het aanbod 

van starterswoningen van de buitengebieden naar de meer centraal gelegen Randstad en zogenaamde 

tussengebieden. Dit resulteert in een negatief migratiesaldo voor de gemeenten in de buitengebieden van 

Nederland. Niet alleen de ligging in Nederland is van belang voor het migratiesaldo van gemeenten, ook 

de mate van verstedelijking is van belang. De stad Groningen groeit bijvoorbeeld nog, terwijl de regio’s 

daar om heen krimpen. Hieronder zijn de oorzaken van bevolkingsdaling nog eens schematisch 

weergegeven.  

 

Figuur 1. Oorzaken van bevolkingsdaling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: gebaseerd op Provincie Limburg (2008).  

 

Bevolkingsdaling in Nederland is geen op zichzelf staande ontwikkeling. Volgens de United Nations 

Population Division zal de wereldbevolking rond 2050 stoppen met groeien.4 Halverwege de twintigste 

                                                             

 

4
 http://esa.un.org/unpd/wpp2008/pdf/WPP2008_PressRelease.pdf 
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eeuw was bevolkingsgroei een doemscenario. De groei zou de beschikbaarheid van primaire hulpbronnen 

zoals voedsel in gevaar brengen. Maar die bevolkingsgroei bleek minder extreem dan gedacht werd en 

neemt nu weer langzaam af. De belangrijkste oorzaak daarvoor is het dalende geboortecijfer.  

 

Figuur 2. Internationale bevolkingsontwikkeling 

 
Bron: http://www.bevolkingsdaling.nl/Default.aspx?tabid=1343 Digitaal Basisboek Bevolkingsdaling.  

 

In de grafiek is te zien dat er rond 2007 al sprake was van een daling van de bevolking in Europa.5 Ook valt 

uit de grafiek op te maken dat de afnemende groei, die waarschijnlijk zal resulteren in een afname van de 

bevolking, structureel is. Hoewel de totale groei in de wereld en in Afrika nog even doorzet, neemt deze 

groei wel af en lijkt deze zich richting het omslagpunt van groei naar afname te bewegen.  

 

Het aantal inwoners van de landen van de Europese Unie zal volgens Eurostat nog groeien tot 2035 en 

vervolgens gaan dalen. Binnen Europa zijn er, net als binnen Nederland, grote verschillen. Vooral de oude 

lidstaten in West- en Noord-Europa kennen nog een positieve groei, terwijl de nieuwe lidstaten in 

midden- en Oost-Europa vooral een afname in de groei kennen. Binnen Europa zijn er momenteel zeven 

landen waarvan de bevolking daalt, waaronder Duitsland en vooral ook landen in Zuid- en Oost-Europa. 

De migratie van mensen die van buiten Europa komen is op dit moment de belangrijkste aanjager voor de 

bevolkingsgroei in Europa. Ook is er veel migratie tussen de Europese landen onderling, dit is vooral 

arbeidsmigratie van midden- en Oost-Europese landen naar het noorden en westen van Europa.  

(Demos, 2009) 
 

De problematiek met betrekking tot bevolkingsdaling in krimpende Europese regio’s is vaak moeilijk te 

vergelijken met de Nederlandse situatie, omdat Nederland relatief dichtbevolkt is. Het zal in Nederland 

niet zo snel komen tot geheel uitgestorven dorpen in een desolaat gebied.  

 

                                                             

 

5
 http://www.vanmeernaarbeter.nl/files/Cijfers_rond_bevolkingsdaling_03-10_Derks.pdf  

http://www.bevolkingsdaling.nl/Default.aspx?tabid=1343
http://www.vanmeernaarbeter.nl/files/Cijfers_rond_bevolkingsdaling_03-10_Derks.pdf
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2.1.3 Krimpregio’s  

 

De oorzaken van regionale krimp verschillen per regio. In de ene regio wordt de krimp vooral veroorzaakt 

door wegtrekkende starters op de arbeidsmarkt. In andere regio’s speelt de emigratie van inwoners, die 

net over de grens gaan wonen vanwege financiële voordelen, een belangrijke rol. Er zijn momenteel drie 

regio’s waarbinnen krimp zich al in meer of mindere mate voordoet: Parkstad Limburg, Noordoost-

Groningen en Zeeuws-Vlaanderen. Het Rijk heeft deze regio’s als krimpregio’s benoemd en probeert, 

onder andere vanuit het programma ‘Krachtig Bestuur’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, deze regio’s te ondersteunen in de aanpak van krimp. Deze regio’s zijn de casussen in 

dit onderzoek. Parkstad Limburg staat in dit onderzoek centraal, omdat de agendering van het onderwerp 

bevolkingsdaling in Limburg is begonnen. Groningen en Zeeland volgden pas later in de aandacht voor 

bevolkingsdaling en krijgen om die reden minder aandacht in dit onderzoek. De situatie in deze regio’s 

wordt duidelijk uit onderstaande grafiek en wordt vervolgens kort toegelicht.   

 

Bevolkingsontwikkeling in Zeeuws Vlaanderen, Oost Groningen, Delfzijl en omgeving en Zuid Limburg 

 
Bron: Derks, Hovens en Klinkers (2010) 6   

 

Parkstad Limburg 

Parkstad Limburg kampt al sinds 1997 met een daling van de bevolking. Daarvoor kende deze regio ook al 

weinig groei door de sluiting van de mijnen in de jaren zeventig. Parkstad kent een hoge mate van 

vergrijzing en een laag geboortecijfer. Daarnaast kampt Parkstad met zowel een negatief binnenlands en 

buitenlands migratiesaldo. Een groot aantal huishoudens vestigt zich net over de grens in België of 

Duitsland. Ook de sociaal-economische condities zijn ongunstig in Parkstad Limburg: het gemiddelde 

opleidingsniveau en inkomensniveau zijn laag en er zijn relatief weinig arbeidsplaatsen beschikbaar per 

inwoner. De problematiek in Parkstad Limburg is daarmee veelomvattend en urgent. (Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2009)  

 

                                                             

 

6
 http://www.vanmeernaarbeter.nl/files/Cijfers_rond_bevolkingsdaling_03-10_Derks.pdf  

http://www.vanmeernaarbeter.nl/files/Cijfers_rond_bevolkingsdaling_03-10_Derks.pdf
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Noordoost-Groningen 

Ook voor Noordoost-Groningen, dat wil zeggen regio Eemsdelta en Oost-Groningen, is bevolkingsdaling 

geen nieuw fenomeen. Deze regio’s kampen ook al lange tijd met een daling van de bevolking. Met name 

de gemeente Delfzijl kent al sinds de jaren tachtig een sterke daling van de bevolking. Eemsdelta en Oost-

Groningen vormen de zwaarste krimpregio’s van het land. Deze regio’s hebben ook te maken met een 

negatief binnenlands migratiesaldo, doordat jongeren en mensen met kansen wegtrekken naar andere 

gebieden in Nederland. (Provincie Groningen, 2009) 

 

Zeeuws-Vlaanderen  

De bevolking in Zeeuws-Vlaanderen begon, anders dan ik Zuid-Limburg en Noordoost-Groningen, pas in 

2003 te dalen. Het gaat dan om de gemeenten Terneuzen, Sluis en Hulst. Wel is de impact van een 

afnemend voorzieningenniveau, vanwege de geografische kenmerken van dit gebied, groot. Het gaat dan 

om de bereikbaarheid van voorzieningen. Ook zijn de gevolgen van ontgroening en vergrijzing, door 

wegtrekkende jongeren, ook nu al zichtbaar.  

 

De verschillen met betrekking tot aandacht voor het thema en het agendavormingsproces zullen in het 

resultatenhoofdstuk duidelijk worden.  

 

2.2 Gevolgen bevolkingsdaling 

 

Bevolkingsdaling is een demografische ontwikkeling die men als positief of negatief kan duiden. Als 

bevolkingsdaling echter niet als probleem zou worden gezien, zou er geen reden zijn om het onderwerp te 

agenderen. Om te kunnen begrijpen waarom bevolkingsdaling door sommigen als probleem wordt gezien, 

worden hierna de (verwachte) effecten van bevolkingsdaling op verschillende beleidsterreinen 

beschreven. Door het kennisknooppunt bevolkingsdaling7 worden zeven dimensies van bevolkingsdaling 

onderscheiden. Hier worden de drie belangrijkste domeinen uitgewerkt. Dat wil zeggen de domeinen 

waarop de effecten van bevolkingsdaling het grootst zijn. Het gaat dan om wonen, voorzieningen 

(waaronder onderwijs) en de arbeidsmarkt. De effecten van bevolkingsdaling op de andere dimensies 

mobiliteit, vrije tijd, ruimte en zorg, en welzijn zijn meer omstreden en krijgen in de discussie over 

bevolkingsdaling relatief weinig aandacht.  

 

2.2.1 Wonen 

 

Voor de dimensie wonen is het van belang een onderscheid te maken tussen bevolkingsdaling en een 

daling van het aantal huishoudens. Die daling van het aantal huishoudens vindt nu nog nauwelijks plaats, 

omdat de trend is dat er steeds minder mensen per huishouden zijn. Jongeren gaan eerder op zichzelf 

wonen, er is een steeds grotere groep alleenstaanden en oudere huishoudens bestaan vaak uit 1 of 2 

personen. Dat betekent dat er nog steeds relatief veel woningen nodig zijn. Daarbij moet er wel rekening 

worden gehouden met het soort woningen dat nodig is. Op termijn leidt bevolkingsdaling ook tot een 

daling van de huishoudens en in sommige gebieden is daar al sprake van. De gemeenten Vaals, Delfzijl, 

Vlaardingen, Rozenburg en Heerlen kampen nu al met een structurele daling van het aantal huishoudens. 

Wanneer daar in de woningbouw geen rekening mee wordt gehouden, ontstaat er een overschot aan 

                                                             

 
7 http://www.vanmeernaarbeter.nl  

http://www.vanmeernaarbeter.nl/
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woningen. Door dit overschot van woningen of het ontbreken van een kwalitatieve match, dalen de 

woningprijzen in de krimpgemeenten en ontstaat er leegstand. “Prijsdalingen en leegstand leiden 

vervolgens tot verschraling van de leefbaarheid en een risico op verpaupering en concentratie van 

kwetsbare groepen, vooral in de slechtste delen van huurwoningvoorraad en het goedkope 

koopsegment.” (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2009, p.15) Ontgroening en 

vergrijzing en de veranderende samenstelling van huishoudens vragen om andere typen woningen, wat 

betekent dat een grote investering voor de herstructurering van de woningbouw nodig is. Deze 

herstructurering is vervolgens moeilijk te financieren, omdat gemeenten geen geld meer kunnen 

verdienen met de nieuwbouw van woningen en grondexploitatie en het slopen van woningen een dure 

aangelegenheid is. Het gemeentefonds voorziet daarbij op dit moment niet in financiële steun voor sloop 

en herstructurering. De financieringstromen in gemeenten zijn met andere woorden afgestemd op groei 

en niet op krimp.  

 

2.2.2 Voorzieningen 

 

Bevolkingsdaling heeft ook tot gevolg dat het voorzieningenniveau in krimpgemeenten of regio’s afneemt, 

zoals onderwijs, zorg, winkels en andere openbare voorzieningen. Door een dalend inwoneraantal nemen 

de kosten van voorzieningen per inwoner toe. Scholen zien hun leerlingeninstroom afnemen door de 

ontgroening. Wanneer het aantal leerlingen onder een bepaalde grens komt, zijn scholen niet meer te 

financieren of is de kwaliteit niet meer te garanderen. Ook voor bepaalde zorgvoorzieningen geldt dat 

deze niet meer in stand te houden zijn door een afname van het inwoneraantal. Uiteindelijk resulteert dit 

in een concentratie van voorzieningen in gemeentelijke of regionale kernen en betekent dit vaak een 

grotere afstand tussen de woonplaats en de voorzieningen. Het afnemende voorzieningniveau zet de 

leefbaarheid in sommige gebieden onder druk.  

 

2.2.3 Werken 

 

Het effect van ontgroening en vergrijzing op de arbeidsmarkt is ook een centraal onderwerp als het gaat 

om vergrijzing. Politiek maakt deze verandering allerlei zaken mogelijk, die daarvoor niet voor mogelijk 

werden gehouden. Het verhogen van de AOW-leeftijd is daar een voorbeeld van. Wanneer de vergrijzing 

binnen enkele jaren sterk doorzet wordt de beroepsbevolking steeds kleiner. Deze kleine groep moet de 

voorzieningen voor een steeds groter wordende groep niet-werkende bekostigen. Deze ontwikkeling 

vindt echter niet evenredig verdeeld over Nederland plaats. In de krimpgebieden gaan de ontgroening en 

vergrijzing harder dan in andere delen van het land. Dat heeft invloed op de behoefte aan ruimte voor 

werken (bedrijventerreinen en kantoren) en op de omvang van het woon-werkverkeer. Ook heeft dit 

invloed op het soort werk waar vraag naar is. Meer ouderen in een bepaald gebied betekent dat er in te 

toekomst vooral in de (ouderen)zorg veel werk zal zijn. In gebieden waar het aantal jongeren juist 

afneemt en het aantal ouderen toe, is het de vraag wie dit werk straks gaat doen. Daarnaast zijn er niet 

genoeg jongeren die voor de (ouderen)zorg worden opgeleid, om de vraag in de toekomst aan te kunnen.  

 

 

2.3 Maatschappelijk en politiek debat 

 

In de vorige paragraaf is beschreven waarom bevolkingsdaling volgens sommigen een probleem is, of zou 

kunnen zijn, wanneer er niet op geanticipeerd wordt. Beleidsproblemen zijn echter sociale constructies. 
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Een beleidsprobleem is een situatie die door een bepaalde groep mensen, in interactie met elkaar, als 

problematisch wordt gezien en volgens deze groep om bestuurlijke of politieke actie vraagt. Er zijn echter 

ook mensen die de situatie anders interpreteren. Zij vinden de situatie niet problematisch, hebben een 

ander verhaal over oorzaken en gevolgen, over oplossingsrichtingen of hebben een ander idee over of en 

hoe de overheid zou moeten ingrijpen. In de volgende subparagraaf worden de verschillende verhalen of 

probleempercepties in het debat over bevolkingsdaling beschreven.   

 

Krimp vraagt om tijdige maatregelen 

Krimp biedt kansen volgens het Interbestuurlijke Actieplan Bevolkingsdaling (2009) van het Rijk, de VNG 

en het IPO. Maar wanneer er niet tijdig wordt geanticipeerd op krimp, is krimp ook een serieuze 

bedreiging. Problematisch zijn volgens deze partijen de regio’s die als totaal krimpen. “Anders wordt het 

als het gaat om substantiële en structurele bevolkings- en huishoudensdaling in een regio. VNG, IPO en 

Rijk stellen vast dat dit type krimp grote consequenties kan hebben. Het dalend inwonertal zet de sociaal-

economische vitaliteit van deze regio’s onder druk en kan tot verschraling van de leefbaarheid leiden.” 

(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2009, p.8) Wanneer er op gemeentelijk of 

regionaal niveau niet wordt geanticipeerd op krimp, kan dit bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw 

leiden tot noodgedwongen sloop en daarmee kapitaalvernietiging. Ook moet er bijvoorbeeld in het 

onderwijs worden geanticipeerd op een afnemend aantal scholieren. Het inwoneraantal in een gemeente 

of regio heeft ook gevolgen voor de arbeidsmarkt en vraag en aanbod in de lokale markt. De kosten van 

gemeenschappelijk voorzieningen moeten door minder inwoners gedragen worden, waardoor het ook 

noodzakelijk wordt voorzieningen te beperken of opnieuw in te richten. Dit zijn slechts enkele 

voorbeelden van de gevolgen van een afnemend inwoneraantal voor gemeenten of regio’s, volgens de 

analyse in het interbestuurlijk actieplan.   

 

Deze probleemperceptie wordt breed gedeeld binnen de beleidsgemeenschap die zich bezighoudt met 

krimp. Dit is de probleemperceptie zoals die is geagendeerd door verschillende actoren, met name uit 

Limburg. Het doel daarbij was om ervoor te zorgen dat het beleid van het Rijk niet alleen op groei gericht 

is, maar ook rekening gaat houden met krimp. Daarvoor is een aanpassing van bepaalde financiële en 

bestuurlijke arrangementen nodig.  

 

Krimp als kans 

Kansen zijn er in dit verhaal over bevolkingsdaling vooral als het gaat om kwaliteitsverbeteringen. Door 

krimp zou er bijvoorbeeld meer ruimte ontstaan, in allerlei opzichten: ruimte voor de natuur, ruimte voor 

recreatie, ruimte om te wonen. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een trend waarbij 

‘randstedelingen’ in het weekend de rust opzoeken in de natuurrijke en rustige krimpgebieden van 

Nederland of er een tweede huis kopen. 

 

De vergrijzing dwingt ook tot veel aandacht voor zorg en huisvesting van ouderen. “Silver economy” is 

volgens sommigen een grote kans. Het leidt niet tot minder economie in de regio, maar tot een andere 

economische structuur. Het loslaten van het ‘groeidenken’ kan volgens sommigen leiden tot creativiteit 

en innovatie. De krimp zou een extra stimulans kunnen zijn om te leren meer met minder te doen.  

Krimp zou volgens sommigen ook een zegen zijn voor de gespannen woningmarkt. Lagere prijzen voor 

koopwoningen, kortere wachtlijsten voor huurwoningen en meer keuzevrijheid voor woningzoekenden 

zijn het mogelijke gevolg. Ook zou bevolkingsdaling een gunstig effect kunnen hebben op de werkloosheid 

en de fileproblematiek.  
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De middenweg 

Er zijn ook meer neutrale verhalen over krimp. Krimp is niet zozeer een kans, maar hoeft ook niet per se 

een probleem te zijn. Het is met andere woorden niet zo zwart-wit. Naast krimp zijn er allerlei andere 

factoren en ontwikkelingen, die de gevolgen van bevolkingsdaling kunnen compenseren. Zo is de 

productie in de loop der tijd steeds hoger geworden. Er kan steeds meer geproduceerd worden, met 

steeds minder mensen. Als die ontwikkeling zich voortzet, leidt de krimpende beroepsbevolking niet tot 

problemen. Ook is de welvaart in de recente geschiedenis steeds gegroeid. Die groei van welvaart leidt tot 

andere woonvoorkeuren en ruimtelijk gedrag. Daarnaast is de krimp in Nederland, in vergelijking met het 

buitenland, welhaast te verwaarlozen. Grootschalige leegloop van het woningbestand voor Nederland is 

onwaarschijnlijk, omdat het aantal huishoudens nog steeds blijft doorgroeien. Dat komt door de 

afnemende grootte van huishoudens. Er wonen gemiddeld minder mensen in één huis, waardoor er meer 

huizen nodig zijn. Dat heeft ook gevolgen voor het milieu. Doorgaans betekent meer huishoudens, ook 

meer energieverbruik. Ons gedrag is van grotere invloed op het milieu, dan de omvang van de bevolking.  

 

In deze meer genuanceerde visie wordt wel onderkend dat krimp voor sommige regio’s, gemeenten of 

wijken ingrijpende gevolgen kan hebben. Het gaat dan vooral om onaantrekkelijke en sociaaleconomisch 

zwakke gebieden. In deze gebieden kan bevolkingsdaling een negatieve, versterkende werking hebben.    

 

De ontkenners  

Er zijn ook verschillende argumenten tegen bovenstaande probleempercepties. Ten eerste is 

bevolkingsdaling, op enkele gebieden na, een voorspelling van de toekomst, gebaseerd op prognoses. 

Prognoses zijn echter onzeker en in het verleden is al vaker gebleken dat prognoses niet altijd uitkomen. 

Zo zijn migratiestromen bijvoorbeeld moeilijk te voorspellen, omdat migratie van veel verschillende 

factoren afhankelijk is.  

 

Er zijn ook politici of bestuurders die denken dat krimp zich niet in de eigen provincie, regio of gemeente 

zal voordoen. Zij zien bevolkingsdaling als falend beleid.  Bevolkingsdaling betekent dan dat je niet in staat 

bent geweest de eigen provincie, regio of gemeente aantrekkelijk genoeg te houden. Sommige politici 

vinden dat krimp hen wordt aangepraat door politici in Den Haag.8 9 Vaak is daarbij het argument dat 

krimp een ‘selffullfilling prophecy’ wordt. Als minder gaat bouwen en investeren in voorzieningen 

vanwege krimp, dan komt de krimp er zeker. De verhalen over krimp in de gemeente of regio kunnen ook 

potentiële inwoners tegenhouden om in de gemeente of regio te komen wonen.  

 

Een andere reactie op krimp is: we halen mensen van elders (binnen- of buitenland). Deze reactie was 

recent in het nieuws te zien. De gemeente Venray krimpt en probeert om die reden de seizoensarbeiders 

uit Polen over te halen om vast in Venray te komen wonen. Een soortgelijke reactie, ter voorkoming van 

de krimp, is die van bevolkingspolitiek. Dat wil zeggen dat de overheid actief het krijgen van kinderen 

stimuleert, door bijvoorbeeld financiële voordelen en goede regelingen met betrekking tot verlof en 

kinderdagverblijven.  

 

                                                             

 
8 http://www.gelderlander.nl/voorpagina/achterhoek/6627741/Achterhoek-laat-zich-krimp-aanpraten.ece 

9 http://www.limburger.nl/article/20100330/REGIONIEUWS02/100329460  

http://www.limburger.nl/article/20100330/REGIONIEUWS02/100329460
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Er is ook kritiek vanuit een meer wetenschappelijke hoek. Een belangrijke criticus van de ‘mediahype’ 

rondom de bevolkingsprognoses van het Maastrichtse bureau Etil is Pieter Hooijmeijer, hoogleraar 

demografie aan de Universiteit van Utrecht. Volgens Hooijmeijer zal er alleen sprake zijn van lichte krimp 

en kent de bevolkingsontwikkeling golfbewegingen, waardoor op de lange termijn ook groei weer 

mogelijk is. Daarnaast stelt Hooijmeijer dat een toename van immigranten niet ondenkbaar, waardoor er 

geen sprake meer zou zijn van krimp. 10 

 

Volgens van Dijk en Pellenbarg11 is de leegloop van de periferie, zoals die door Wim Derks van Etil wordt 

voorspeld niet onmogelijk, maar ook niet heel waarschijnlijk. Volgens van Dijk en Pellenbarg wil een 

meerderheid van de mensen helemaal niet in de Randstad wonen, maar wonen zij daar alleen vanwege 

werk. Investeringen in beter en sneller openbaar vervoer zouden volgens deze auteurs dus uitkomsten 

bieden. Ook het vestigingsgedrag van bedrijven laat volgens van Dijk en Pellenbarg een andere trend zien, 

dan die waarop de prognoses van Derks zijn gebaseerd. Bedrijven zouden steeds meer rekening houden 

met de woonvoorkeuren van hun medewerkers. Ook zouden zachte factoren steeds zwaarder meewegen.  

Voorkeuren voor de eigen stad en regio worden met name buiten de Randstad relatief sterker. Uit recent 

onderzoek blijkt volgens Pellenbarg en van Dijk dat het werk steeds vaker achter de mensen aan gaat, in 

plaats van andersom. Het is welliswaar zo dat vooral jongeren en starters richting de meer stedelijke 

gebieden trekken, maar de meer kapitaalkrachtige gezinnen en ouderen bewegen in de andere richting. 

Volgens Pellenbarg en van Dijk moet er meer onderzoek worden gedaan naar het werkelijke ruimtelijke 

gedrag van bedrijven en individuen. Zij weten aan het einde van de publicatie een aansprekend 

tegengesteld beeld te schetsen: “Misschien moeten we wel vrezen dat over 40 jaar in de Randstad alleen 

nog maar jongeren, armen en allochtonen wonen.” 

 

Probleemeigenaren 

In de verschillende probleempercepties, kunnen ook verschillende probleemeigenaren worden 

aangewezen. De vraag is dan wie het probleem veroorzaken en wie verantwoordelijk zijn voor een 

oplossing. Wanneer bevolkingsdaling als falend beleid wordt gezien, is het lokale bestuur 

verantwoordelijk. Om bevolkingsdaling op de Rijksagenda te krijgen is het daarom van belang het Rijk 

mede probleemeigenaar te maken. Dat betekent dat je moet aantonen dat bevolkingsdaling geen gevolg 

is van bestuurlijk falen van gemeenten en dat het Rijk ook verantwoordelijk is voor het probleem.  

Probleemeigenaarschap kan ook te maken hebben met de tijd. Politici en bestuurders moeten zich 

verantwoordelijk voelen voor de effecten van beleid op de lange termijn, wanneer zij misschien formeel 

gezien niet meer verantwoordelijk zijn. Dat is voor het beleidsthema bevolkingsdaling van groot belang, 

omdat bevolkingsdaling zich vooral in de toekomst zal voordoen of versterken.  

 

 

                                                             

 
10 http://www.bouwendnederland.nl/regionoord/regionalethema/bouweninframarkt/krimp/pages/default.aspx  

11http://www.rug.nl/staff/p.h.pellenbarg/artikelen/publicaties/6.%20is%20de%20periferie%20van%20nederland%20ten%20dode%20opge

schreven.pdf  

 

http://www.bouwendnederland.nl/regionoord/regionalethema/bouweninframarkt/krimp/pages/default.aspx
http://www.rug.nl/staff/p.h.pellenbarg/artikelen/publicaties/6.%20is%20de%20periferie%20van%20nederland%20ten%20dode%20opgeschreven.pdf
http://www.rug.nl/staff/p.h.pellenbarg/artikelen/publicaties/6.%20is%20de%20periferie%20van%20nederland%20ten%20dode%20opgeschreven.pdf
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2.4 Conclusie  

 

Bevolkingsdaling is een situatie die in sommige gebieden werkelijkheid is en voor sommige gebieden 

voorspeld wordt. Door een combinatie van ontgroening, vergrijzing en negatieve migratie daalt het 

inwonertal in sommige gebieden en wordt een daling van de totale Nederlandse bevolking rond 2040 

voorspeld. Dat heeft gevolgen voor wonen, werken, voorziening, zorg, onderwijs, mobiliteit en ga zo maar 

door.  

Het idee van bevolkingsdaling als een toekomstig probleem is echter een constructie. Het is een van de 

vele verhalen die over de bevolkingsontwikkeling verteld kunnen worden. Er zijn verschillende verhalen 

mogelijk over de vraag of en waar bevolkingsdaling zich wel of niet zal voordoen, welke oorzaken en 

gevolgen dat heeft en wie verantwoordelijk zijn voor een oplossing.   

Het dominante verhaal in het maatschappelijke en politieke debat is dat bevolkingsdaling zich op steeds 

meer plekken voor zal doen en dat dit een structurele ontwikkeling is. Beleidsmakers, politici en 

bestuurders zouden daarop moeten anticiperen, om problemen te voorkomen. Dat verhaal werd echter 

een aantal jaren geleden nog niet zo breed gedeeld. Daar is een proces van agendavorming aan vooraf 

gegaan, waarin individuen dit verhaal onder de aandacht hebben proberen te brengen.  
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3. Policy entrepreneurs 
 

 

In dit hoofdstuk wordt de theoretische basis voor deze scriptie beschreven. Eerst wordt het 

wetenschappelijke perspectief waarop dit onderzoek is gebaseerd geschetst. In de tweede paragraaf 

wordt het begrip agenda gedefinieerd en worden verschillende soorten agenda’s besproken. Vervolgens 

is het proces van agendavorming uitgelegd. In de vierde paragraaf is beschreven wat er in de literatuur 

bekend is over ‘policy entrepreneurs’ en welke rol zij in de agendavorming spelen. Tenslotte wordt aan de 

hand van de literatuur over ‘policy entrepreneurs’ de strategiën die zij gebruiken in de agendavorming 

behandeld en worden hypothesen ten aanzien van de empirische resultaten besproken.   

 

 

3.1 Beleidsprocessen 

 

Met dit onderzoek naar het proces van agendavorming rondom een beleidsthema komen we in het 

domein van de beleidswetenschappen, ofwel ‘public policy’. ‘Public policy’ is “the study of what 

governments choose to do or not to do, including studies of the policy process, policy implementation, and 

impact, and evaluation.” (Birkland, 2005, p.6) De specifieke invalshoek van dit onderzoek, de strategieën 

die ‘policy entrepreneurs’ gebruiken om een thema te agenderen, sluit echter ook aan bij meer 

organisatiekundige en op management gerichte wetenschappelijke domeinen. De focus ligt immers niet 

op hoe agendavormingsprocessen verlopen, maar op hoe agendavormingsprocessen ‘gemanaged’ 

worden door individuen. Het ‘managen’ van beleidsprocessen is een integraal onderdeel van de 

bestuurskunde. Het beleidsproces bestaat uit verschillende aspecten: agendavorming, beleidsvorming, 

beleidsuitvoering en beleidsevaluatie. (Bovens et al, 2007) De focus van dit onderzoek ligt op de 

agendavorming. Om het managen van agendavormingsprocessen echter te begrijpen, is het wel 

noodzakelijk kennis te hebben van hoe die processen verlopen en welke andere factoren daarop van 

invloed zijn. Processen zijn namelijk nooit helemaal te sturen door actoren, maar worden voor een groot 

deel ook door de onbeheersbare omgeving beïnvloed.   

 

Om het proces van agendavorming te kunnen begrijpen is het van belang een onderscheid te maken 

tussen het rationele en politieke perspectief. (Noordegraaf, 2004, p.211-212) Het rationele perspectief 

wordt ook wel de analytische visie op beleid genoemd. (Bovens et al, 2007) In het rationele perspectief 

wordt het beleidsproces gezien als een rationeel proces van opeenvolgende stappen. Hoogerwerf (1998) 

onderscheid daarbij zes fasen: agendavorming, beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, beleidsuitvoering, 

beleidsevaluatie en terugkoppeling en heroverweging. Het proces is in de analytische visie op beleid 

rationeel, omdat verondersteld wordt dat besluiten ten aanzien van beleid weloverwogen worden 

gemaakt. Dat betekent bijvoorbeeld dat voor- en nadelen van verschillende beleidalternatieven tegen 

elkaar worden afgewogen en aan de hand daarvan een beleidsalternatief wordt gekozen.   

 

Het rationele perspectief staat daarbij tegenover andere perspectieven die het beleidsproces zien als een 

chaotisch proces, waarbij het beleidsproces vooral een strijd is tussen verschillende belangen. Bovens (et 

al, 2007) noemt dit de politieke visie op beleid. De fasen in beleidsvorming volgen elkaar niet op, maar 

lopen soms door elkaar of in een andere volgorde. Zo is het niet altijd zo dat er een probleem is en daarbij 
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oplossingen worden gezocht, soms zijn er oplossingen op zoek naar een problemen. Actoren die er belang 

bij hebben een bepaald beleid te promoten, zoeken vervolgens een probleem dat gebruikt kan worden 

om dit beleid op toe te passen. In de politieke visie op beleid is het beleidsproces vooral een uitkomst van 

strijd tussen verschillende belangen van groepen in de maatschappij en binnen het bestuur of de politiek 

zelf. 

 

Beide visies op beleid geven een deel van de realiteit weer. Beleid is niet alleen rationeel of irrationeel. Of 

beleidsonderwerpen of beleidsvoorstellen aandacht krijgen wordt deels bepaald door ‘harde feiten’ en 

rationele analyses, voor een deel is het de uitkomst van een strijd tussen verschillende actoren. De 

analytische visie biedt praktische handvatten voor het inrichten van beleidsprocessen, omdat rationaliteit 

vaak een belangrijk doel is in het beleidsproces. Het is immers goed te streven naar weloverwogen beleid.  

De politieke visie biedt vooral handvatten om de werkelijkheid in al zijn complexiteit te kunnen begrijpen 

en in die werkelijkheid te kunnen functioneren.   

 

Dit onderzoek sluit voornamelijk aan op de politieke visie op het beleidsproces, omdat het doel van dit 

onderzoek is om de complexe werkelijkheid van agendavorming te begrijpen. Hoe agendavorming er in 

deze politieke visie uitziet, staat in de volgende paragraven centraal.  

 

3.2 Agenda’s  

 

Birkland definieert de agenda als “the list of things that are being discussed and sometimes acted upon by 

an institution, the news media, or the public at large.” Er zijn verschillende agenda’s waarin onderwerpen 

een plek kunnen krijgen. Birkland (2005) onderscheidt verschillende niveaus: het agenda universum, de 

‘systeem’ agenda, de institutionele agenda en de besluitvormingsagenda. (zie figuur 1)  

 

Figuur 1. Levels of the Agenda 

  

Bron: Birkland (2005) 
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Het ‘agenda universum’ bestaat uit oneindig veel situaties of condities in de samenleving die als 

problematisch zouden kunnen worden gedefinieerd. De ‘systeem agenda’ bestaat uit issues, problemen 

of ideeën die passen binnen de bestaande sociale, politieke, ideologische en juridische normen en daarom 

mogelijkerwijs aandacht zouden kunnen krijgen van actoren in het beleidsproces. Problemen of ideeën 

die niet binnen de algemeen geldende normen passen, bijvoorbeeld als het gaat om de taakopvatting van 

overheid, zullen zelden op de politieke agenda komen. De grens tussen het ‘agenda universum’ en de 

‘systeem agenda’ verschuift daardoor in de tijd, afhankelijk van hetdominante discours (national mood) in 

een samenleving. De institutionele agenda is de lijst van onderwerpen waaraan (semi-)publieke 

organisaties op enig moment aandacht besteden. De besluitvormingsagenda bestaat uit de onderwerpen 

waarover besluiten worden genomen, zodat men over kan gaan tot actie. Slechts een beperkt aantal 

onderwerpen bereiken uiteindelijk de besluitvormingsagenda.  

 

Het doel van ‘policy entrepreneurs’ is een verandering in beleid bewerkstelligen. Daarvoor is het 

noodzakelijk dat het probleem dat zij willen agenderen op de besluitvormingsagenda komt en op 

zodanige wijze, dat het de gewenste beleidsverandering tot gevolg heeft.  

 

In dit onderzoek hebben we het over politiek-bestuurlijke agenda’s. Het is zinvol om een onderscheid te 

maken tussen politieke en bestuurlijke agenda’s. Een probleem kan soms aandacht krijgen van 

wethouders, burgemeesters, ministers of staatssecretarissen, zonder dat het heel prominent aanwezig is 

in het politieke debat van gemeenteraden of het parlement.  

 

3.3 Agendavorming  

 

In deze scriptie staat de fase van agendavorming, als onderdeel van het beleidsvormingsproces, centraal. 

Dit onderdeel van het beleidsproces heeft volgens Kingdon (2002) te weinig aandacht ontvangen in de 

beleidswetenschappelijke literatuur. In de woorden van Kingdon (2002) “…we will consider not how issues 

are authoritatively decided by the president, Congress or other decision makers, but rather how they came 

to be issues in the first place.” (p.2) 

 

Agendavorming gaat over het genereren van aandacht voor een onderwerp dat volgens sommigen 

problematisch is. Het doel van agendavorming is het onderwerp van het ‘agenda universum’ op de 

beleidsagenda of besluitvormingsagenda te krijgen. Dat betekent dat een probleem erkend wordt en ‘het 

bestuur’ of ‘de politiek’ vindt dan dat er iets aan het probleem gedaan moet worden. (Bovens et al, 2007) 

Er zijn volgens Bovens (et al, 2007) twee belangrijke aspecten van agendavorming: hoe hoog een 

probleem (onderwerp) op de politiek-bestuurlijke agenda komt en op welke manier het probleem wordt 

gedefinieerd.  

 

Er zijn oneindig veel problemen in het ‘agenda universum’ waar de overheid aandacht aan zou kunnen 

besteden. De politieke agenda is echter begrensd en het is onmogelijk aan alle problemen en mogelijke 

oplossingen aandacht te besteden. (Birkland, 2005: Kingdon, 2002) Of problemen politieke aandacht 

krijgen en prominent op de beleidsagenda of  besluitvormingsagenda komen is afhankelijk van allerlei 

factoren. Hoewel toevalligheden daar een rol in spelen, is er volgens verschillende auteurs (Birkland, 

2005; Bovens, 2007; Kingdon, 2002; etc.) wel een logica in deze processen te vinden.  
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Volgens de analytische visie op beleid begint na het proces van agendavorming het proces van 

beleidsvorming. Dit proces komt overeen met de beleidsstroom van Kingdon (2002). In dit proces worden 

beleidsvoorstellen bedacht, gecombineerd, genegeerd of geselecteerd. Slechts de beleidsvoorstellen die 

het meest aanvaardbaar, haalbaar en uitvoerbaar zijn komen op de ‘short list’ van beleidsvoorstellen. 

Wanneer er een ‘short list’ van beleidsvoorstellen is, het probleem erkend wordt en voldoende urgent 

gevonden wordt en de politieke context gunstig is, kan het onderwerp op de besluitvormingsagenda 

komen. (Kingdon, 2002) In de realiteit is er volgens de politieke visie echter geen scherpe scheidslijn 

tussen de fase van agendavorming en de fase van beleidsvorming. (Bovens, 2007; Kingdon, 2002) Tijdens 

het agenderen van een thema, worden ook al beleidsvoorstellen naar voren geschoven en bediscussieerd. 

Agendavorming is een voortdurend proces van aandacht genereren voor een probleem of in een latere 

fase vooral het vasthouden van aandacht voor een probleem. Het stromenmodel van Kingdon (2002) past 

in deze politieke visie op het verloop van beleidsvormingsprocessen.  

 

Het boek ‘Agendas, Alternatives and Public Policies’ waarin Kingdon zijn stromenmodel uitwerkt, is 

inmiddels een klassieker. (Birkland, 2005) Kingdon (2002) verklaart het tot stand komen van beleid door 

het samenkomen van stromen. Dit stromenmodel van Kingdon (2002) is gebaseerd op het ‘garbage can’ 

model van March en Olsen. (1972) Het agendavormingsproces is volgens March en Olsen een 

anarchistisch proces. Dat wil zeggen het een weinig geordend of chaotisch proces van verschillende 

stromen is, waarin niemand echt de leiding heeft. Wanneer problemen herkend en erkend worden 

(problemenstroom), een aanvaardbaar beleidsvoorstel beschikbaar is (beleidsstroom) en de politieke 

context gunstig is (politieke stroom) kunnen er ‘policy windows’ ontstaan (Kingdon, 2002). 

Beleidsvensters, zoals ik ze hier zal noemen, zijn soms voorspelbaar en soms onvoorspelbaar. 

Voorspelbaar zijn bijvoorbeeld beleidsvenster die open gaan na verkiezingen of na de jaarlijkse 

behandeling van de begroting. Beleidsvensters openen slechts heel kort, waarna het soms weer een hele 

tijd kan duren voordat een nieuwe kans zich weer voordoet. Beleidsvensters sluiten omdat er geen 

beleidsalternatief beschikbaar is, actoren denken dat het probleem is opgelost, sleutelfiguren verdwijnen 

of het niet wil lukken om het probleem aan te pakken en mensen daardoor gefrustreerd raken over het 

probleem.  

Een beleidsvenster voor het ene beleidsvoorstel kan leiden tot beleidsvensters voor soortgelijke 

beleidsvoorstellen. Een beleidsvoorstel dat goed lijkt te werken, kan een opening creëren voor meerdere 

soortgelijke beleidsvoorstellen (eventueel in andere beleidsdomeinen). 

 

Het koppelen van de drie stromen gebeurt volgens Kingdon via ‘policy entrepreneurs’. ‘Policy 

entrepreneurs’ zijn “advocates who are willing to invest their resources – time, energy, reputation, money 

– to promote a position in return for anticipated future gain in the form of material, purposive, or solidary 

benefits.” (Kingdon, 2002, p.179) ‘Policy entrepreneurs’ proberen aandacht voor een probleem te 

genereren of een beleidsvoorstel op de besluitvormingsagenda te krijgen. Ze zijn bereid daarvoor tijd, 

energie, reputatie en middelen te investeren. ‘Policy entrepreneurs’ zijn vaak de sleutelfiguren in het 

agenda- en beleidsvormingsproces. Zij kunnen onderwerpen of beleidsvoorstellen niet alleen op de 

agenda krijgen, maar spelen er wel een belangrijke rol in door stromen aan elkaar te koppelen. ‘Policy 

entrepreneurs’ koppelen “solutions to problems, proposals to political momentum, and political events to 

policy problems.” (Kingdon, 2002, p.182) Soms zijn twee stromen al aan elkaar gekoppeld en is er alleen 

nog een ‘policy entrepeneur’ nodig om de twee stromen ook aan de derde stroom te koppelen.  
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Hoe weten deze ‘policy entrepreneurs’ aandacht voor een probleem of beleidsvoorstel te genereren en 

stromen aan elkaar te koppelen? Kingdon (2002) beschrijft dit slechts oppervlakkig. Zijn beschrijving van 

de stromen biedt een aantal aanknopingspunten, zoals de wijze waarop aandacht voor problemen wordt 

gegenereerd en de wijze waarop ‘softening up’ in de beleidsstroom plaats vindt. Deze beschrijvingen 

blijven echter oppervlakkig en bieden onvoldoende houvast om het handelen van ‘policy entrepreneurs’ 

te begrijpen. In mijn scriptie onderzoek ik hoe ‘policy entrepreneurs’ in het agendavormingsproces 

strategisch handelen.  

 

 3.4 Policy entrepreneurs 

 

Volgens Kingdon (2002) zijn ‘policy entrepreneurs’ “advocates who are willing to invest their resources – 

time, energy, reputation, money – to promote a position in return for anticipated future gain in the form of 

material, purposive, or solidary benefits.” (Kingdon, 2002,p.179) ‘Policy entrepreneurs’ proberen aandacht 

voor een probleem te genereren of een beleidsvoorstel op de besluitvormingsagenda te krijgen. Ze zijn 

bereid daarvoor tijd, energie, reputatie en middelen te investeren. ‘Policy entrepreneurs’ onderscheiden 

zich door hun wens om beleidsveranderingen te bewerkstelligen die niet binnen de bestaande 

institutionele kaders passen. Ze zijn niet bang om de ‘status quo’ te verstoren en kunnen goed omgaan 

met de weerstand die ze daardoor krijgen (Mintrom&Norman, 2009). Deze kenmerken, of kwaliteiten, zijn 

van belang voor het proces van ‘softening up’, oftewel het ontvankelijk maken van de 

beleidsgemeenschap voor een beleidsvoorstel.  

 

‘Policy entrepreneurs’ zijn vaak de sleutelfiguren in het agenda- en beleidsvormingsproces. Het zijn 

personen die in gesprekken of interviews over het proces vaak worden genoemd. Zij kunnen 

onderwerpen of beleidsvoorstellen niet alleen op de agenda krijgen, maar spelen er wel een belangrijke 

rol in door stromen aan elkaar te koppelen. ‘Policy entrepreneurs’ koppelen “solutions to problems, 

proposals to political momentum, and political events to policy problems.” (Kingdon, 2002, p.182) Soms 

zijn twee stromen al aan elkaar gekoppeld en is er alleen nog een ‘policy entrepeneur’ nodig om de twee 

stromen ook aan de derde stroom te koppelen.  

 

Kenmerken van ‘policy entrepreneurs’ zijn dat ze om de een of andere redenen gehoord worden. Dat kan 

zijn vanwege hun expertise, vanwege hun formele bevoegdheid in de besluitvorming of omdat ze een 

leidende rol hebben in een (belangen)organisatie. Daarnaast zijn ‘policy entrepreneurs’ mensen die 

bekend staan om hun politieke connecties of talent in het onderhandelen. ‘policy entrepreneurs’ 

koppelen stromen aan elkaar en hebben daarom een belangrijke rol in het ontstaan van nieuwe beleid of 

aandacht voor een probleem. Om dat koppelen van stromen succesvol te kunnen doen is het noodzakelijk 

dat ‘policy entrepreneurs’ goed voorbereid zijn vóór dat er beleidsvenster open gaat. Daarnaast moeten 

‘policy entrepreneurs’ deze beleidsvensters ook herkennen en er gebruik van weten te maken.  

 

Bij afwezigheid van‘policy entrepeneur’ worden stromen soms niet aan elkaar gekoppeld. “Good ideas lie 

fallow for lack of an advocate. Problems are unsolved for lack of a solution. Political events are not 

capitalized for lack of inventive and developed proposals.” (Kingdon, 2002, p.182)  

 

Welke instrumenten en strategieën gebruiken ‘policy entrepreneurs’ voor het process van ‘softening up’, 

voor het creëren van aandacht voor problemen en beleidsvoorstellen en voor het koppelen van stromen? 

Deze vraag blijft grotendeels onbeantwoord in het boek van Kingdon (2002). Aanvullende theorieën zijn 
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nodig om zicht te krijgen op hoe ‘policy entrepreneurs’ naar beleidsvensters toewerken en 

beleidsvensters proberen te creëren.  

 

3.5 Strategiën van ‘policy entrepreneurs’ 

 

In verschillende studies naar beleidsverandering is er ruimte voor de rol van individuen in het 

beleidsproces. (Brouwer, 2008) Individuen kunnen beleidsveranderingen nastreven en proberen door 

concrete acties die beleidsverandering te bewerkstelligen. Ze denken daarbij doelbewust na over de 

wijzen waarop zij het doel, de beleidsverandering, kunnen bereiken. ‘Policy entrepreneurs’ gebruiken met 

andere woorden strategieën om een verandering in beleid te verwezenlijken. Strategie wordt door 

Mintzberg en Waters (1985) gedefinieerd als 'a pattern in a stream of decisions'. Met deze definitie 

proberen zij het verschil tussen de voorgenomen en gerealiseerde strategieën duidelijk te maken.  

 

Het concept ‘policy entrepreneurs’, als pleitbezorgers voor verandering in beleid, wordt echter beperkt 

gebruikt. De rol en het handelen van individuen krijgt in de hoofdstroom van de beleidstheorieën slechts 

oppervlakkige aandacht of blijft impliciet. Mintrom en Norman (2009) betogen dat het concept ‘policy 

entrepreneurs’ meer geïntegreerd zou moeten worden in de bestaande theorieën die beleidsverandering 

verklaren, omdat ‘policy entrepreneurs een belangrijke invloed hebben op het verloop van 

agendavormingsprocessen. Daarbij zijn ze wel sterk afhankelijk van de onbeheersbare context waarin ze 

opereren. Het handelen van ‘policy entrepreneurs’ kan daarom volgens Mintrom en Norman (2009) het 

beste in de wisselwerking met de omgeving worden bestudeerd.  

Brouwer (2008) stelt dat, hoewel we steeds meer weten over ‘policy entrepreneurs’ en de aandacht 

groeit, er tot dan toe nog geen systematische beschrijving is van het strategisch handelen van ‘policy 

entrepreneurs’.  Brouwer beschrijft acht strategieën die ‘policy entrepreneurs’ hanteren om verandering 

in beleid te bewerkstelligen. Mintrom en Norman (2009) beschrijven vier strategieën: het vertonen van 

sociale sensitiviteit, het definiëren van problemen, het bouwen van teams en het goede voorbeeld geven. 

Deze vier strategieën komen grotendeels overeen met de strategieën die Brouwer (2008) beschrijft, 

hoewel ze anders gecategoriseerd zijn. De strategie van het goede voorbeeld geven komt niet terug in de 

strategieën die Brouwer beschrijft. Hieronder worden een aantal strategieën beschreven uit de literatuur 

van Brouwer (2008), Kingdon (2002), Stone (1998) en Mintrom en Norman (2009).  

 

1. Aandachtsvorming 

 

Om een onderwerp op de agenda te krijgen moeten ‘policy entrepreneurs’ ten eerste aandacht weten te 

genereren voor een probleem. Zij moeten ervoor zorgen dat een situatie als probleem wordt gezien. 

Daarnaast moeten ‘policy entrepreneurs’ ervoor zorgen dat het probleem vervolgens ook als een 

belangrijk probleem wordt gezien.  

 

Er is een duidelijk onderscheid tussen condities (situaties) en problemen. (Brouwer, 2008; Kingdon, 2002) 

Een conditie of situatie wordt als probleem gezien, als we vinden dat er iets aan gedaan zou moeten 

worden. Of een bepaalde situatie als probleem wordt gezien is interpretatief. Het definiëren van een 

situatie als problematisch, of juist niet, is afhankelijk van verschillende belangen. Problemen worden 

volgens Kingdon (2002) gedefinieerd door een situatie af te zetten tegen een beeld van de ideale situatie, 

door situaties met elkaar te vergelijken en door te categoriseren. Verschillende waarden en de idealen 

bepalen daarom of een bepaalde situatie al dan niet als probleem wordt gezien. Daarbij gaat het er niet 
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alleen om of situaties als problematisch worden gezien, maar ook of deze problemen opgelost dienen te 

worden door de overheid. Ook vergelijkingen met een andere tijd of plaats kunnen een krachtig 

instrument zijn om een probleem te definiëren. Een vergelijking tussen landen, waarbij de conclusie is dat 

het eigen land ‘achter loopt’ op een bepaald vlak, kan een situatie als problematisch classificeren.  

 

Indicatoren worden volgens Brouwer (2008) en Kingdon (2002) veel gebruikt om een situatie als 

problematisch te duiden. Deze indicatoren komen bijvoorbeeld voort uit monitoren waarin structureel 

allerlei maatschappelijke en bestuurlijke trends en ontwikkelingen bijgehouden worden. Volgens Kingdon 

zijn veranderingen in het budget voor medewerkers van de overheid vaak een belangrijke indicator voor 

problemen, bijvoorbeeld wanneer de zorgkosten uit de hand lopen. Indicatoren kunnen ook voortkomen 

uit onderzoeksrapporten, waarin door middel van bepaalde indicatoren wordt verondersteld dat er een 

probleem is. Een voorbeeld daarvan zijn de resultaten van een enquête onder burgers. Indicatoren zijn 

echter geen neutrale weergave van de werkelijkheid, maar kunnen op verschillende wijze worden 

geïnterpreteerd of selectief worden gebruikt. Ze worden vaak op strategische wijze gebruikt om de 

omvang of ernst van een probleem te schetsen of veranderingen in de probleemsituatie weer te geven. 

Cijfers spreken niet voor zichzelf. Ze maken het debat complex doordat cijfers verschillend kunnen 

worden geïnterpreteerd of doordat de methoden en technieken waarop de cijfers zijn verkregen 

onderwerp van debat worden.  

 

Een verandering in bepaalde indicatoren wordt vaak gezien als een verandering van de situatie of een 

systeem, de staat van iets. Veranderingen in het systeem of de situatie worden vaak als problematisch 

ervaren en deze veranderingen worden vervolgens in de politiek vaak nog eens uitvergroot. 

Veranderingen in indicatoren kunnen daarom een groot effect op de beleidsagenda hebben. Een 

structurele verandering in de bevolkingsontwikkeling zou hier een voorbeeld van kunnen zijn.  

 

Kingdon laat ook zien dat cijfers zeer relevant zijn en dat meetbare problemen vaak meer aandacht 

krijgen. Het gebruiken van cijfermatige indicatoren en het meetbaar maken van problemen is een 

belangrijk instrument om aandacht voor een probleem te generen. “Constructing an indicator and getting 

others to agree to its worth become major preoccupations of those pressing for policy change.” (Kingdon, 

2002, p.93)  

 

Volgens Brouwer (2008) is het ook van belang dat ‘policy entrepreneurs’ die aandacht proberen te 

genereren voor een probleem, ook aandacht weten te genereren voor de geprefereerde oplossingen. 

Kingdon (2002) stelt ook dat problemen waarvoor ook direct oplossingen voorhanden zijn, eerder de 

aandacht krijgen dan problemen waarvoor geen oplossingen lijken te zijn.  

 

In aansluiting daarop wordt ‘leading by example’ door Mintrom en Norman (2009) als belangrijke 

strategie voor ‘policy entrepreneurs’ gezien. De besluitvormers die uiteindelijk over beleid besluiten, zijn 

vaak risicomijdend als het gaat om grote veranderingen in het beleid doorvoeren. Zij zijn vaak bang om 

fouten te maken en willen zeker zijn dat een grote verandering in het beleid goed uitpakt. ‘Policy 

entrepreneurs’ kunnen dat het gevoel van risico bij besluitvormers verminderen, door met concrete 

voorbeelden het succes van een oplossing(srichting) aan te tonen. Er moeten dus positieve 

praktijkvoorbeelden zijn van de geprefereerde oplossing.  
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2. Retoriek  

 

Volgens van der Steen (2009) zijn beleid en politiek een wereld van beeldvorming waarin strategisch 

handelen het strategisch hanteren van taal en symbolen betekent. ‘Policy entrepreneurs’ zullen moeten 

investeren in een gedeelde probleemperceptie om succesvol te kunnen zijn. (Brouwer, 2008) Er zijn 

verschillende theorieën die betrekking hebben op het strategisch hanteren van taal en symbolen. 

Brouwer (2008) behandelt er slechts twee in zijn uiteenzetting van strategieën die ‘policy entrepreneurs’ 

gebruiken: correleren en framing. Correleren is het zoeken van een probleem bij een geprefereerde 

oplossing. Correleren is met andere woorden het koppelen van problemen aan oplossingen. Brouwer 

(2008) citeert ter illustratie een ‘policy entrepreneur’ die zijn project probeert te ‘verkopen’: “In the future 

this area might be urbanized, so at this point it is a great opportunity to solve it before you have a 

problem.”  

 

De wijze waarop een probleem wordt gecategoriseerd, in welke context of perspectief het wordt 

geplaatst, is ook van belang voor de probleemdefinitie. Door een probleem in een bepaalde perspectief te 

plaatsen, wordt de manier waarop mensen naar een probleem kijken bepaald. Dit noemen we framing.  

“Bij framing verschuift de aandacht van de feiten naar de criteria of kaders waarmee die feiten beoordeeld 

worden.” (van der Steen, 2009) Voor ‘policy entrepreneurs’ betekent framing volgens Brouwer (2008) dat 

zij hun verhaal en manier van spreken of schrijven aanpassen aan de groep die ze proberen te overtuigen. 

‘Policy entrepreneurs’ besluiten afhankelijk van het publiek welke aspecten van het probleem of de 

oplossing worden benadrukt en welke aspecten worden weggelaten. Dit is afhankelijk van het kader 

(frame) dat ze gebruiken, dat bijvoorbeeld positief of negatief kan zijn. Het veranderen van een gedeelde 

probleemperceptie is echter zeer moeilijk, omdat gemeenschappelijke ervaringen en dominante 

paradigma’s beperkend werken.  

 

Brouwer (2008) beschrijft alleen correleren en framing als retorische strategieën van ‘policy 

entrepreneurs’. Andere strategieën benoemt hij wel, maar werkt hij vervolgens niet uit. Hij stelt dat 

retorische strategieën, zoals het vertellen van verhalen en het gebruiken van symboliek,  van belang zijn 

voor ‘policy entrepreneurs’. Om meer inzicht te krijgen in wat het vertellen van verhalen voor ‘policy 

entrepreneurs’ concreet zou kunnen betekenen, is aansluiting gezocht bij andere literatuur. In 

onderstaand schema worden verschillende narratieve strategieën uitgewerkt.  

 

Tabel 1. Vormen van verhalen  

Verhaalvorm Kenmerken Voorbeeld 

Story of decline 
 
 
 
 
 
Varianten: 
                       
 
 
                        
 
  

Het gaat steeds slechter, ondanks of 
‘dankzij’ bestuurlijk optreden. 
 
‘Stymied progress’ 
 
 
 
 
‘Change is an illussion’ 

Fileproblematiek:”Files nemen toe, 
ondanks filebestrijding.” 
 
Leefbaar Rotterdam:” Het ging 
tijdelijk beter met de stad maar 
onder het huidige college gaat het 
weer slechter.” 
 
Administratieve lasten verlaging: 
“De lasten voor ondernemers gaan 
niet omlaag, maar worden vooral 
verlegd.” 
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Story of helplessness  
and control  
 
                      
 
Varianten: 

Het gaat inderdaad slecht, maar 
ingrijpen is mogelijk. 
 
 
‘Complot’ 
 
 
 
‘Blame the victim’ 

Radicalisering:” Het proces is te 
stoppen, als het bestuur de wil zou 
hebben.” 
 
“Rechts heeft de verborgen agenda 
om de verzorgingsstraat af te 
breken.” 
 
“Het is geen overheidstaak, mensen 
moeten zelf opletten.” 
 

Synecdoche Een klein deel van een issue wordt 
gebruikt om het ‘geheel’ te 
beschrijven. 

Koopkrachtplaatjes:”De koopkracht 
daalt, want mevrouw Jansen, 
alleenstaande moeder van twee 
kinderen, met een minimumloon en 
chronisch ziek, levert procenten in.” 
 

Metafoor Het ene concept of object gebruiken 
om een ander concept aan te duiden, 
bij wijze van ‘beeldspraak’.  
 

“Een tsunami van islamisering.” 

Symbol en emblem 
 
 
 
 
 
 
 
Varianten 

Een symbool is een woord of concept 
dat naar een bepaald verhaal 
‘verwijst’. 
 
Een emblem is een variant daarop, 
waarbij het symbool het verhaal als 
het ware ‘vervangt’ of geheel 
representeert. Het emblem verwijst 
niet naar het verhaal, maar is het 
verhaal geworden. 
 
Vreemd genoeg verdwijnt ‘in’ of 
‘achter’ het emblem ook een deel van 
het oorspronkelijke verhaal weer: 
waar het oorspronkelijk om ging, 
raakt deels vergeten of vervormd.  
 

“De boomkikker” als symbool voor 
de toenemende macht van de 
milieubeweging. 
 
“Allochtoon” is van een neutrale 
categorie voor beleid  en statistiek 
verworden tot een duiding die een 
groot maatschappelijk debat 
representeert, met alle normatieve 
richtingen daarbinnen. 

Bron: van der Steen (2009, p.25) gebaseerd op Stone (1998) 

 

3. Koppelen van problemen 

  

De derde strategie noemt Brouwer (2008) ’issue-linkage’, het koppelen van twee of meer problemen 

(issues) vanwege strategische redenen. Daarmee kunnen er dimensies aan het probleem worden 

toegevoegd en wordt de reikwijdte verbreed. Daardoor kunnen meerdere participanten worden 

betrokken bij het probleem en kan er meer draagvlak worden gecreëerd. Ook kunnen er nieuwe 

perspectieven op het probleem ontstaan, waardoor een rijker debat ontstaat. Issue-linkage kan echter 

ook negatief uitpakken, wanneer belangen van verschillende participanten botsen. Om die reden is het 

soms zinvol om de omgekeerde strategie te gebruiken en juist de reikwijdte van het probleem te 
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beperken.   

 

4. Netwerken  

 

‘Policy entrepreneurs’ werken in (beleids)netwerken. (Brouwer, 2008; Kingdon;2002) Netwerken heeft 

strategische voordelen voor ‘policy entrepreneurs’. Netwerken helpt ‘policy entrepreneurs’ om op een 

eenvoudige en efficiënte manier informatie te verzamelen. Daarnaast helpt netwerken ‘policy 

entrepreneurs’ om andere participanten te kunnen begrijpen en de strategieën die hier besproken zijn, 

zoals ‘issue-linkage’ en framing, goed te kunnen hanteren.  Klijn en Teisman (in Noordegraaf, 2004) 

noemen dit ‘convenanting’. Brouwer (2008) laat in zijn onderzoek ook zien dat ‘policy entrepreneurs’ veel 

energie en tijd steken in zowel extern netwerken, als in netwerken in de organisatie (intern).  

 

5. Coalitievorming 

 

‘Policy entrepreneurs’ zijn zelden in staat alleen hun doel te bereiken. Zij zijn voor kennis, invloed, 

financiële middelen, draagvlak en andere bronnen afhankelijk van anderen. ‘Policy entrepreneurs’ 

moeten om die reden coalities bouwen. (Brouwer, 2008) Om succesvol te zijn moeten zij niet alleen 

extern coalities bouwen, maar ook intern. Brouwer (2008) beschrijft twee strategieën die nauw 

samenhangen met coalitievorming: ‘venue shopping’ en ‘selective activation’.  

 

Birkland (2005) zegt over ‘venue shopping’: “In policy studies, this term, used bij Frank Baumgartner and 

Bryan Jones, describes how groups lobby the branch or agency of government that is most likely to give 

their concerns a sympathetic hearing.” (p.87) ‘Venue shopping’ betekent dat coalities selectief worden 

gevormd, door actoren of partijen te betrekken waarbij ‘policy entrepreneurs’ denken het meeste 

voordeel te kunnen behalen. Eenvoudig gezegd zoeken ‘policy entrepreneurs’ naar de beste plekken om 

de geprefereerde veranderingen te kunnen bewerkstelligen. In de praktijk hebben ‘policy entrepreneurs’ 

volgens Brouwer (2008) echter beperkte keuzemogelijkheden met betrekking tot ‘venue shopping’.  

 

Een tweede strategie die nauw verbonden is met coalitievorming is ‘selectieve activering’, dat wil zeggen 

dat ‘policy entrepreneurs’ beoordelen welke actoren op een gegeven moment essentieel zijn in het 

beleidsproces en of en hoe ze deze actoren betrekken in het proces. Brouwer (2008) vindt in zijn 

onderzoek namelijk dat ‘policy entrepreneurs’ weloverwogen bedenken welke actoren ze op welke wijze 

in het proces betrekken. Een groot aantal betrokken actoren betekent dat het proces complex wordt, er 

meer onderhandeld moet worden, compromissen moeten worden gesloten en er meer kans is op 

conflicten. Uit het onderzoek van Brouwer (2008) blijkt echter dat het uitsluiten van actoren echter vaak 

negatief uitwerkt. ‘Policy entrepreneurs’ kunnen er vaak wel voor zorgen dat partijen zichzelf uitsluiten, 

door omstandigheden als planning en plaats te beïnvloeden. In het onderzoek van Brouwer (2008) zien 

‘policy entrepreneurs’ het kiezen tussen een smalle of brede coalitie als belangrijk dilemma. Een manier 

om daar mee om te gaan is volgens hen door in een brede coalitie zowel in een formele als informele 

context te werken.   

 

6. Relationeel management 

 

‘Policy entrepreneurs’ moeten omgaan met mensen die emoties, waarden en ideeën hebben. (Brouwer, 

2008) Sociale vaardigheden zijn om die reden van groot belang voor het succes van een ‘policy 

entrepreneur’. Wederzijds vertrouwen, respect en vriendschap bieden veel voordelen in het 
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beleidsproces. Het is voor ‘policy entrepreneurs’ echter problematisch om de relaties goed te houden. 

Vaak vinden onderhandelingen in het beleidsproces plaats binnen al bestaande relaties. Dit zijn relaties 

die ‘policy entrepreneurs’ ook voor de toekomst goed willen houden. ‘Policy entrepreneurs’ moeten 

daarom vaak een middenweg vinden tussen het streven naar de eigen doelen en het goed houden van 

relaties.  

 

7. Game linking en changing gears  

 

De strategieën van ‘game linking’ en ‘changing gears’ zijn vooral gericht op de fase van beleidsvorming. 

Voor het proces van aandacht genereren, het probleem en niet zozeer een concrete beleidsoplossing op 

de agenda krijgen, zijn deze strategieën naar mijn idee minder relevant. Ideeën over oplossingsrichtingen 

spelen misschien wel een rol in de fase van agendavorming, maar zijn niet zo concreet dat er echt 

onderhandeld over kan worden. De focus in dit onderzoek ligt ook niet op het moment van 

besluitvorming, maar de vraag is hoe een beleidsthema op de besluitvormingsagenda komt.  

 

3.6 Type beleidsprobleem 

 

Beleidsproblemen zijn niet allemaal hetzelfde. Verschillende beleidsproblemen, of issues, kunnen anders 

gekarakteriseerd worden. In deze paragraaf worden de specifieke kenmerken van het beleidsprobleem 

bevolkingsdaling geschetst. De veronderstelling is dat die kenmerken van het beleidsprobleem implicaties 

hebben voor de wijze waarop het thema wordt geagendeerd.  

 

Technisch ingewikkeld  

Bevolkingsdaling is een ingewikkeld fenomeen. De bevolkingsontwikkeling in een bepaald gebied is van 

veel verschillende factoren afhankelijk. Het demografische karakter van het beleidsthema maakt het een 

thema van prognoses en cijfers. Er zijn verschillende ingewikkelde modellen om de 

bevolkingsontwikkeling te voorspellen. Die modellen leiden tot verschillende uitkomsten, omdat 

modellen zijn gebouwd op aannames over oorzaak en gevolg. Niet alleen de bevolkingsontwikkeling is 

moeilijk te voorspellen, maar ook de effecten van de bevolkingsontwikkeling. Effecten op de woningmarkt 

zijn bijvoorbeeld moeilijk te voorspellen, omdat de woningmarkt niet alleen door bevolkingsontwikkeling 

wordt beïnvloed. We kunnen daarom verwachten dat verhalen over bevolkingsdaling veelal op cijfers 

gebaseerd zijn, die door de verteller selectief worden gebruikt om anderen te overtuigen van het, volgens 

hem of haar, meest waarschijnlijke scenario voor de toekomst.  

 

Het groeiparadigma 

Het interbestuurlijk actieplan bevolkingsdaling van het Rijk, VNG en IPO heet ‘Krimpen met kwaliteit’.  

Deze titel maakt direct duidelijk wat het perspectief van deze overheidsactoren is: krimp is niet per se een 

negatieve ontwikkeling, maar heeft ook een heleboel voordelen. Daarbij valt te denken aan lagere 

woningprijzen, meer ruimte voor groen en meer ruimte in het algemeen (minder concentratie van 

mensen en bedrijvigheid en de negatieve effecten die daarmee samenhangen). Daarvoor is het wel nodig 

passend beleid te voeren. Dat betekent, onder andere volgens het Rijk, VNG en IPO, dat er een omslag 

moet plaatsvinden in het (bestuurlijk) denken: van groei naar krimp. Maar dat is niet eenvoudig. Krimp 

heeft een negatieve connotatie en om krimp ook als een positieve ontwikkeling te zien, is voor veel 

politici, bestuurders en ambtenaren een brug te ver. (Korsten & Goedvolk, 2008)  Groei is de norm en 

beleid is daar standaard op gericht. Beleidsmakers zijn opgeleid met het denken in groei en krimp of zelfs 
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een afname in de groei wordt als bedreigend gezien. (Bontje in Latten & Musterd, 2009) “Klinkers en 

Hovens (2008) beschrijven de gemeentelijke reacties op krimp als een rouwproces: van ontkenning (‘dat 

speelt nog niet bij ons’) via verzet (‘daar moet toch wat aan te doen zijn?’) en berusting naar actie.” 

(Bontje in Latten&Musterd, 2009, p.112) Dat is niet vreemd, omdat Nederland een lange historie van 

groei kent. In de twintigste eeuw is de nationale bevolking verdrievoudigd. Groei werd vanzelfsprekend en 

een afname in groei of krimp wordt met economische achteruitgang en verpaupering, en door sommigen 

zelfs als bestuurlijk falen, geassocieerd. (Korsten & Goedvolk, 2008) 

 

Het krimpen van de bevolking is in de loop der tijd meer en meer een regionale ontwikkeling geworden, 

waardoor concurrentie tussen gemeenten in feite niets oplevert. Het gaat vaak niet meer om één 

krimpende gemeente in een groeiende regio. Een extra inwoner voor de ene gemeente in de regio, is 

daarom een inwoner minder voor de andere gemeente in de regio. De gedachte dat bevolkingsdaling een 

ontwikkeling is die niet tegen te houden is, lijkt nog geen plaats te krijgen in het dominante groeidenken. 

(Korsten & Goedvolk, 2008) Volgens Korsten en Goedvolk (2008) kan er zelfs van een ‘groeiparadigma’ 

gesproken worden. Dit groeiparadigma is gebaseerd op veronderstellingen waarvan men zich nauwelijks 

bewust is. Ons denken is doordrongen van groei. Een paradigma bepaalt hoe we iets zien en interpreteren 

en beperkt ons blikveld en daarmee de mogelijke oplossingen die we zien. Het erkennen van krimp als 

ontwikkeling en erkennen dat deze ontwikkeling niet per se negatief hoeft te zijn, zijn dus belangrijke 

maar ook moeizame stappen die gezet moeten worden.  

 

Samenvattend is typerend aan het beleidsprobleem bevolkingsdaling dat het tegen een dominante 

manier van denken indruist, het groeiparadigma. Dat maakt het agenderen van dit thema naar 

verwachting heel lastig en een kwestie van lange adem. Ook is het door dit paradigma moeilijker de wijze 

waarop het probleem door mensen wordt begrepen en gedefinieerd te beïnvloeden. Slogans als ‘krimp 

als kans’ of ‘krimp de nieuwe groei’ gaan tegen de natuurlijke manier van denken in, het denken in groei.   

 

Probleem in de toekomst  

Bevolkingsdaling is in Limburg, Noordoost Groningen en Zeeuws Vlaanderen (en nog enkel gemeenten in 

Nederland) op dit moment al werkelijkheid. Bij aanvang van het proces van agenderen, in 1996, was het 

echter nog een toekomstverhaal en dat is het nog steeds. De bevolkingsdaling is in sommige gebieden dan 

wel begonnen, maar voorspellingen zijn dat die bevolkingsdaling verder gaat en ook op andere plekken in 

het land werkelijkheid zal worden. In 2040 zou de helft van alle gemeenten met bevolkingsdaling te 

maken krijgen. Bevolkingsdaling is om die reden vooral ook een verhaal over de (verre) toekomst.  

 

De toekomst biedt volgens Van der Steen (2009) potentie voor politici en bestuurders. Besturen is immers 

vooruitzien en een goed bestuurder stapt over zijn eigen schaduw heen en kan verschil maken voor de 

toekomst. Toekomstbeelden kunnen offers rechtvaardigheden, verkokering doorbreken en heilige huisjes 

omver werpen. Politici en bestuurders worden ook geacht een duidelijke toekomstvisie te hebben.  

 

Hoewel toekomst een groot potentieel biedt voor politici, schuift de lange termijn in het politiek debat 

vaak toch naar de achtergrond. Ondanks goede bedoelingen, gaat de aandacht vaak toch uit naar urgente 

actuele problemen. Politici en bestuurders zijn volgens Van der Steen (2009) vaak gevangen in de ‘waan 

van de dag’. Het agenderen van toekomstige problematiek zal daarom naar verwachting moeilijk zijn. 

Toch is het wel mogelijk, zo laat Van der Steen zien aan de hand van het debat over vergrijzing. Daarvoor 

zijn een aantal voorwaarden nodig. Zo moeten de toekomstverhalen krachtig zijn. Krachtige 

toekomstverhalen hebben vier kenmerken volgens Van der Steen (2009, p.72): 
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- Representatie: een aansprekend toekomstbeeld verpakt in een goed communiceerbare vertelling 

- Redenering: kwaliteit van de argumentatie over de toekomst en de feiten (systematiek en 

informatie) die de argumentatie ondersteunen. 

- Realisme: het toekomstbeeld is met de actualiteit verbonden, sporen ervan zijn reeds ‘zichtbaar’ 

en het is voor het publiek ‘geloofwaardig’.  

- Reputatie: het gezag van de verteller als persoon of instituut en autoriteit ten aanzien van een 

specifiek domein of ‘toekomst’.   

 

In dit onderzoek is nagegaan of er sprake is van krachtige toekomstverhalen die door ‘policy 

entrepreneurs’ verteld worden in het agendavormingsproces rondom bevolkingsdaling.  

 

3.7 Conclusie   

In dit hoofdstuk is beschreven wat agendavorming inhoudt, over welke agenda’s het dan gaat, wie of wat 

‘policy entrepreneurs’ zijn en welke strategieën zij gebruiken om een beleidsthema te agenderen. Er zijn 

zes categorieën van strategieën die in dit onderzoek zijn onderzocht: aandachtsvorming, retoriek, ‘issue 

linkage’, netwerken, coalitievorming en relationeel management.  

In dit onderzoek is de veronderstelling dat de wijze waarop ‘policy entrepreneurs’ bevolkingsdaling 

agenderen onder andere afhankelijk is van het type beleidsprobleem dat bevolkingsdaling is. 

Bevolkingsdaling is een technisch ingewikkeld beleidsprobleem, een probleem dat indruist tegen de 

vanzelfsprekendheid van groei in ons denken en beleidsprobleem dat zich volgens de voorspellingen 

vooral in de toekomst voor zal doen. Die drie kenmerken maken het agenderen van bevolkingsdaling een 

lastige klus.  

In het volgende hoofdstuk, de methodologische verantwoording, zijn de theoretische concepten uit dit 

hoofdstuk geoperationaliseerd.  
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  4. Methodologische verantwoording 

 

In dit hoofdstuk staan de methoden en technieken die in dit onderzoek zijn gebruikt centraal. Eerst wordt 

de onderzoekstrategie beschreven: de casestudy. Daarna worden de verschillende fasen in het onderzoek 

besproken: de verkenning, ‘de diepte in’ en de analyse. In de verkenningsfase en de verdiepende fase zijn  

de centrale concepten in dit onderzoek geoperationaliseerd. Deze worden per fase besproken. Ten slotte 

staan de validiteit en betrouwbaarheid van dit onderzoek centraal.  

 

4.1 Onderzoekstrategie  

 

Om de centrale vraag in dit onderzoek te beantwoorden is ervoor gekozen een casestudy te doen. Dat wil 

zeggen dat het onderzoek gericht is op één ‘geval’: een gebeurtenis of proces. In een casestudy kan de 

onderzoeker dieper op het verschijnsel ingaan. Anderzijds gaat het maar om één geval, waardoor de 

externe validiteit van het onderzoek slechts beperkt is.  (Swanborn, 2006) Het verschijnsel dat in deze 

casestudy wordt onderzocht is de wijze waarop ‘policy entrepreneurs’ een onderwerp agenderen. Dit 

verschijnsel kan aan de hand van allerlei verschillende cases worden bestudeerd, maar hier is gekozen 

voor de casus bevolkingsdaling. Bevolkingsdaling is een bepaald type beleidsprobleem, waardoor de 

uitkomsten van dit onderzoek vergeleken kunnen worden met andere soortgelijke beleidsproblemen.  

 

De probleemstelling van de casestudy is gedurende het onderzoeksproces steeds verder aangescherpt. De 

casestudy werd in het begin geleid door een globale probleemstelling, om vervolgens door verkenning 

van de case tot een meer concrete probleemstelling te komen. In dit proces is de focus op het proces van 

agendavorming naar een focus op de strategieën van ‘policy entrepreneurs’ verschoven.  

 

Er is gekozen om in het onderzoek aan te sluiten bij de krimpregio’s die als zodanig zijn benoemd door de 

Rijksoverheid. Een eerste gesprek bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in 

combinatie met enkele rapporten en beleidsdocumenten over krimp, leidde tot de conclusie dat hoewel 

de drie regio’s met ongeveer dezelfde problematiek te maken hadden, het agenda- en 

beleidsvormingsproces anders is verlopen. Deze drie regio’s hebben gemeenschappelijk dat ze alle drie 

nationale aandacht en ondersteuning krijgen, omdat de daling van de bevolking in deze regio’s als 

structureel probleem en meest urgent wordt gezien door het Rijk. Ook speelt de problematiek in deze 

regio’s al een tijd. Deze cases zijn met andere woorden de ‘most obvious cases’. De drie cases leveren het 

meeste informatie op, omdat het agendavormingsproces in de cases een aantal jaren terug is begonnen. 

Voor andere regio’s, die wellicht nog te maken krijgen met bevolkingsdaling, is dat proces nog niet of 

nauwelijks op gang gekomen. Deze cases zouden waarschijnlijk nauwelijks informatie opleveren om de 

hoofdvraag te kunnen beantwoorden . De uitkomsten van dit onderzoek zijn natuurlijk wel interessant 

voor de mensen en organisaties die bevolkingsdaling in deze regio’s willen agenderen.  

 

4.2 Verkennende fase   

 

In de verkennende fase is er gewerkt vanuit een globale probleemstelling, om vervolgens tot een meer 

concrete probleemstelling te komen. De globale probleemstelling was: hoe is het agendavormingsproces 
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rondom het thema bevolkingsdaling verlopen? Om de case te ‘verkennen’ zijn er een aantal methoden 

van dataverzameling gebruikt.  

 

Desk research  

Ten eerste is er ‘desk research’ gedaan om een algemeen beeld te krijgen van de issues die met het thema 

bevolkingsdaling verbonden zijn. De websites van de rijksoverheid en Parkstad Limburg zijn bekeken en de 

beleidsdocumenten op die websites gelezen. Ook heeft de website van het kennisknooppunt 

bevolkingsdaling veel informatie opgeleverd.  

 

Literatuur  

Ook is er naar literatuur over bevolkingsdaling gezocht. Een deel daarvan was literatuur over de oorzaken 

en gevolgen van bevolkingsdaling. Een ander deel van die literatuur had betrekking op de bestuurlijke 

reacties op bevolkingsdaling. Deze literatuur is door middel van de catalogus van de Universiteit van 

Utrecht gezocht.  Trefwoorden waren bevolkingsdaling, (bevolkingskrimp)krimp, bevolking en daling, 

bevolkingsafname. Naast literatuur over bevolkingsdaling, is er ook naar literatuur over agendavorming 

gezocht. In die zoektocht waren vooral literatuursuggesties van begeleiders en andere deskundigen 

relevant.  Ook studieboeken die een overzicht geven van belangrijke literatuur in de 

bestuurswetenschappen en aanverwante wetenschappen zijn in de zoektocht naar literatuur gebruikt. 

Het stromenmodel van Kingdon (2002) was in deze verkennende fase leidend. De topiclijsten voor de 

verkennende interviews zijn aan de hand van deze theorie opgesteld.  

 

Kingdon (2002) heeft het in zijn boek ‘Agenda’s, Alternatives and Public Policies’ over ‘policy 

entrepreneurs’. De uitwerking daarvan is echter oppervlakkig en roept vragen op. ‘Policy entrepreneurs’ 

koppelen stromen aan elkaar volgens Kingdon, maar hoe doen zij dat concreet? En wie of wat zijn ‘policy 

entrepreneurs’ eigenlijk? Door verder te zoeken naar literatuur over ‘policy entrepreneurs’ bleek dat er 

nog veel discussie is over wie of wat ‘policy entrepreneurs’ zijn en hoe zij concreet handelen om stromen 

aan elkaar te koppelen. De focus van het onderzoek werd daarom verlegd naar het handelen van ‘policy 

entrepreneurs’ in agendavormingsprocessen.  

 

Interviews 

Vervolgens zijn drie verkennende interviews gehouden, één in iedere krimpregio, met 

informanten/respondenten die een goed overzicht van het agendavormingsproces met betrekking tot het 

thema bevolkingsdaling hadden. Deze interviews hebben geholpen bij het vinden van de sleutelfiguren of  

‘policy entrepreneurs’ in het agendavormingsproces, het vinden van belangrijke (beleids)documenten, het 

achterhalen van de belangrijkste media (kranten, websites) en het achterhalen van belangrijke 

gebeurtenissen in het agendavormingsproces. Naar aanleiding van die informatie zijn respondenten voor 

de diepte-interviews geselecteerd.   

 

Tijdens de interviews die na de verkennende interviews volgden is ook telkens gevraagd wie volgens deze 

respondenten sleutelfiguren zijn in het proces van agendavorming. Ook is er op linkedin, in de linkedin-

groep ‘krimp: het nieuwe denken’, een discussie gestart met betrekking tot deze vraag. Die discussie 

leidde tot een aantal reacties die ook hebben bijgedragen aan het vinden van de relevante personen om 

te interviewen.   
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Verkennende interviews 

Naam Functie Informant/ respondent  

Garib Bouziani Coördinator Bevolkingsdaling, 

Provincie Zeeland 

Informant 

Elmer Koole Coördinator Bevolkingsdaling, 

provincie Groningen 

Informant 

Aukje Smedes Secretaris project 

Bevolkingsdaling, provincie 

Groningen 

Informant 

Jan Merks Coördinator Bevolkingsdaling, 

Parkstad Limburg 

Informant 

 

De interviews zijn semi-gestructureerd. Aan de hand van de theorie van Kingdon (2002) is er een topiclijst 

gemaakt voor de verkennende interviews. Het stromenmodel van Kingdon (2002) biedt een relevant 

theoretisch kader om het proces van agendavorming te reconstrueren. Voor de diepte-interviews zijn de 

topiclijsten meer gericht op het strategisch handelen van ‘policy entrepreneurs’. Voor deze topiclijst is het 

systematische overzicht van strategieën van ‘policy entrepreneurs’ van Brouwer (2008) gebruikt.  

 

Naar aanleiding van drie eerste verkennende interviews, is een beeld ontstaan van het 

agendavormingsproces. Het werd duidelijk dat vooral in Limburg het agendavormingsproces is begonnen 

en heeft geleid tot nationale aandacht voor bevolkingsdaling. De twee andere krimpregio’s haakten pas 

later op deze ontwikkelingen in. De aandacht is om die reden ook gedurende het onderzoek steeds meer 

op het agendavormingsproces in Limburg gericht.  

 

Documenten 

Uit de drie verkennende interviews zijn een aantal documenten naar voren gekomen, die volgens de 

respondenten/informanten relevant zijn of waren voor het agendavormingsproces.  

 

Relevant beleidsdocumenten 

Rijksoverheid Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling (Rijk, VNG & IPO, 2009) 

Adviezen TopTeam Krimp (Groningen, Limburg en Zeeland, 2009) 

Advies Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB, 2009) 

Advies Raad voor de Financiële Verhoudingen (RFV, 2009) 

Adviesrapport voor de VROM-raad ‘Structurele bevolkingsdaling. Een urgente nieuwe 

invalshoek voor beleidsmakers.’ Derks, Klinkers en Hovens (Universiteit van Maastricht, 

2006) 

Provincie 

Limburg 

Coalitieakkoord 2007-2011, ‘Investeren en Verbinden’  

Demografische Voorsprong Limburg (Nota Taskforce Demografische Voorsprong) 

Provincie 

Groningen 

Provinciaal Omgevingsplan (2009) 

Provincie 

Zeeland 

Nota ‘Op pad’  

Nota ‘Onverkende paden’ 

 

Deze documenten zijn globaal bestudeerd, om inzicht te krijgen in het verloop van het 

agendavormingsproces.  
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4.3 De diepte in  

 

Nadat de probleemstelling in de verkennende fase is aangescherpt en afgebakend, werd het tijd om de 

diepte in te gaan. Door ‘policy entrepreneurs’ te interviewen en te vragen naar de strategieën die zij 

gebruiken of gebruikten om het thema bevolkingsdaling op politiek-bestuurlijke agenda’s te krijgen,  is 

gepoogd een antwoord te formuleren op de centrale vraag. Daarnaast zijn de centrale concepten in dit 

onderzoek geoperationaliseerd.  

 

4.3.1 Methoden van dataverzameling 

 

Om antwoord te geven op de centrale vraag welke strategieën ‘policy entrepreneurs’ gebruiken om het 

beleidsthema bevolkingsdaling op politiek-bestuurlijke agenda’s te zetten hebben diepte-interviews 

plaatsgevonden, voornamelijk met personen die als sleutelfiguren in het agendavormingsproces worden 

aangemerkt. Twee interviews waren met zogenaamde informanten, personen die niet als sleutelfiguur 

werden genoemd, maar wel veel informatie konden verschaffen over het agendavormingsproces en de 

sleutelfiguren daarin.  

 

Diepte-interviews 

Naam Functie 

Ben van Essen Strateeg, Provincie Limburg 

Pim de Bruijne Gedeputeerde, Provincie Groningen 

Femke verwest (informant) Onderzoeker, Planbureau voor de Leefomgeving en ‘krimpexpert’ 

Harry van Waveren  Gedeputeerde, Provincie Zeeland  

Emmen Groot Burgemeester Delfzijl 

Peter Hovens Consultant, Klinkers & Hovens Public Policy Consultants 

Wim Derks Wetenschapper, consultant Etil 

Eberhard van der Laan Minister Wonen, Wijken en Integratie 2008-2010 

Leon Kaagman (informant) Beleidsmedewerker provincie Zeeland 

 

Om de betrouwbaarheid te vergroten zijn de bevindingen uit de interviews aan de hand van 

documentstudie, deskresearch en andere respondenten getoetst.  

 

4.3.2 ‘Policy entrepreneurs’  

 

Het begrip ‘policy entrepreneur’ staat centraal in dit onderzoek. Tijdens het contact met respondenten en 

andere betrokken personen in dit onderzoek is echter niet het begrip ‘policy entrepreneur’, maar het 

begrip sleutelfiguur gebruikt. ‘Policy entrepreneur’ is een theoretisch begrip, waarvan respondenten vaak 

niet weten wat het betekent. Door te vragen naar sleutelfiguren, worden de personen genoemd die 

volgens de respondenten een sleutelrol hebben vervuld in de agendering van het thema bevolkingsdaling. 

Daarnaast is ook gevraagd waarom deze personen volgens de respondent sleutelfiguren zijn in de 

agendering. Dat leverde een lijst met namen op van mensen die herhaaldelijk door respondenten werden 

genoemd. Om uit deze personen te bepalen wie worden gezien als sleutelfiguur, is er aan de hand van de 

literatuur een ‘profiel’ opgesteld. ‘Policy entrepreneurs’ moeten ze volgende kenmerken hebben: 
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- Policy entrepreneurs zijn volhardende mensen, in die zin dat ze bereid zijn veel middelen, voor 

een soms lange tijd, te investeren. Ze hebben de wens dingen helemaal anders te doen en zijn 

niet bang daarbij buiten de institutionele kaders te stappen. Deze kenmerken, of kwaliteiten, zijn 

van belang voor het proces van ‘softening up’. Het ontvankelijk maken van de 

beleidsgemeenschap voor een beleidsvoorstel, waarin de ‘policy entrepreneurs’ in het begin veel 

weerstand kunnen verwachten.  

- ‘Policy entrepreneurs’ zijn de sleutelfiguren in het agenda- en beleidsvormingsproces. De 

personen die in gesprekken of interviews over het proces vaak worden genoemd, omdat zij een 

sleutelrol in het agenderen van een thema zouden spelen.  

- ‘Policy entrepreneurs’ worden gehoord vanwege hun expertise, vanwege hun formele 

bevoegdheid in de besluitvorming of omdat ze een leidende rol hebben in een 

(belangen)organisatie.  

- ‘Policy entrepreneurs’ zijn mensen die bekend staan om hun politieke connecties of talent in het 

onderhandelen.  

 

‘Policy entrepreneurs’ weten de drie stromen – problemen, oplossingen en politiek – volgens Kingdon aan 

elkaar te koppelen en daardoor gebruik te maken van een ‘window of opportunity’ of deze zelfs te 

creëren. Een ‘window of opportunity’, oftewel een beleidsvenster, maakt verandering in beleid mogelijk. 

Door na te gaan welke kantelpunten in beleid of politiek, ‘windows of opportunity’, er in het 

agendavormingsproces rondom bevolkingsdaling zich hebben voorgedaan, kunnen ‘policy entrepreneurs’ 

opgespoord worden. Om die kantelpunten in het proces op te sporen zijn verkennende interviews 

gehouden en is het verloop van het agendavormingsproces een belangrijk onderdeel van de bevindingen. 

Dit proces is in hoofdstuk 5 en 6 uitgebreid beschreven.  

 

 

4.3.3 Strategieën van ‘policy entrepreneurs’ 

 

In hoofdstuk 3 zijn zes categorieën van strategieën die ‘policy entrepreneurs’ volgens de literatuur zouden 

gebruiken beschreven. Deze zes categorieën van strategieën zijn geoperationaliseerd, door middel van 

vragen en ‘topics’.  

 

Operationalisering strategieën van ‘policy entreneurs’ 

Aandachtsvorming - Gebruik van indicatoren: monitoren (structureel), onderzoeksrapporten 

of crises 

 - Probleem definiëren: vergelijking met ideale situatie, vergelijking met 

een andere situatie (plaats of tijd) en categorisering 

 - Oplossingen: om aandacht te krijgen ook meteen oplossingen bij 

problemen noemen 

Retoriek - Representatie door verhaalvormen: story of decline, story of 

helplessness, symbolen, metaforen, synecdoche of emblem) 

 - Redenering: hoe is de bewijsvoering en redenering deugdelijk 

(geloofwaardig) gemaakt 

 - Realisme: hoe het toekomstverhaal met de actualiteit wordt verbonden 

 - Reputatie: hoe de reputatie van de verteller wordt gebruikt om het 

verhaal krachtiger te maken 
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Issue-linkage - Gevolgen bevolkingsdaling: wonen, voorzieningen, ruimte en natuur, 

onderwijs, zorg, arbeidsmarkt, mobiliteit? 

 - Bevolkingsdaling als oplossing voor andere problemen 

Netwerken - Convenanting 

 - Efficiënte informatieverzameling 

Coalitievorming - ‘Venue shopping’: strategisch omgaan met wie in de coalitie wordt 

betrokken, waar valt het meeste voordeel te halen? 

 - Selectieve activering: mobiliseren van actoren met bepaalde middelen of 

demobiliseren van actoren met hindermacht 

Relationeel 

management 

- Vertrouwen opbouwen en wederzijds respect 

 - Dilemma doel bereiken versus relatie  
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5. Bevolkingsdaling op  de agenda: van Limburg naar Den Haag 

 

 

In dit hoofdstuk is beschreven hoe het proces van agendavorming is verlopen. Het startpunt van dit 

proces is in Limburg, waar bevolkingsdaling zich al eerste voordoet en op de politiek-bestuurlijke agenda’s 

komt. In Limburg komt men echter tot de conclusie dat ondersteuning van het Rijk in de aanpak van 

bevolkingsdaling noodzakelijk is en er ontstaat een lobby bij het Rijk. In 2009 plukt men in Limburg, maar 

ook in de andere twee krimpregio’s Noordoost Groningen en Zeeuws Vlaanderen, de vruchten van deze 

lobby. Het thema bevolkingsdaling komt in dat jaar prominent op de agenda’s van een aantal ministeries. 

In dit hoofdstuk staat het agendavormingsproces in Limburg centraal en de wijze waarop het thema 

uiteindelijk ook op de Rijksagenda terecht komt. Het proces is in vier perioden ingedeeld. Iedere paragraaf 

beschrijft één periode. De eerste paragraaf gaat over de periode 1996 tot 2004, waarin het thema 

bevolkingsdaling voor het eerst opduikt in Limburg. De tweede paragraaf gaat over de periode 2004 tot 

2006, waarin de aandacht die het thema vergrijzing krijgt de deur openzet voor het thema 

bevolkingsdaling. In de derde paragraaf wordt de derde periode beschreven, van 2006 tot 2009, waarin 

bevolkingsdaling door een onderzoeksrapport landelijk in het nieuws komt en de aandacht voor het 

thema langzamerhand groeit. De laatste paragraaf gaat over de periode 2009 en daarna, waarin 

bevolkingsdaling op de agenda komt bij het Rijk en de discussie over bevolkingsdaling in een 

stroomversnelling raakt.  

 

5.1 Roepen in de woestijn (1996 – 2004) 

 

In de periode 1996 tot 2004 duikt het woord bevolkingsdaling, later ook krimp, voor het eerst op. De 

eerste voorspellingen van krimp worden gedaan en dat leidt tot veel ongeloof en paniek, maar nog tot 

weinig actie. De boodschap dat bevolkingsdaling eraan komt wordt vooral door bestuurders genegeerd, 

ondanks het feit dat bevolkingsdaling al in 1997 in Zuid-Oost Limburg (Parkstad Limburg) begint. Hierna 

worden enkele belangrijke ontwikkelingen in deze periode beschreven.  

 

5.1.1 Bevolkingsprognose 1996  

 

Het startpunt van het agendavormingsproces rondom bevolkingsdaling is volgens de respondenten in dit 

onderzoek de bevolkingsprognose van Etil voor de provincie Limburg in 1996. In dit rapport werd 

aangekondigd dat de bevolking binnen tien jaar structureel zou gaan dalen. In het bijzonder was het Wim 

Derks die in 1996 als eerste met deze boodschap nadrukkelijk naar buiten kwam. Wim Derks vond dat 

bevolkingsdaling een reële ontwikkeling was, waar beleid op dat moment geen rekening mee hield. Hij 

vond de prognoses waarop beleid van de provincie Limburg gebaseerd was niet realistisch.  

 

Die boodschap verkondigde Wim Derks ook voor het eerst op het jaarlijkse congres van de Nederlandse 

Vereniging voor Demografie genaamd ‘Een teruglopende bevolking: ramp of remedie?’. Wim Derks zegt 

over dit congres: “die demografen wisten natuurlijk al lang wat er aan de hand was. Ik was in feite, bij de 

inleiders van het congres, de enige die het écht over bevolkingsdaling had. Maar dat congres was eigenlijk 

ook nog te vroeg. Want ja, al is het waar, met zo’n negatieve boodschap kom je toch niet?!” 
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Naar aanleiding van het rapport en de uitspraken van Wim Derks volgen verschillende berichten over de 

naderende bevolkingsdaling in de media. Vooral de regionale media in Limburg besteedde aandacht aan 

dit onderwerp. Het Limburgs Dagblad kopte op 30 augustus 1996 ‘Na 2008 minder Limburgers’. Dagblad 

de Limburger plaatste op die dag een soortgelijk artikel in de krant. In het Financiële Dagblad is op 31 

augustus 1996 te lezen dat de bevolkingsgroei in Limburg om zal slaan in een daling en dat Limburg 

mogelijk de eerste provincie is waar dit plaats zal vinden. Twee jaar later in 1998 verschijnt er nog een 

paginagroot artikel in het Financieele Dagblad met de kop ‘Het uitsterven van de Limburger’. Dit artikel 

geeft perfect weer hoe er op dat moment op de bevindingen van het Etil werd gereageerd.  

 

Krantenartikel ‘Het uitstreven van de Limburger’ 

 

HET UITSTERVEN VAN DE LIMBURGER 

Niet lang na de eeuwwisseling zullen er in Limburg jaarlijks meer mensen sterven dan er worden 

geboren. De omslag roept weerzin op. Een dalende bevolking druist in tegen heersende opvattingen. 

Toch wordt de prognose serieus genomen. Het provinciebestuur heeft inmiddels de woningbouw 

teruggeschroefd.  

Door Hans Maarsen 

 

*“…”+ Met zijn demografische berekeningen heeft drs. Wim Derks van het Limburgse onderzoeksinstituut 

Etil wel iets overhoop gehaald. De regio is in verwarring sinds Derks het einde van de bevolkingsgroei 

heeft gesignaleerd. *“ … “+ 

 

Derks gaat ongewild door het leven als het orakel van Limburg. Zijn bevindingen worden hem niet in dank 

afgenomen. 'Deze prognose mag nooit werkelijkheid worden', luidt een uitspraak van een Limburgse 

wethouder. Of een andere veelgehoorde reactie: 'De cijfers van Derks kloppen wel, behalve voor mijn 

gemeente. Want hier hebben we een lange wachtlijst met woningzoekenden.' Bestuurders in steden en 

dorpen, altijd bezig met expansie, geven hun ambities niet zomaar op. De Etil-onderzoeker blijft er 

stoicijns onder. 'Men ziet maar wat men met de studie doet. Ik heb er persoonlijk geen enkel belang bij.' 

En over het krimpende inwonertal: 'Wacht maar af. Het komt vanzelf.' *“…”+ 

 

 “…” Kasper wil de conclusies mede uitdragen en daarmee extra gewicht geven. Anders bestaat het gevaar 

dat Derks de kop van jut wordt. En daarvoor is het onderwerp te belangrijk. *“…”+ 

 

De Sociaal-Economische Adviesraad Limburg, een soort regionale SER, waarschuwt het provinciebestuur 

voor de gevolgen van ongewijzigd beleid. Meer aandacht is nodig voor 'ontgroening en vergrijzing'. 

Anders loopt het spaak met de woningmarkt, de ruimtelijke ordening, de arbeidsmarkt en het onderwijs.  

*“…”+ 

 

De analyse heeft mede tot doel de samenleving gerust te stellen: inkrimping van de bevolking hoeft geen 

negatieve spiraal in te luiden. Mits de signalen niet worden genegeerd. Het beslag op fysieke ruimte, ook 

in Limburg een punt van zorg, kan afnemen, ten faveure van het leefklimaat. Ook bij minder ingezetenen 

blijft welvaartsgroei per inwoner mogelijk. [“…”] 

 

Derks heeft twee jaar na zijn eerste voorspelling in zoverre ongelijk gekregen dat de bevolkingsgroei 

sindsdien geringer is dan verwacht. In 1997 lag de natuurlijke aanwas zelfs onder het lage scenario. De 

trek naar Limburg bleek ook minimaal. Migranten leveren nauwelijks enig tegenwicht. Reden om de 
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prognose aan te scherpen. Het omslagpunt naar een absolute daling kan 'duidelijk eerder' komen dan in 

2008, waarvan tot dusverre is uitgegaan. 

 

Bron: Financieele Dagblad, 16 mei 1998 

 

Uit andere artikelen in de Limburgse kranten blijkt dat de voorspellingen van Etil ook bij bedrijven tot 

zorgen leidde. In het Limburgs Dagblad staat op 31 augustus 1996 ‘Krimpende bevolking zorg voor 

bedrijven’. Werkgeversvereniging LWV vreest een toekomstig tekort aan geschikte arbeidskrachten in 

Limburg. Volgens het artikel mogen de arbeidsbureaus en de politiek zich eens achter de oren gaan 

krabben. Ook andere organisaties lijken de zorgen van het LWV en het onderzoeksbureau Etil te delen. De 

Sociaal-Economische Raad van de Regio Limburg, SERR Limburg, waarschuwt het provinciebestuur voor 

bevolkingsdaling en de gevolgen wanneer de provincie het beleid niet aanpast. Zij voorzien problemen op 

de woningmarkt, in de ruimtelijke ordening, de arbeidsmarkt en in het onderwijs. De woningvoorraad zou 

volgens de SERR Limburg flink teruggeschroefd moeten worden, want gemeenten hebben teveel 

nieuwbouwplannen op stapel staan.   

 

5.1.2 Provincie Limburg 

 

Binnen de provincie Limburg is er in deze periode nog weinig aandacht voor de voorspelde 

bevolkingsdaling. Met uitzondering van de afdeling wonen van de provincie komt de boodschap van  Etil, 

naar aanleiding van de prognose in 1996, niet aan. Op het gebied van wonen verlangt de provincie wel 

van de gemeenten dat het woningbouwprogramma met 9% terug wordt geschroefd. Maar dat is gezien 

de voorspellingen volgens Wim Derks en zijn medestanders te weinig. De rem wordt pas echt 

aangetrokken na 2000, om zo geen rijkssubsidies mis te lopen.  

Bij de economische afdeling van de provincie wilde men niets weten van bevolkingsdaling. De provincie 

was in 1996, toen de bevolkingsprognose naar buiten kwam, bezig met de behoefteraming voor de 

bedrijventerreinen. Het onderzoeksbureau dat ze hadden ingeschakeld gaf een realistische raming, maar 

de provincie wilde daar nog ‘een schepje bovenop’ doen. Dat zou de groei van werkgelegenheid volgens 

de betrokken afdeling stimuleren. Etil waarschuwde voor het feit dat er binnen afzienbare termijn niet 

genoeg mensen zouden zijn voor dat werk. Maar al het beleid was op dat moment gericht op het creëren 

van meer arbeidsplaatsen, om zo de werkeloosheid omlaag te brengen. De bevolkingsontwikkeling op de 

middellange termijn deed er op dat moment niet echt toe, ook al waarschuwde Etil voor leegstaande 

bedrijventerreinen en krapte in de regionale arbeidsmarkt. Daarnaast was de gedachte bij de gemeente 

dat die bedrijventerreinen juist weer nieuwe mensen zouden aantrekken voor de provincie. Volgens een 

van mijn respondenten bij de provincie, zijn ze bij de provincie pas in 2005 en 2006 echt na gaan denken 

over krimp, terwijl deze in 2002 feitelijk al begonnen was.  

 

5.1.3 Woningcorporaties  

 

Volgens de respondenten in dit onderzoek waren de woningcorporaties in Limburg, met name in Parkstad 

Limburg, al in een vroeg stadium bewust van bevolkingsdaling. De woningcorporaties in Parkstad Limburg 

hebben er al in 1998 op gehamerd bij de gemeenten de ambitieuze gemeentelijke bouwplannen te 

herzien. Het ROW (Regionaal Orgaan Woningcorporaties Parkstad Limburg) werd de eerste jaren door 

wethouders verketterd, omdat die niet zaten te wachten op 'negatieve malaiseverhalen'.  

Ook in Venlo sloeg naar aanleiding van de bevolkingsprognoses van Etil in 1996 de twijfel toe over de 

oorspronkelijke bouwambities in de stad. De plaatselijke woningcorporatie stelde zelfs voor de gemeente 
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financieel tegemoet te komen voor gederfde subsidies, wanneer zij het bouwtempo maar zouden 

aanpassen.  

 

Volgens respondenten is het begrijpelijk dat woningcorporaties er al vroeg bij waren als het gaat om 

bevolkingsdaling. Woningcorporaties maken plannen voor de lange termijn en zijn om die reden gewend  

met toekomstige ontwikkelingen rekening te houden. Ook hebben woningcorporaties geen ‘last’ van 

verkiezingen, waardoor moeilijke keuzen met het oog op de lange termijn eenvoudiger gemaakt kunnen 

worden. Zij zagen het risico van leegstand en grote ontwaarding van het woningbezit, met alle negatieve 

gevolgen van dien.  

 

 

5.2 Vergrijzing, ontgroening en migratie (2004-2006) 

 

Het beleidsprobleem vergrijzing lijkt de deuren voor het beleidsprobleem bevolkingsdaling te hebben 

geopend. In de periode van 2004 tot 2006 is vergrijzing een belangrijk thema en wordt ook duidelijk dat 

vergrijzing in Limburg gepaard gaat met ontgroening en negatieve migratie. Ook wordt duidelijk dat de 

combinatie van deze factoren bevolkingsdaling tot gevolg heeft. In beleidsnotities en rapporten krijgt het 

idee en het woord bevolkingsdaling (of krimp) langzamerhand een plek. Dat leidt echter nog niet direct 

tot bestuurlijke actie. Op nationaal niveau begint in 2005 bevolkingsdaling of krimp ook langzamerhand 

een onderwerp voor onderzoek te worden.  

 

5.2.1 Vergrijzing in Parkstad Limburg 

 

Rond 2004 werd vergrijzing een belangrijk thema voor Parkstad Limburg. Naar aanleiding van signalen uit 

het maatschappelijk middenveld en het rapport ‘Op hete kolen’ besloot Parkstad Limburg een 

grootschalig onderzoek uit te laten voeren naar het thema vergrijzing. ‘Op hete kolen’ was een studie 

uitgevoerd door een belangrijke groep externe partijen uit het bedrijfsleven en het maatschappelijk 

middenveld. De studie had betrekking op de regionale structuurversterking. Een belangrijke conclusie van 

deze studie was dat de demografische ontwikkelingen in Parkstad Limburg een succesvolle aanpak van 

het versterken van de regio zou kunnen belemmeren. Klinkers en Hovens, van het adviesbureau Klinkers 

& Hovens Public Policy Consultants,  kregen naar aanleiding van deze studie en de signalen uit het 

maatschappelijk middenveld in 2004 de opdracht om tot een integrale visie voor Parkstad Limburg te 

komen met betrekking tot vergrijzing. De vraag was hoe de regio problemen als gevolg van de 

demografische verschuivingen kon opvangen en nieuwe kansen kon benutten. Klinkers en Hovens staan 

bekend om hun interactieve aanpak, de ‘methode klinkers’. Deze aanpak gebruikten zij ook voor het 

‘project vergrijzing’ van Parkstad Limburg. Zo’n zestig personen, op enige wijze verbonden aan Parkstad 

Limburg, hebben met enkele honderden sleutelfiguren uit alle sectoren van de samenleving gesproken 

over vergrijzing. Met vertegenwoordigers van organisaties uit de publieke en private sfeer, maar ook 

ouderen, leerlingen en studenten, zorgvragers en allochtonen. Tijdens deze interviews werd al snel 

duidelijk dat niet alleen vergrijzing het probleem was, maar dat respondenten zich vooral zorgen maakte 

om de met vergrijzing gepaard gaande ontgroening en migratie naar het buitenland of andere delen in 

Nederland. Een combinatie van deze factoren leidt tot bevolkingsdaling, veroorzaakt door meer 

sterfgevallen en emigratie dan aanwas via geboorten en immigratie. Klinkers en Hovens hebben het 

project vergrijzing vervolgens verbreed en ‘vergrijzing, ontgroening en bevolkingsdaling’ genoemd. Het 

eindresultaat van dit project was het rapport ‘De 3de leeftijd van Parkstad’ uit 2005 en een daarbij horend 



47 

 

 

actieplan. Ook was er een slotmanifestatie waarvoor alle interviewers, geïnterviewden en andere 

betrokken waren uitgenodigd.  

 

Volgens de toenmalige directeur van Parkstad Limburg, heeft dat rapport voor een omslag gezorgd. Het 

bestuur van Parkstad Limburg werd volgens hem met de neus op de feiten gedrukt.  “Het rapport “De 3de 

leeftijd van Parkstad” uit 2005 heeft het thema demografie en vooral vergrijzing en ontgroening definitief 

op het netvlies van bestuurders uit de regio geprojecteerd.”12 Volgens andere respondenten was daar nog 

niet echt sprake van. Het rapport heeft volgens hen niet direct tot activiteiten geleid. De voorgestelde 

maatregelen in het actieplan werden nauwelijks overgenomen en uitgevoerd. Dat wil niet zeggen dat het 

rapport niet bij heeft gedragen aan de bewustwording. Voor het eerst binnen Parkstad Limburg werd er 

gesproken over bevolkingsdaling. De demografische ontwikkelingen binnen Parkstad Limburg bleken 

omvangrijker dan alleen vergrijzing.  

 

Peter Hovens en Leo Klinkers waren echter niet tevreden. Zij zagen dat bevolkingsdaling een relevant 

beleidsprobleem zou worden en vonden dat overheden daarop moeten anticiperen. Zij betreurden dat 

het niet of nauwelijks werd opgepakt door Parkstad Limburg en verbaasden zich ook over het feit dat 

niemand echt met dit onderwerp bezig was. Als ondernemers zagen zij in bevolkingsdaling dan ook een 

niche in de markt. Klinkers wist via zijn netwerk een onderzoeksopdracht over bevolkingsdaling voor de 

VROM-raad en de Raad voor Verkeer en Waterstaat binnen te halen. Tegen een niet al te hoge prijs, 

zouden Peters en Hovens een vooronderzoek doen naar structurele bevolkingsdaling. Peter Hovens had al 

eerder met Wim Derks samengewerkt en wist dat Derks met het thema bevolkingsdaling bezig was. Om 

het team te versterken met inhoudelijk expertise over bevolkingsdaling, vooral de cijfermatige elementen 

daarvan, zochten Hovens en Klinkers contact met Wim Derks. Wim Derks zou voor het onderzoek een 

nieuwe prognose maken. In 2005 begonnen Derks, Hovens en Klinkers aan het onderzoek voor de twee 

raden.  

 

5.2.2 Vergrijzing in Limburg 

 

Ook binnen provincie Limburg speelde het beleidsthema vergrijzing in 2004, maar ook al enkele jaren 

daarvoor, een belangrijke rol. In 2004 verscheen de nota ‘De zilveren eeuw. Het verzilveren van de kansen 

die vergrijzing Limburg biedt’. De titel suggereert dat de beleidsnotitie alleen over de effecten en de 

kansen van vergrijzing gaat. Het gaat echter vooral over de combinatie van vergrijzing en krimp. Wanneer 

we de beleidsnotitie doorlezen, lijkt het woord krimp centraal te staan in de notitie. Deze beleidsnotitie 

kreeg echter niet de gewenste aandacht en leidde niet tot bestuurlijke actie. Ben van Essen, ambtenaar bij 

de provincie Limburg, kreeg vervolgens de opdracht ervoor te zorgen dat de notitie en het thema alsnog 

aandacht zouden krijgen en tot activiteiten zouden leiden. Er werd van alles georganiseerd, zoals een 

statenconferentie en afdelingsbijeenkomsten waar de notitie werd gepresenteerd. Tot veel aandacht of 

bestuurlijke actie leidde dat tot 2006 nog niet. 

 

5.2.3 Ruimtelijk Planbureau en het CBS 

 

                                                             

 

12
 http://www.parkstad-limburg.nl/index.cfm/parkstad-limburg/nieuwsbrieven-index/krimp-landelijk-op-de-agenda  

http://www.parkstad-limburg.nl/index.cfm/parkstad-limburg/nieuwsbrieven-index/krimp-landelijk-op-de-agenda
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Eind 2005 begon het Ruimtelijk Planbureau met onderzoek naar krimp. De aanleiding daarvoor was onder 

andere de tentoonstelling ‘shrinking cities’. Deze tentoonstelling is in Oost Duitsland opgezet, waar men al 

veel langer te maken heeft met krimp. Deze tentoonstelling reisde door Europa en kreeg binnen 

Nederland ook de nodige media-aandacht. Een andere aanleiding was dat in 2004 de bevolkingsprognoses 

die het Ruimtelijk Planbureau samen met het CBS maakten, al een knik lieten zien in de bevolkingsgroei. 

Door uitsplitsing op regionaal niveau werd duidelijk dat er in sommige regio’s zelf sprake was van een 

daling.  

 

5.3 Media-aandacht en bevolkingsdaling als groeimarkt (2006-2009) 

 

In de periode 2006 tot 2009 groeit de aandacht voor bevolkingsdaling enorm. Er komen verschillende 

rapporten over bevolkingsdaling uit die veel media-aandacht krijgen. Verschillende onderzoeksinstituten 

pakken het onderwerp op. VROM start in samenwerking met de provincie Limburg de pilot ‘krimp als 

kans’ en in 2008 ontstaat er ook bij de toenmalige minister van Wonen, Wijken en Integratie (WWI) 

aandacht voor het onderwerp. Ook op bestuurlijk gebied wordt er binnen de provincie Limburg en in 

Parkstad Limburg actie ondernomen.  

 

5.3.1 Rapport ‘Structurele bevolkingsdaling’ 

 

Begin 2006 verscheen de publicatie 'Structurele bevolkingsdaling, een urgente invalshoek voor 

beleidsmakers' van de Universiteit van Maastricht. Het onderzoek dat in opdracht van de VROM-raad en 

de Raad voor Verkeer en Waterstaat eind 2005 door Derks, Hovens en Klinkers is gestart.  De 

opdrachtgevers lieten na het gereed komen van het rapport weten dat zij het rapport niet zelf actief naar 

buiten zouden brengen. In overleg met de twee raden hebben Derks, Klinkers en Hovens het rapport naar 

buiten gebracht. Wim Derks stuurde een persbericht naar alle kranten, omdat hij al eerder contact had 

gehad met verschillende media. Limburgse kranten, radio en televisie pakte het op, maar dat was volgens 

Derks inmiddels gebruikelijk. Er leek weinig interesse in het persbericht, met uitzondering van journalist 

Kalshoven van de Volkskrant. Kalfshoven heeft op de economiepagina een eigen rubriek. Hij mailde Derks 

dat hij ervoor moest zorgen dat hij de volgende ochtend op tijd op het werk en telefonisch goed 

bereikbaar was. Het onderwerp zou namelijk groot in de Volkskrant van de volgende dag komen en dan 

zat het volgens Kalfshoven met de publiciteit wel goed. De volgende ochtend, 15 maart 2006, stond op de 

voorpagina het bericht ‘beroepsbevolking krimpt over 5 jaar’. Op pagina negen stond een artikel van meer 

dan een halve pagina met de kop ‘krimp is blinde vlek bij politici en bestuurders.’ Een ware publiciteitsgolf 

volgde. Op 15 maart 2006 stond de telefoon bij Wim Derks roodgloeiend. Vroeg in de ochtend belde 

NOVA met de vraag of Wim Derks in het programma van die avond wilde zitten.  Even later belden ook 

het NOS journaal, RTL nieuws en SBS6. Ook was er volop belangstelling van verschillende radiozenders. 

Wim Derks deed 15 maart zijn verhaal op de radio voor onder andere RTL Z, Teleac-radio, NOS en NCRV. 

Volgens Derks volgden die dag ongeveer 50 telefoontjes en 50 e-mails. In de dagen daarna volgden er 

verschillende televisie-uitzendingen, radioberichten en krantenberichten over het rapport van Derks, 

Hovens en Klinkers. In de dagen daarna volgde nog meer publiciteit, maar dat zwakte naar verloop van 

tijd af.  

 

Opvallend in de berichtgeving van 15 maart 2006 en de dagen daarna was dat vooral de positieve kant 

van krimp werd belicht. Vooral koppen waarin naar voren komt dat de krimp de welvaart niet bedreigt en 

dat krimp een welkome oplossing is voor een aantal maatschappelijke problemen, zoals gebrek aan 

ruimte voor natuur, werkeloosheid of files, voeren de boventoon. Derks, Hovens en Klinkers waren niet zo 
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blij met deze foutieve interpretaties van hun rapport. Het is namelijk niet per definitie zo dat krimp de 

werkloosheid of de fileproblematiek oplost. Die maatschappelijke problemen zijn van verschillende 

factoren afhankelijk, bevolkingsontwikkeling is daar maar één van. Dat was ook niet de boodschap die het 

driemanschap met het rapport wilde overbrengen. Desondanks waren zij wel erg blij met de publiciteit 

voor het rapport en de aandacht voor krimp.  

 

Er ontstond in 2006 door alle media-aandacht voor het eerst aandacht voor bevolkingsdaling bij een 

breed publiek. De berichtgeving in de media zette aan tot nadenken bij allerlei personen en organisaties 

die op de een of andere manier iets met bevolkingsdaling te maken kunnen krijgen.  

 

5.3.2 Pilot ‘Krimp als kans’ 

 

In de lente van het jaar 2006 startte ook de pilot ‘Krimp als kans’. Deze pilot was een samenwerking 

tussen VROM, provincie Limburg, Parkstad Limburg en Samenwerkende woningcorporaties Parkstad 

ROW. Zij gaven het adviesbureau ‘Gerrichhauzen en Partners’ de opdracht onderzoek te doen naar de 

gevolgen van krimp op het gebied van wonen en daarnaast ook met oplossingen en instrumenten te 

komen. “Krimp als Kans” werd gezien als een project met een pilot-functie, om te kijken hoe met krimp 

kan worden omgegaan in andere regio’s. Op 11 juni 2007  verscheen het eindrapport.  

 

5.3.3 ‘Demografische voorsprong’ provincie Limburg 

 

In 2006 begon ook het Ruimtelijk Planbureau zich bezig te houden met onderzoek naar krimp. In 2006 

kwam de verkennende studie ‘krimp en ruimte’ uit. Dat was in juni 2006, vlak na het rapport van Derks, 

Hovens en Klinkers en alle media-aandacht voor krimp. De studie van het Ruimtelijk Planbureau was 

echter veel genuanceerder over de effecten van krimp, dan veel andere publicaties. De conclusie was dat 

krimp op sommige beleidsterreinen wel gevolgen heeft en dat sommige gebieden er al mee te maken 

hebben, maar dat het niet gevolgen heeft op alle terreinen. Het doel was de beelden die naar aanleiding 

van het rapport van Derks, Hovens en Klinkers waren ontstaan in de media en bij ‘het publiek’ te 

nuanceren. In 2008 werd het Ruimtelijk planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL 

bracht in 2008 de publicatie ‘Regionale krimp en woningbouw’ uit. Die studie ging over de gevolgen van 

krimp voor de woningmarkt. Deze studie was minder genuanceerd, in die zin dat de effecten van 

bevolkingsdaling voor de woningmarkt in gemeenten of regio’s wel degelijk ingrijpend kunnen zijn. Het 

onderzoek kreeg volgens de respondent van het PBL veel media-aandacht.  

 

5.3.4 Wonen, Wijken en Integratie 

 

In april 2008 bezocht minister Ella Vogelaar van WWI Limburg. Zij hield een spreekbeurt op vrijdagavond 

bij de provincie en is toen door gedeputeerde Odile Wolfs en Ben van Essen uitgenodigd om de nacht in 

Limburg door te brengen en de volgende ochtend met een ontbijtje te praten over de krimp. Mevrouw 

Vogelaar ging op die uitnodiging in en heeft de volgende ochtend gesproken met Odile Wolfs en Ben van 

Essen over krimp. In dat gesprek erkende Vogelaar dat krimp een belangrijk probleem is en daar echt iets 

aan gedaan moest worden. Vogelaar vertelde dat ze van plan was voor de vogelaarwijk in Heerlen een 

zogenaamd Topteam in te stellen. Een club van mensen die de stad zouden helpen de goede dingen te 

doen in de ogen van het ministerie. Ze zou dat Topteam ook de opdracht geven na te denken over krimp. 

Ook heeft ze gezegd dat ze zou proberen om het thema krimp bij de strategiebijeenkomst van het kabinet 

op de agenda te krijgen. De eerste stappen zijn daarmee door Vogelaar gezet. Er is vervolgens echter 
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weinig gebeurd en in het najaar van 2008 is Vogelaar afgetreden. Haar opvolger, Eberhard van der Laan, is 

op vrijdag 14 november 2008 benoemd tot programmaminister voor Wonen, Wijken en Integratie. Hij 

werd al vrij snel met het thema krimp geconfronteerd. Op 28 november reageert van der Laan namelijk 

met een brief op de motie van Heugten. De motie Van Heugten van 28 november 2007 verzoekt de 

regering om – in samenwerking met de decentrale overheden – een plan van aanpak op te stellen om 

verpaupering bij krimpende woningmarkten tegen te gaan en noemt daarbij drie aandachtsgebieden: 

Oost-Groningen, Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. Van der Laan zegt in een brief toe te zullen komen 

tot een Plan van Aanpak voor krimp, waar de motie Van Heugten om vraagt. Uit de brief waarin Van der 

Laan op de motie van Heugten reageert, blijkt dat hij de lijn die was ingezet door Vogelaar met betrekking 

tot krimp doorzet. Minister Vogelaar zag de krimpproblematiek voornamelijk als een probleem dat door 

gemeenten zelf opgelost diende te worden. De timing was ongunstig, Van der Laan was pas net 

aangetreden en had waarschijnlijk nog geen eigen beelden van en ideeën over de krimp. Later zal blijken 

dat Van der Laan anders met dit beleidsthema omgaat dan zijn voorganger Ella Vogelaar.  

 

5.3.5 Rapport ROB en Raad voor de Financiële Verhoudingen  

 

Op 5 april 2007 doet staatssecretaris Bijleveld-Schouten een adviesaanvraag aan de Raad voor het 

openbaar bestuur (ROB) en de Raad voor de financiële verhoudingen (RFV). Zij wil graag een advies van de 

twee raden over de financiële en bestuurlijke gevolgen van bevolkingsdaling voor krimpende regio’s en 

hoe het Rijk via financiële en bestuurlijke arrangementen kan anticiperen op bevolkingsdaling. Aanleiding 

daarvoor zijn volgens deze adviesaanvraag de berichten in de media over bevolkingsdaling en de 

conclusies uit het rapport ‘structurele bevolkingsdaling’ van Derks, Hovens en Klinkers. Begin 2008 is het 

advies klaar. De Rob en Rfv concluderen dat de ontkenning van en het verzet tegen bevolkingsdaling in 

alle overheidslagen een grote belemmering vormen voor de aanpak ervan. Daarnaast concluderen zij dat 

de opgaven die met bevolkingsdaling gepaard gaan, de betreffende gemeenten financieel en 

organisatorisch te boven gaan. Regionale samenwerking is daarvoor volgens de twee raden de oplossing, 

waarbij ook de provincies en het Rijk een belangrijke rol moeten spelen. De raden concluderen namelijk 

dat een aantal financieringsstromen en het achterliggende beleid niet voldoende zijn toegesneden op 

situaties van krimp. Echte grote aanpassingen in het financiële of bestuurlijke arrangement stellen zij 

echter niet voor. Er wordt vooral ook gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van gemeenten en de rol 

die provincies volgens de raden zouden kunnen spelen. Zij zouden meer gebruik moeten maken van de 

bevoegdheden die de provincie heeft, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening, om de 

erkenning en aanpak van bevolkingsdaling te stimuleren. In juli 2009 komt er een kabinetsreactie op dit 

rapport. In de tijd tussen het naar buiten komen van het rapport en de kabinetsreactie in juli 2009 

gebeurd er echter veel omtrent het thema bevolkingsdaling. Wat er precies gebeurd, kunt u in de 

volgende paragraaf lezen.   

 

5.4 Nationale aandacht voor bevolkingsdaling (2009-2010) 

 

Begin 2009 komt het thema bevolkingsdaling nationaal prominent op de agenda. Dit heeft alles te maken 

met de wijze waarop minister Van der Laan het beleidsthema oppakt. Dat heeft ook een grote invloed op 

de agendering van het thema in de verschillende krimpregio’s.  

 

5.4.1 Van der Laan bezoekt Parkstad Limburg 
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Begin 2009 bezoekt minister Van der Laan Heerlen in het kader van de zogenaamde ‘prachtwijken’. 

Tijdens dit bezoek wordt Van der Laan geconfronteerd met de effecten van krimp in de stad. Dicht bij de 

‘prachtwijk’ die Van der Laan bezoekt, ligt ook een wijk waar de effecten van krimp duidelijk te zien zijn. 

Deze wijk kampt met leegstand en een waardedaling van de huizen. Van der Laan spreekt in deze wijk de 

mensen die hun huis niet krijgen verkocht of door de waardedaling een deel van hun vermogen kwijt zijn. 

Deze mensen zaten als het ware gevangen volgens Van der Laan. Tijdens dit bezoek hebben wethouder 

Lex Smeets van de gemeente Heerlen en gedeputeerde Odile Wolfs van de provincie Limburg Van der 

Laan geïnformeerd over de krimpproblematiek. Eberhard van der Laan verteld over dit bezoek in een 

artikel in de Trouw op 15 mei 200913: “Eberhard van der Laan noemt zich een echte Randstedeling die, tot 

hij minister werd, geen weet had van de gevolgen van de bevolkingskrimp op het platteland. Een 

werkbezoek aan Heerlen opende mij de ogen. Het kwam als een film voorbij: lege portiekflats, 

dichtgespijkerde winkels en huizen, en scholen die gesloten waren. Bedrijven die de streek wilden verlaten 

of niet wilden komen. Ik zag een stad in verval en teruggang. Als Randstedeling was ik altijd gewend te 

denken in termen van groei. Problemen worden aangepakt vanuit de gedachte een schepje er boven op 

doen, extra groei dus. Ik kwam tamelijk depressief terug uit Heerlen. Want de strategie van groei werkt 

daar dus definitief niet meer.”  

 

De dag na het bezoek aan Heerlen vraagt hij zijn ambtenaren na te gaan welke kennis van 

bevolkingsdaling er binnen het ministerie is. Er blijkt redelijk wat kennis binnen het ministerie aanwezig. 

Van der Laan laat zich goed informeren door deze deskundigen, om zo twee weken later bij het congres 

‘de nieuwe groei heet krimp’ in Kerkrade goed beslagen ten ijs te kunnen komen. In die twee weken 

wordt van der Laan steeds meer bewust van de problematiek die bevolkingsdaling met zich meebrengt en 

besluit hij dat het thema hoge prioriteit moet krijgen.  

 

 5.4.2 De nieuwe groei heet krimp 

 

In 2008 komt Parkstad Limburg met Jan Latten overeen dat hij met een aantal collega’s van de Vrije 

Universiteit Amsterdam, het CBS en andere experts op het gebied van bevolkingsdaling, onderzoek zou 

doen naar de oorzaken en gevolgen van deze ontwikkeling binnen Parkstad Limburg. Jan Latten is 

werkzaam bij het CBS en bijzonder hoogleraar demografie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij had 

een fantastisch aanbod voor Parkstad Limburg. Als Parkstad Limburg de publicatie van het onderzoek zou 

betalen en er een conferentie omheen zou bouwen, zou het onderzoek hen niets kosten. Samen met 

collega’s van de Vrije Universiteit Amsterdam, collega’s bij het Ruimtelijk Planbureau en nog enkele 

andere deskundigen begint hij in 2008 aan het onderzoek voor Parkstad Limburg. De conferentie vond 

woensdag 11 februari 2009 plaats in Kerkrade. Minister Van der Laan was hier, na het bezoek aan 

Heerlen, eregast.  

Hij had een speech bij zich die zijn ambtenaren voor hem hadden gemaakt, maar die speech liet hij 

achterwege en hij vertelde zijn eigen verhaal. Hij was tot de conclusie gekomen dat krimp in Parkstad een 

heel wezenlijk vraagstuk is en hij daar stevig mee aan de slag zou gaan. "We moeten dit in Den Haag 

tussen de oren krijgen. Ik bied u daarbij mijn hulp aan", aldus Van der Laan. Hij heeft daar ook gezegd dat 

hij achter het voornemen om tot een nationaal actieplan voor krimp te komen, meer druk zou gaan zetten 

                                                             

 

13
 

http://www.trouw.nl/nieuws/economie/article2759410.ece/_rsquo_Ook_in_Nederland_dreigen_spookdorpen_te_ontstaan_rsquo__.html  

http://www.trouw.nl/nieuws/economie/article2759410.ece/_rsquo_Ook_in_Nederland_dreigen_spookdorpen_te_ontstaan_rsquo__.html
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en dat dit plan in het najaar klaar zou moeten zijn. Dat actieplan stond al op de planning, vooral naar 

aanleiding van de motie van Heugten. Het was echter maar zeer de vraag wanneer dat actieplan er zou 

komen, als minister Van der Laan daar geen druk achter had gezet. Ook sprak hij bij deze conferentie over 

de noodzakelijke solidariteit tussen groeigebieden en krimpgebieden. In het bijzonder ook tussen de 

woningcorporaties in de deze gebieden.  

 

 5.4.2 Bevolkingsdaling in de stroomversnelling 

 

Nadat minister Van der Laan publiekelijk prioriteit gaf aan het beleidsthema bevolkingsdaling, is dit thema 

in een stroomversnelling terecht gekomen. Van der Laan heeft volgens de respondenten veel druk op de 

ketel gehouden en ervoor gezorgd dat hij persoonlijk betrokken bleef bij de ontwikkeling omtrent het 

thema. Hij heeft ervoor gezorgd dat er in juni 2009 een bestuurdersconferentie over werd georganiseerd. 

De opkomst bij deze conferentie was zeer hoog. Bestuurders uit het hele land van verschillende 

overheden, maar ook uit het maatschappelijk middenveld, kwamen naar deze conferentie in de Van Nelle 

fabriek in Rotterdam. Vanuit Groningen kwamen bestuurders van een aantal Groningse gemeenten en 

woningcorporaties gezamenlijk met een bus naar de conferentie. Ook waren er een aantal 

topambtenaren, staatssecretarissen en ministers aanwezig.  

 

Ook zorgde Van der Laan ervoor dat het Topteam van de heren Mans en Dijkstal aan de slag ging met een 

advies over de aanpak van bevolkingsdaling voor de regio Parkstad Limburg en later ook voor de regio’s 

Noordoost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen. Van der Laan wilde zelf actief betrokken worden bij het 

ontstaan van deze adviezen en onderhield goed contact met het Topteam.  

 

Enkele maanden later was het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling, ‘Krimpen met kwaliteit’, klaar. 

VNG, IPO en het Rijk hebben in samenwerking met de provincies, regio’s en gemeenten een aantal 

concrete acties voor de korte en lange termijn afgesproken. Ook is er in 2009 door de ministeries BZK en 

VROM/WWI een Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling opgericht, waarin vertegenwoordigers van 

verschillende overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties kennis uitwisselen.  

 

Het blijft niet alleen bij woorden. Het Ministerie van Wonen, Wijken en Integratie heeft 31 miljoen aan 

Parkstad Limburg en Eemsdelta (Groningen) beschikbaar gesteld, ter voorkoming van de verwachte 

structurele leegstand tussen 2010 en 2020. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

stelde 22 miljoen beschikbaar om de belemmeringen in wet- en regelgeving voor de krimpregio’s te laten 

onderzoeken. Binnen de verschillende ministeries zijn er vaste teams bezig met bevolkingsdaling, 

waaronder een team van het programma ‘krachtig bestuur’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties.  

 

Het kabinet Balkende IV viel op 20 februari 2010, waarbij alle PvdA-ministers per direct opstapten. Hoe 

het nu verder zal gaan met het beleidsthema bevolkingsdaling is afwachten, nu de minister die het thema 

bevolkingsdaling in Den Haag echt op de agenda heeft gezet, zijn functie heeft neergelegd.  

 

5.5 Conclusie  

 

Het verloop van het agendavormingsproces kan in vier fasen verdeeld worden. Deze fasen zijn ingedeeld 

aan de hand van een aantal momenten waarop er een grote verandering optreedt in de aandacht voor 
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bevolkingsdaling. Aan elke fase is in dit hoofdstuk een paragraaf gewijd. Ten eerste is er de fase waarin er 

weinig tot geen aandacht voor bevolkingsdaling was (1996-2004). De persoon die destijds aandacht vroeg 

voor deze toekomstige ontwikkeling en vond dat politici en beleidsmakers aandacht aan bevolkingsdaling 

zouden moeten besteden, was een roepende in de woestijn. Vervolgens, in de tweede fase van 2004 tot 

2006, begint er in Limburg langzamerhand aandacht te ontstaan voor bevolkingsdaling. De discussie over 

vergrijzing die op dat moment leeft in Limburg wordt breder getrokken, waardoor bevolkingsdaling in 

beeld komt. Er is in deze periode echter nog geen sprake van een kantelpunt in politiek of beleid. In de 

derde paragraaf is de derde fase (2006-2009) beschreven, waarin bevolkingsdaling als thema ineens veel 

aandacht in de media krijgt. Dat komt onder andere door het rapport ‘Structurele bevolkingsdaling’, dat in 

opdracht van de VROM-raad en de Raad voor Verkeer en Waterstaat is geschreven. Bevolkingsdaling 

begint in deze periode langzaam een groeimarkt te worden voor onderzoek. Binnen de provincie Limburg 

en Parkstad Limburg begint er echt aandacht te komen voor het thema en ook begint er een lobby in Den 

Haag. In de vierde paragraaf wordt de vierde en laatste fase beschreven, die begint in 2009. In deze fase 

komt het thema, na onder andere een intensieve lobby van de provincie Limburg en Parkstad Limburg, 

écht op de agenda bij het Rijk en in de regio’s.  
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6. Aandacht voor bevolkingsdaling in Zeeland en Groningen 
 

Zeeuws Vlaanderen en Noordoost Groningen worden naast Parkstad Limburg ook als krimpregio’s gezien. 

Zij hebben ook nu al te maken met krimp. De agendavorming liep in deze regio’s echter achter op de 

agendering van het thema in Limburg. Deze regio’s zijn in dit onderzoek ‘spiegel-‘of ‘contrastcases’.  

 

In de eerste paragraaf zal het agendavormingsproces in Zeeland worden beschreven. Het begint bij de 

aanleiding voor de beleidsnotitie ‘Onverkende paden’. Vervolgens wordt er een brede dialoog in Zeeland 

georganiseerd en in 2009 komt het thema bevolkingsdaling in Zeeland, net als in de andere krimpregio’s, 

in een stroomversnelling. De tweede paragraaf gaat over het agendavormingsproces is Groningen. In 

Groningen heeft men al sinds de jaren ’90 te maken met veel leegstand in woningen. Bevolkingsdaling 

wordt echter niet als oorzaak gezien. In 2008 ontstaat er commotie over het dorpje Ganzedijk, waarna 

nationale media-aandacht volgt. Deze gebeurtenis stimuleert de discussie over bevolkingsdaling. Ook in 

Groningen komt het thema bevolkingsdaling pas in 2009 in een stroomversnelling terecht.  

 

6.1 Zeeland 

 

In 2006 ontstaat er in de provincie Zeeland aandacht voor het thema bevolkingsdaling. In 2007 leidt dat 

tot politieke en bestuurlijke actie. In 2009 komt het thema in Zeeland, net als in Groningen en Limburg, 

pas echt in een stroomversnelling door de landelijke aandacht voor het thema.  

 

6.1.1 ‘Onverkende paden’ 

 

De media-aandacht die er in 2006 voor het rapport ‘structurele bevolkingsdaling’ van Derks, Hovens en 

Klinkers was, ontging ook een aantal mensen in Zeeland niet. Een aantal mensen bij SCOOP Zeeland, een 

soort Sociaal Cultureel Planbureau voor de provincie en gemeenten in Zeeland, vinden het thema 

interessant en besluiten een debat over het thema te organiseren. Daarvoor nodigen ze onder andere 

Wim Derks uit om te komen vertellen over het rapport. Verschillende politici en bestuurders van de 

provincie en gemeenten zijn aanwezig bij dit debat en raken geboeid door het onderwerp. De ‘geest werd 

langzaam rijp voor bevolkingsdaling’, volgens een van de respondenten. Dat leidde er in 2007 toe dat 

Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten de opdracht geven een analyse te maken van de 

demografische veranderingen in Zeeland en de gevolgen daarvan voor de verschillende beleidsterreinen. 

Deze verkenning heeft geleid tot de notitie ‘Onverkende paden’ in 2008. Met de notitie is het onderwerp 

'Bevolkingsdaling' duidelijk op de politieke agenda gezet. Dat was ook het doel van de notitie, zo blijkt uit 

de inleiding van de notitie zelf: 

 

“Deze notitie is geen beleidsnotitie maar een agendavormende notitie: welke ontwikkelingen staat ons te 

wachten, en welke gevolgen dit heeft voor het bestaande beleid. Deze notitie kan gebruikt worden als 

basis voor een brede maatschappelijke discussie over dit onderwerp. Deze discussie is noodzakelijk om 

voor bepaalde beleidsterreinen een omslag in denken te kunnen maken en gezamenlijk met de partners 

van de provincie Zeeland nieuwe onverkende paden in te kunnen slaan.”14 

                                                             

 

14
 http://loket.zeeland.nl/informatiecentrum/publicaties/rapporten/onverkende_paden  

http://loket.zeeland.nl/informatiecentrum/publicaties/rapporten/onverkende_paden
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Volgens Leon Kaagman, de schrijver van het boekje ‘Overkende paden’, werd er positief gereageerd op de 

inhoud van het boekje en was er weinig discussie over de feiten. De discussie die ontstond ging 

voornamelijk over de vraag: wat moeten we nu doen? Daarin waren er wel nog duidelijke verschillen te 

zien. Sommigen partijen dachten de krimp te kunnen keren, anderen niet. Over één ding werden ze het 

eens: er zou een brede dialoog moeten komen met de Zeeuwse samenleving over de demografische 

ontwikkelingen in de provincie.   

 
6.1.2 Brede dialoog  

 

In 2008 en 2009 heeft de provincie Zeeland een brede dialoog georganiseerd onder de naam 

Nieuw!Zeeland. Er werden allerlei bijeenkomsten georganiseerd om de dialoog aan te gaan. Het 

hoogtepunt daarvan was de slotmanifestatie in 2009. Naar aanleiding van deze brede dialoog zijn de  

uitgangspunten voor het provinciaal beleid bepaald en is de beleidsnotitie ‘Op Pad!’ geschreven. Het 

credo was: meer kwaliteit met minder mensen. Ook zal er meer samenwerking moeten komen, volgens 

de notitie. In de notitie ‘Routepad’ uit mei 2010 worden concrete acties benoemd bij alle nieuwe 

uitgangspunten van ‘Op Pad!’.  

 

Gedeputeerde Harry van Waveren heeft het onderwerp bevolkingsdaling naar aanleiding van de notitie 

‘Onverkende paden’ nadrukkelijk opgepakt. Over de boodschap van Harry van Waveren bij de 

slotmanifestatie van Nieuw!Zeeland wordt geschreven: 

“Vooral politici moeten durf tonen en nu echt rekening gaan houden met bevolkingsdaling. Er werd zelfs 

gesproken van kiezersbedrog wanneer dit niet als thema terug zou komen in de campagnes voor de 

komende gemeenteraadsverkiezingen.”15 

 

6.1.3 Nationale aandacht voor Zeeland   

 

In Zeeland is, net als in Groningen en Limburg, het beleidsthema bevolkingsdaling in 2009 in de 

stroomversnelling geraakt. Toen men in Zeeland door kreeg dat het Topteam Krimp in Limburg een advies 

uit zou brengen over krimp, is er een lobby gestart om ook als krimpregio aangemerkt te worden en het 

Topteam Krimp in Zeeland te krijgen. Dat is, als derde regio na Parkstad Limburg en Noordoost Groningen, 

gelukt.  

 

6.2 Groningen 

 

Een aantal gemeenten in Groningen hebben al lange tijd met bevolkingsdaling te maken. Vooral in de 

woningbouw is er al zeer lange tijd sprake van leegstand. Pas in 2009 komt bevolkingsdaling echt op de 

politiek-bestuurlijke agenda’s van gemeenten en de provincie. Wat daaraan vooraf is gegaan kunt u lezen 

in deze paragraaf.  

 

6.2.1 Leegstand van woningen 

  

                                                             

 

15
 http://ps.zeeland.nl/dossiers/terugblik_nz_260909?lng=nl 
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Een aantal gemeenten in Groningen, vooral in het Noordoosten, hebben al jaren (sommige gemeenten 

zelfs al sinds de jaren ’80) te maken met leegstand van woningen. In de jaren ‘80 klonk voor het eerst ook 

de kreet “Planning for decline”, maar dat werd vooral in het perspectief van de economische crisis 

gezien.16 De oorzaak van problemen op de woningmarkt waren vooral een gevolg van een slechte 

economie. De problemen werden niet of nauwelijks in verband gebracht met demografische 

ontwikkelingen. Ook werd de oorzaak van de leegloop gezocht in de trek richting steden en in 

aantrekkelijkheid van de leeglopende gemeenten. Dat er grote verschillen in groei en krimp van 

inwoneraantallen in Groningen waren en zijn, zal daar wellicht aan bijgedragen hebben.  

 

De media-aandacht dat het rapport van Derks, Hovens en Klinkers landelijk in de media krijgt, lijkt ook 

Groningen niet te zijn ontgaan. In het Dagblad van het noorden verschijnen in de dagen na het 

verschijnen van het rapport 5 artikelen over bevolkingsdaling in de krant. In één artikel komt een 

gedeputeerde van de provincie Groningen aan het woord. Zijn boodschap heeft ongeveer de strekking 

van ‘eerst zien, dan geloven’. Ook verschijnt er een reactie van twee hoogleraren van de universiteit van 

Groningen in de krant, zij spreken de bevindingen van Derks tegen. Derks zelf komt ook in de krant en 

spreekt over de ‘ontkenningsfase’ in Groningen, waarop de rouwfase volgens hem zal volgen. Duidelijk 

wordt in ieder geval dat de er in Groningen nog weinig geloof is in de voorspellingen van Derks. In 2007 

verschijnen er geen artikelen over bevolkingsdaling in het Dagblad van het Noorden.  

 

Ook op bestuurlijk en politiek vlak is het volgens de respondenten geen thema. Uit interviews blijkt dat er 

door verschillende actoren wel is geprobeerd krimp al in 2007 en 2008 als thema in het Provinciaal 

Omgevingsplan (POP) te krijgen, maar daar stond de politiek toen nog niet voor open. Ook op 

gemeentelijk niveau stonden politici en bestuurders nog niet open voor het thema. De kleine groep 

mensen in Groningen die wel al met bevolkingsdaling bezig waren, waren volgens respondenten 

roepende in de woestijn.  

 

In 2008 verschijnen er weer enkele artikelen in de krant over bevolkingsdaling en lijkt de aandacht weer 

te groeien. Gemeente Roden heeft een bijeenkomst met Wim Derks en hoogleraar Wissen van de 

Rijksuniversiteit Groningen, die hun mening geven over de woningbehoefte van de gemeente. Dat 

gebeurt op uitnodiging van de Vereniging Groen Noordenveld. Zij vinden dat de woningbouwplannen 

teruggeschroefd moeten worden, om de natuur te sparen. Daarnaast komt in 2008 het dorpje Ganzedijk 

landelijke in het nieuws. Bestuurders, woningbouwcorporatie en architecten hebben bedacht het dorpje 

helemaal te slopen. De bevolkingsdaling die leidt tot leegstand in de woningen van Ganzedijk is een van 

de belangrijkste argumenten.  

 

6.2.2 De slag om Ganzedijk  

 

Op 4 januari verschijnt er een documentaire van Zembla over ‘de slag om Ganzedijk’17. Ganzedijk had te 

maken met leegstand, 10% van de 60 woningen die het dorpje telde stond er leeg. De woningen voldeden 

                                                             

 

16
 http://www.krimpalskans.nl/bestanden/bestanden/1242216493.pdf 

17 
http://zembla.vara.nl/Afleveringen.1973.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=9581&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1972&cHash=54c6d52c6d  

 

http://www.krimpalskans.nl/bestanden/bestanden/1242216493.pdf
http://zembla.vara.nl/Afleveringen.1973.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=9581&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1972&cHash=54c6d52c6d
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ook niet aan de eisen van de tijd en er waren geen voorzieningen, niet eens een brievenbus. Woningen 

moesten nodig opgeknapt worden, maar met het oog op de leegstand en de bevolkingskrimp zou sloop 

volgens woningcorporatie Acantus en de gemeente de beste oplossing zijn. Het dorpje zou ook te 

onaantrekkelijk zijn voor nieuwe mensen om er te komen wonen. De bewoners zouden uitgekocht 

worden en elders betere huisvesting krijgen was het idee. De grond zou teruggegeven worden aan de 

natuur of beschikbaar komen voor minder, maar kwalitatief betere en duurdere nieuwbouwwoningen.  

 

De bewoners waren in schok bij het horen van dit nieuws en pikten het niet. Ze kwamen in opstand en 

richtte het actiecomité ‘Ganzedijk blijft’ op. Daarmee kwamen zijn in het landelijk nieuws en de strijd met 

de gemeente en woningcorporatie verhardde. De wethouder met wonen in de portefeuille moest naar 

aanleiding van deze strijd vertrekken. De emoties liepen in Ganzedijk hoog op.  

Het actiecomité heeft echter succes. Uiteindelijk wordt besloten dat Ganzedijk niet wordt gesloopt en dat 

de huizen van de bewoners worden opgeknapt. Sloop van de leegstaande huizen wordt echter niet 

uitgesloten.  

 

Deze gebeurtenis vestigde echter de aandacht op het thema bevolkingsdaling en maakte vooral ook 

duidelijk dat bewoners goed bij sloopplannen moeten worden betrokken.   

 

In 2008 hebben Provinciale Staten een amendement ingediend om het thema bevolkingsdaling in het 

omgevingsplan van 2009 te krijgen. Samen met de aandacht van de omgeving voor dit probleem, mede 

door de gebeurtenis Ganzedijk, is er volgens respondenten “in de loop der tijd een gevoel van urgentie 

ontstaan. Het idee ontstond dat men er ‘iets mee moest’, maar wat precies dat wist men nog niet.” 

 

6.2.3 Krimp op de agenda in Groningen 

 

In 2009 komt het thema bevolkingsdaling in de stroomversnelling. In Groningen kreeg men door dat van 

der Laan, naar aanleiding van zijn bezoek in Parkstad Limburg, aandacht had voor dit thema en dit een 

kans was om ook Groningen als krimpregio bij het Rijk op de kaart te zetten. Pim de Bruijne, 

gedeputeerde bij de provincie Groningen zegt hierover: “Toen ik dat zag en in de krant las, dacht ik 

onmiddellijk: als de minister dat als belangrijk maatschappelijk probleem beschouwd, dan moet hij als de 

bliksem ook naar Groningen komen. Dat was voor mij het startpunt. Als krimp landelijk een thema wordt, 

dan moet ik zorgen dat Groningen daarbij betrokken wordt.” Ook burgemeester Emmen Groot, van de 

gemeente Delfzijl, startte begin 2009, nog voor de aandacht van minister van der Laan, een lobby in Den 

Haag. Hij zegt in de periode van begin 2009 tot en met de zomer van dat jaar, iedere week in Den Haag te 

zijn geweest. Pim de Bruijne vertelt ook voor 2009, toen hij met gemeenten onderhandelde over de 

woningbouwcontingenten, steun te hebben gezocht bij burgemeester Groot in het agenderen van het 

thema.  

 

Vanaf 2009 is bevolkingsdaling een prioriteit in het provinciaal beleid geworden. Er wordt een 

projectgroep en een coördinator bevolkingsdaling in het leven geroepen. De lobby van provincie 

Groningen, vooral de gedeputeerde de Bruijne en burgemeester Emmen Groot werpt zijn vruchten 

halverwege 2009 af. Het Topteam Krimp, dat een advies uit zal brengen aan Limburg over hoe om te gaan 

met krimp, zal ook een advies maken voor Groningen. Noordoost Groningen wordt, samen met Parkstad 

Limburg en later ook Zeeuws Vlaanderen, erkend als krimpregio door het Rijk.  
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6.3 Conclusie 

 

In het verloop van het agendavormingsproces in Zeeland en Groningen zien we overeenkomsten met het 

proces in Limburg. Voor alle drie de regio’s geldt dat het thema in 2009 door de aandacht van het Rijk, in 

het bijzonder minister Eberhard van de Laan, in een stroomversnelling is geraakt. In Zeeland heeft de 

media-aandacht rondom het rapport ‘structurele bevolkingsdaling’ in 2006 meer gevolg gehad dan in 

Groningen. In Groningen werd de boodschap van dit rapport voornamelijk ontkend, in Zeeland leidde het 

uiteindelijk tot erkenning op provinciaal niveau in 2008, naar aanleiding van de notitie ‘Onverkende 

paden’.  Voor alle drie de cases geldt ook dat het maatschappelijk middenveld, met name 

onderwijsbesturen en woningcorporaties, al eerder dan politiek en bestuur aandacht hadden voor 

bevolkingsdaling. Dat heeft ook simpelweg met het feit te maken dat zij al met de gevolgen van 

bevolkingsdaling geconfronteerd werden. De weerstand bij lokale politici en bestuurders blijft echter 

groot, ondanks de stroomversnelling waarin het thema in 2009 is gekomen.  
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7. Sleutelfiguren in de agendavorming  
 

In dit onderzoek staat het strategisch handelen van ‘policy entrepreneurs’ om het thema bevolkingsdaling 

op de politiek-bestuurlijke agenda te krijgen centraal. In het vorige hoofdstuk werd duidelijk hoe dit 

agendavormingsproces eruit zag. In dit hoofdstuk worden een aantal ‘policy enterpreneurs’, of 

sleutelfiguren, in dat proces beschreven. De bevindingen in dit hoofdstuk, worden vergeleken met de 

theorie over wie ‘policy entrepreneurs’ zijn.  

 

7.1 Sleutelfiguren 

 

‘Policy entrepreneurs’ proberen een probleem of  oplossing op de politiek-bestuurlijke 

besluitvormingsagenda te krijgen. Het uiteindelijke doel van ‘policy entrepreneurs’ is een verandering in 

beleid te bewerkstelligen. Zij worden daarom ook wel ‘change-agents’ genoemd. Ze zijn bereid daarvoor 

tijd, energie, reputatie en middelen te investeren. ‘Policy entrepreneurs’ zijn vaak de sleutelfiguren in het 

agenda- en beleidsvormingsproces.  

 

In dit hoofdstuk worden de ‘policy entrepreneurs’ die in dit onderzoek zijn ‘gevonden’ beschreven. 

Daarbij wordt ook beschreven in hoeverre zij aan het profiel van de ‘policy entrepreneur’ volgens de 

theorie voldoen. In de concluderende paragraaf is beschreven hoe de literatuur over wie ‘policy 

entrepreneurs’ zijn zich verhoudt tot de praktijk.  

 

De sleutelfiguren die hieronder genoemd worden, zijn de personen die zijn geïnterviewd. Dat wil niet 

zeggen dat dit alle mogelijke sleutelfiguren in het agendavormingsproces rondom bevolkingsdaling zijn. Er 

zijn ook personen die als sleutelfiguur kunnen worden gezien, maar vanwege verschillende praktische 

redenen niet zijn geïnterviewd. Daarnaast is de selectie van sleutelfiguren gebaseerd op (telefonische) 

interviews met een beperkt aantal respondenten en de namen die genoemd zijn in het discussieforum op 

‘linked in’. Wie als sleutelfiguren worden aangewezen is echter afhankelijk van het (institutionele) blikveld 

van de respondent.  

 

Wim Derks 

Wim Derks  is in 1996 onderzoeker bij het Maastrichtse onderzoeksbureau Etil en verantwoordelijk voor 

de bevolkingsprognoses die dit bureau maakt voor provincie Limburg. Hij brengt als eerste de boodschap 

dat de bevolking in Nederland zal gaan dalen en blijft deze boodschap herhalen. Vanaf 2003 is hij 

werkzaam bij de universiteit van Maastricht. In 2006 krijgt zijn boodschap veel aandacht. Sinds 2007 is 

Derks met pensioen, maar hij blijft zich wel nog bezig houden met het onderwerp bevolkingsdaling via het 

kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid en via een honoraire aanstelling bij de universiteit van 

Maastricht.  

 

Hij wordt ‘gehoord’ vanwege zijn expertise. De voorspellingen die hij in 1996 voor Limburg deed, bleken al 

snel werkelijkheid te worden. Hij is volhardend, omdat hij bereid was middelen voor lange tijd in het 

agenderen van deze boodschap te stoppen. Dat allemaal ondanks het feit dat hij jaren niet gehoord werd 

en veel weerstand kreeg. In de interviews komt niet naar voren dat Derks bekend staat om zijn politieke 

connecties of talent voor onderhandelen. Wellicht is de samenwerking met de heren Hovens en Klinkers 

om die reden vruchtbaar geweest. Zijn waren in dat opzicht complementair.  
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Peter Hovens en Leo Klinkers 

Hovens en Klinkers hebben in 2004 en 2005 het rapport ‘De 3de leeftijd van Parkstad’ geschreven. Dat 

rapport kwam voort uit een interactief proces. Tijdens dat interactieve proces werd duidelijk dat men zich 

niet zozeer om vergrijzing zorgen maakte, maar om de combinatie van vergrijzing, ontgroening en 

migratie: bevolkingsdaling. Hovens en Klinkers zagen in bevolkingsdaling een ‘gat in de markt’.  Zij hadden 

de politieke connecties en ‘know how’ die Derks niet of in mindere mate had. Ook voor Klinkers en 

Hovens geldt dat expertise de reden is waarom zij gehoord worden. Expertise verhuren is namelijk het 

werk van deze heren, die samen een adviesbureau hebben. Ook zij staken veel energie, tijd en middelen 

in het agenderen van het onderwerp, omdat zij dachten daar op de lange termijn voordeel van te hebben. 

Maar ook hun betrokkenheid bij de samenleving als bestuurskundigen speelde volgens Hovens een 

belangrijke rol in de wil om het thema te agenderen.  

 

Ben van Essen  

Ben van Essen is plaatsvervangend hoofd van de afdeling Strategie en Innovatie bij de provincie Limburg 

en programmaleider Demografie. Over het feit dat Ben van Essen bij de afdeling Strategie en Innovatie 

werkt zegt hij dat hij het leuk vind om zich met thema’s als bevolkingsdaling bezig te houden, nieuwe 

thema’s die om een andere manier van denken of aanpak vragen. Van de ‘entrepreneurial spirit’ die een 

‘policy entrepreneur’ zou moeten hebben, lijkt bij Ben van Essen wel aanwezig te zijn. Ben van Essen is 

vanuit zijn functie sinds 2004 bezig met agenderen van bevolkingsdaling en heeft in die agendering 

volgens sommige respondenten een sleutelrol vervuld. Volhardendheid was daarvoor noodzakelijk, 

omdat het thema in eerste instantie binnen de provincie weinig aandacht kreeg. Daarna was 

volhardendheid nodig om het thema op de nationale agenda te krijgen. Een combinatie van factoren zorgt 

ervoor dat Ben van Essen gehoord wordt. Zowel expertise, bevoegdheden en zijn leidende rol in de 

organisatie (afdeling) lijken van belang te zijn.  Ben van Essen heeft veel politieke connecties, omdat hij 

politiek actief is en verschillende nevenfuncties heeft.   

 

Pim de Bruijne 

Pim de Bruijen is gedeputeerde bij provincie Groningen. Zijn portefeuille bestaat uit welzijn, zorg, wonen, 

onderwijs, sport, evenementenbeleid en het project Blauwe Stad. Een groot deel van de thema’s in zijn 

portefeuille hebben te maken met bevolkingsdaling. Gedeputeerde de Bruijne was voor zijn functie als 

gedeputeerde, directeur van een woningcorporatie. Daar werd hij al lange tijd geconfronteerd met de 

gevolgen van bevolkingsdaling voor de woningbouw. Vanaf het moment van zijn aantreden als 

gedeputeerde heeft hij het onderwerp bevolkingsdaling op de provinciale agenda proberen te zetten. Ook 

wilde hij het onderwerp op de agenda bij gemeentebestuurders zetten, omdat hij vond dat de 

woningbehoefte bij gemeenten vaak te hoog werd ingeschat. Ook voor Pim de Bruijne geldt dat 

volhardendheid of ‘lange adem’ nodig waren om het thema te agenderen.  Hij wordt gehoord vanwege 

zijn bevoegdheden en leidende rol in de organisatie. Maar als oud-directeur van een woningcorporatie, 

speelt ook expertise op het gebied van wonen een rol. Volgens respondenten speelde Pim de Bruijne een 

sleutelrol in de agendering.  

 

Harry van Waveren 

Harry van Waveren is gedeputeerde bij de provincie Zeeland. Hij heeft onder andere ruimtelijke 

ontwikkeling, herstructurering bedrijventerreinen, wonen en stedenbeleid in zijn portefeuille. Harry van 

Waveren is door de beleidsnotitie ‘Onverkende paden’ uit 2007 bewust geworden van de mogelijke 

gevolgen van bevolkingsdaling. Vervolgens is Harry van Waveren achter de conclusies van het boekwerkje 

Onverkende Paden gaan staan, om daarmee te bereiken dat het nieuwe vraagstuk erkend zou worden. Hij 
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heeft initiatieven genomen om op provinciaal, nationaal en gemeentelijk niveau te zorgen dat het thema 

werd opgepakt en ervoor te zorgen dat Zeeuws-Vlaanderen – naast Parkstad Limburg en Noord-oost 

Groningen – als derde gebied landelijk erkend zou worden als krimpregio. Hij wordt gehoord vanwege zijn 

bevoegdheden en leidende rol in de organisatie (provincie). In hoeverre van Waveren volhardend is 

geweest bij het agenderen van het thema en of hij bekend staat om politieke connecties en talent voor 

onderhandelen werd niet uit de interviews duidelijk.  

 

Emmen Groot 

Emmer Groot is sinds september 2008 burgemeester van Delfzijl. Eerder was hij wethouder in Winschoten 

en van 2000 tot 2008 burgemeester van Appingedam. In die functies kwam hij al in aanraking met 

herstructureringsopgaven voor de woningbouw, vanwege leegstand in een groot aantal woningen. Bij 

aanvang van zijn burgemeesterschap in Delfzijl had hij voor zichzelf besloten van bevolkingsdaling een 

prioriteit te maken. In 2009 heeft hij tijdens zijn nieuwjaarstoespraak over bevolkingsdaling gesproken. Hij 

vond dat de woningbouwvoorraad flink teruggeschroefd moest worden en is daarvoor, naar eigen zeggen, 

voor gek verklaard. Vanaf januari is hij begonnen met een intensieve lobby in Den Haag. De reactie op de 

nieuwjaarstoespraak van Emme Groot laat zien dat hij met veel weerstand te maken kreeg. Uit de 

beschrijving van het agendavormingsproces in Groningen blijkt ook dat agenderen van het thema 

bevolkingsdaling in Groningen er lastig is en er veel weerstand is of was. Volhardendheid was voor Emme 

Groot daarom zeker een vereiste. Emme Groot wordt waarschijnlijk gehoord vanwege zijn leidende rol als 

burgemeester. Hij wordt door respondenten als sleutelfiguur voor de agendering van bevolkingsdaling in 

Groningen gezien.  

 

Eberhard van der Laan  

Eberhard van der Laan was van november 2008 tot februari 2010 minister van Wonen, Wijken en 

Integratie. Hij werd tijdens een bezoek aan Heerlen Limburg met krimp geconfronteerd. Hij heeft de 

discussie over bevolkingsdaling en het beleid in een stroomversnelling gebracht. Volhardendheid was 

daarbij zeker nodig, omdat hij van bevolkingsdaling een nationaal probleem wilde maken en voor 

solidariteit tussen groeigebieden en krimpgebied pleitte. Zijn leidende rol en bevoegdheden maakten dat 

hij gehoord werd. Van der Laan heeft veel politieke connecties. Of hij bekend staat als iemand die talent 

voor het onderhandelen heeft, kan niet direct uit de interviews worden gehaald. Wel wordt in het 

interview met Eberhard van der Laan duidelijk, dat hij in het overtuigen en misschien ook onderhandelen 

met mensen kan putten uit zijn ervaringen als advocaat. Van der Laan wordt door alle respondenten als 

sleutelfiguur in de agendering genoemd.  

 

Lex Smeets (niet geïnterviewd) 

Lex Smeets is in dit onderzoek niet geïnterviewd, maar heeft volgens sommige andere respondenten een 

belangrijke rol gespeeld in de agendering. Lex Smeets wordt ook als pleitbezorger van het probleem 

bevolkingsdaling gezien. Hij heeft als wethouder van de gemeente Heerlen wonen in zijn portefeuille. De 

belangrijkste reden dat Lex Smeets als sleutelfiguur in de agendering wordt genoemd is dat hij tijdens het 

bezoek van minister van der Laan aan Heerlen begin 2009 een belangrijke rol heeft gespeeld in het 

overtuigen van de minister van de krimpproblematiek. Als portefeuillehouder wonen leidde hij van der 

Laan rond door de zogenaamde ‘prachtwijk’ in Heerlen, maar zorgde hij er ook voor dat de bus een paar 

straten verder stopte om van der Laan de krimpproblematiek, zichtbaar in de wijk, te laten zien. Straten 

met dichtgetimmerde huizen en mensen die hun huis niet verkocht kregen en er dus niet weg kunnen, 

maakten indruk op van der Laan. Wat Lex Smeets precies heeft gezegd en gedaan die dag weten we 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wethouder
http://nl.wikipedia.org/wiki/Winschoten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Burgemeester
http://nl.wikipedia.org/wiki/Appingedam
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helaas niet, maar dat van der Laan na het bezoek aan Heerlen onder de indruk was van het probleem 

werd wel duidelijk in alle interviews.  

 

7.2 ‘Policy entrepreneurs’ in theorie en praktijk  

 

De ‘policy entrepreneurs’ in dit onderzoek hebben een aantal dingen gemeen. Zij hebben veelal 

belangrijke posities in een organisatie. Daarnaast zijn de ‘policy entrepreneurs’ ervaren personen, in die 

zin dat ze allemaal al een behoorlijke carrières achter de rug hebben bij verschillende organisaties en in 

verschillende functies. Zij putten uit de ervaringen en contacten die zij in al die organisaties en 

verschillende functies hebben opgedaan.  

 

Binnen de ‘policy entrepreneurs’ kan er ook een onderscheid worden gemaakt tussen ‘policy 

entrepreneurs’ binnen de overheid en ‘policy entrepreneurs’ die wel via een adviesbureau of 

onderzoeksinstituut wel gelieerd zijn aan de overheid, maar niet binnen de overheid werk. Zij bestuderen 

en adviseren de overheid. In dit onderzoek wordt duidelijk dat de onderzoekers en adviseurs buiten de 

overheid een signalerende functie hebben. De signalen die ze geven worden vervolgens opgepikt door 

een aantal actoren binnen de overheid. De werking van agendavorming kan daarom als een proces van 

buiten naar binnen worden gezien. Hoewel ‘outsiders’ kunnen signaleren en agenderen, moeten ‘insiders’ 

ervoor zorgen dat een onderwerp uiteindelijk op de besluitvormingsagenda komt.  

 

Er zijn veel verschillende individuen die een bijdrage hebben geleverd aan het agendavormingsproces. De 

vraag welke van deze individuen wel of niet als ‘policy entrepreneur’ kunnen worden gezien, is niet 

eenvoudig te beantwoorden. Duidelijk is in ieder geval dat de ‘policy entrepreneurs’ in dit onderzoek de 

individuen zijn die voorop liepen in de agendavorming. Zij waren er vroeg bij en moesten daarom in het 

begin tegen de stroom van het ‘groei-denken’ ingaan. ‘Policy entrepeneurs’ onderscheiden zich doordat 

zij bereid zijn tegen de stroom in te gaan, waar anderen besluiten liever met de stroom mee te gaan. De 

vraag is echter op welk moment er sprake is van tegen de stroom ingaan en op welke moment je kunt 

spreken van op een nieuwe stroom meevaren? Bevolkingsdaling is namelijk van een niet geliefd 

onderwerp, een ‘hot issue’ geworden. Verschillende respondenten geven aan dat wanneer de bal 

eenmaal gaat rollen, iedereen mee wil doen. Wanneer die bal is gaan rollen verschilt per regio. Of we 

kunnen spreken van een sleutelfiguur die tegen de stroom is ingegaan of nog steeds ingaat, is ook 

afhankelijk van de omgeving waarin de sleutelfiguur zich bevindt en in welke mate weerstand daar nog 

aanwezig is. De grens tussen ‘entrepreneurial’ of vernieuwend bezig zijn of in de ‘hype’ rond 

bevolkingsdaling meegaan, blijft echter vaag.  

 

De kenmerken van ‘policy entrepreneurs’ zoals die in hoofdstuk 3 en 4 zijn beschreven, zijn niet 

noodzakelijk allemaal van toepassing te zijn op een ‘policy entrepreneur’. De samenwerking tussen Derks, 

Hovens en Klinkers is daar een voorbeeld van. Derks staat vooral bekend om zijn expertise op het gebied 

van bevolkingsontwikkeling en voor zover uit de interviews is gebleken niet om zijn politieke connecties of 

talent voor onderhandelen. Hovens en Klinkers staan niet bekend om hun expertise op het gebied van 

bevolkingsontwikkeling, maar hebben wel de politieke connecties en waarschijnlijk ook het talent voor 

onderhandelen. De kenmerken van de ‘policy entrepreneur’ kunnen daarom ook op een (klein) team van 

toepassing zijn.  
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8. Strategieën van ‘policy entrepreneurs’ 
 

Sleutelfiguren, ‘policy entrepreneurs’ in de theorie van Kingdon, weten stromen bij elkaar te brengen. Zij 

weten gebruik te maken van beleidsvensters, ‘windows of opportunity’ en daardoor een onderwerp een 

trapje hoger op de ‘agendaladder’ te krijgen. De centrale vraag in dit onderzoek is hoe zij dit doen: Welke 

strategieën gebruiken ‘policy entrepreneurs’ om het thema bevolkingsdaling te agenderen?  

Aan de hand van de strategieën die ‘policy entrepreneurs’ volgens de theorie gebruiken, worden de 

bevindingen beschreven. Het strategisch handelen van deze sleutelfiguren is beschreven aan de hand van 

de volgende categorieën: aandachtsvorming, retoriek, het koppelen van problemen, netwerken, 

coalitievorming en relationeel management. Ten slotte worden de belangrijkste bevindingen in de 

slotparagraaf samengevat.  

 

8.1 Aandachtsvorming  

 

8.1.1 Indicatoren  

 

Indicatoren spelen een belangrijke rol in het agendavormingsproces van bevolkingsdaling. Het structureel 

monitoren van de bevolkingsontwikkeling door onderzoeksinstituten en overheden, heeft er toe geleid 

dat een verandering in de bevolkingsgroei werd opgemerkt. Veranderingen in het systeem of de situatie 

worden vaak als problematisch ervaren. Veranderingen in indicatoren kunnen daarom een groot effect op 

de beleidsagenda hebben. Een structurele verandering in de bevolkingsontwikkeling is hier een voorbeeld 

van. Na tientallen jaren alleen groei in de bevolkingsontwikkeling te hebben gekend, is afnemende groei 

van de bevolking een bijzondere ontwikkeling. De indicatoren spreken echter niet voor zich. Aan de hand 

van indicatoren worden prognoses gemaakt. Wat de uitkomst is van die prognoses is afhankelijk van de 

aannames die de maker van de prognoses in het causale model stopt. Wim Derks maakte aan de hand van 

een aantal indicatoren – afnemende groei, vergrijzing, ontgroening en migratiecijfers – een prognose voor 

Limburg waarmee hij de bevolkingsdaling aankondigde. Dat het maken van deze prognoses als strategisch 

handelen kunnen worden gezien, blijkt uit het volgende citaat van Wim Derks.  “Ik was heel voorzichtig 

met de prognoses, want ik wist dat ik veel weerstand zou oproepen. Ik wilde voorkomen dat beleidsmakers 

na een aantal jaren zouden kunnen zeggen: zie je wel, je had dit voorspeld, maar jouw prognose van de 

bevolkingsgroei waren veel te laag. Prognoses van Etil zijn sinds 1996 voortdurend een beetje naar 

beneden bijgesteld (minder groei van de bevolking), want steeds bleef de werkelijke ontwikkeling achter 

bij de prognose. Je bent wel onafhankelijk onderzoeker, maar bij het doen en naar buiten brengen van je 

onderzoek ben je toch strategisch bezig, omdat je niet wil dat je onderuit gehaald wordt.” 

 

Wim Derks was niet de enige die de verandering in de bevolkingsdaling opmerkte. Volgens eigen zeggen 

wisten de demografen bij het congres van de Nederlandse Vereniging voor Demografie in 1996 ook al lang 

dat bevolkingsdaling een waarschijnlijk scenario zou zijn voor de toekomst. Niemand wilde die negatieve 

boodschap echter brengen, volgens Derks. De prognoses in 1996 voor Limburg werden destijds door 

bestuurders en politici voornamelijk genegeerd. Derks bleef zijn boodschap echter herhalen en dat 

maakte negeren in ieder geval moeilijker. Derks durfde met andere woorden tegen de bestaande 

institutionele kaders aan te schoppen. ‘Policy entrepreneurs’ zijn volhardend in het agenderen van een 

thema, omdat ze verwachten er in de toekomst voordeel van te ondervinden, voor zichzelf of de 

samenleving. Zij zijn dan ook bereid in de agendering te investeren. Een voorbeeld daarvan zijn Klinkers, 

Hovens en Derks, die het onderzoek voor de VROM-raad en de Raad voor Verkeer en Waterstaat voor een 
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‘vriendenprijs’ uitvoerden. Datzelfde geldt voor Jan Latten, die met zijn collega’s, het onderzoek voor 

Parkstad Limburg voor niets deden, als Parkstad Limburg de publicatie en het congres zou bekostigen.  

 

Indicatoren worden echter ook door de tegenpartij gebruikt, om aan te tonen dat bevolkingsdaling geen 

waarschijnlijk scenario is of dat de daling van het aantal inwoners in sommige gebieden niet het gevolg is 

van demografische factoren. Het argument dat prognoses onzeker zijn en al vaker is gebleken dat 

prognoses vaak niet uitkomen, wordt ook veel gebruikt door de ontkenners van krimp.  

 

8.1.2 Vergelijkingen  

 

Volgens Kingdon zijn vergelijkingen, met de ideale situatie en met een andere situatie in een andere tijd of 

plaats, een middel om een probleem te definiëren. In het geval van bevolkingsdaling is de meest 

opvallende vergelijking, de vergelijking van krimp met groei. Die vergelijking wordt door alle 

respondenten in dit onderzoek gebruikt om aan te geven dat krimp fundamenteel anders is dan groei. 

Groei is zo vanzelfsprekend, dat alleen al het idee van krimp mensen aan het denken kan zetten. Zonder 

dat daarbij direct duidelijk is wat de gevolgen van bevolkingsdaling kunnen zijn. Ook de vergelijking met 

andere Europese steden of gebieden wordt door sommige respondenten gemaakt, om aan te tonen dat 

bevolkingsdaling geen onrealistisch scenario is en wat de gevolgen ervan kunnen zijn. 

 

8.1.3 Oplossingen  

 

‘Leading by example’ wordt door Mintrom en Norman (2009) als belangrijke strategie voor ‘policy 

entrepreneurs’ gezien. Positieve voorbeelden zijn nodig, om de risicomijdende besluitvormers te 

overtuigen dat de beoogde beleidsverandering goed uit zal pakken.  

 

Voor de aanpak van bevolkingsdaling lijken weinig ‘good practices’ te vinden. Aansprekende voorbeelden 

van krimpbeleid komen in de interviews niet naar voren. Goede voorbeelden die wel worden genoemd 

zijn de samenwerking in Parkstad Limburg of de brede maatschappelijke dialoog in Zeeland over 

bevolkingsdaling, maar dat zijn niet de oplossingen voor bevolkingsdaling ‘an sich’. Door de respondenten 

in dit onderzoek worden voorbeelden uit de praktijk vooral gebruikt om te laten zien wat er gebeurt als je 

niets doet. Iets doen is dan in ieder geval beter dan niets doen, ondanks dat nog niet duidelijk is wat de 

beste aanpak is.  

 

Volgens Brouwer (2008) is het van belang dat ‘policy entrepreneurs’ die aandacht proberen te genereren 

voor een probleem, ook aandacht weten te genereren voor de geprefereerde oplossingen. Volgens 

respondenten moet je daar wel voorzichtig in zijn. Je moet volgens Pim de Bruijne niet te vroeg met 

concrete oplossingen komen. Een globaal idee van oplossingsrichtingen kun je wel hebben, maar je moet 

het wel open houden en mensen het idee geven dat ze mee hebben gedacht over een oplossing. Je moet 

oplossingen vooral niet opleggen. Aan de andere kant moeten mensen wel het idee hebben dat je iets te 

bieden hebt, een visie. Alleen problemen aankondigden, zonder ideeën te hebben over mogelijke 

oplossingen, werkt volgens gedeputeerde de Bruijne ook niet.  

 

8.1.4 Media 

 

In het genereren van aandacht voor bevolkingsdaling speelden nieuwsmedia een belangrijke rol.  De 

publiciteit in 2006 en in 2009 zorgden ervoor dat er een breed publiek bereikt werd. Het zorgde ervoor 
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dat sommige mensen in andere provincies het thema oppikten en er iets mee gingen doen. Het wordt 

door al die aandacht voor bevolkingsdaling ook steeds moeilijker voor bestuurders of politici om 

bevolkingsdaling te negeren. Zij moeten in ieder geval zorgen dat zij een verhaal hebben over hun eigen 

kijk op het thema, wanneer zij met vragen over het thema geconfronteerd worden.  

 

De ‘policy entrepreneurs’ in dit onderzoek zijn zich er bewust van dat media belangrijk zijn voor de 

agendering van een beleidsthema. Zo wil de provincie Limburg net als Zeeland een brede dialoog gaan 

voeren met de samenleving. Over hoe dat eruit moet zien, zegt Ben van Essen: “dan spreken we ook met 

de media af dat ze bijvoorbeeld aan aantal weken voorafgaand aan het debat veel over het thema in de 

krant zetten.” Soortgelijke uitspraken worden ook door andere respondenten gedaan. Derks, Hovens en 

Klinkers hebben na het uitbrengen van het rapport ‘structurele bevolkingsdaling’ dan ook een persbericht 

geschreven en zo breed mogelijk verspreid. Het is echter toevallig door een journalist van de Volkskrant 

opgepakt. Andere kranten waren in eerste instantie niet geïnteresseerd. Als de betreffende journalist van 

de Volkskrant er geen artikel over had geplaatst, was er waarschijnlijk weinig met het rapport gebeurd. 

‘Policy entrepreneurs’ proberen hun boodschap dus door nieuwsmedia verspreid te krijgen, maar kunnen 

dat niet sturen. Daarnaast kunnen ze ook niet sturen op welke wijze er door de media bericht wordt. 

Derks en Hovens waren niet zo blij met de ongenuanceerde stellingen in kranten over het vanzelf 

oplossen van files en werkloosheid. Anderzijds zorgde dat er wel voor dat het onderwerp aantrekkelijk 

was voor media.  

 

VPRO tegenlicht zendt in november en december dit jaar een reeks afleveringen over ‘Nederland op de 

tekentafel: de toekomst van de regio’s’ uit. Demografische krimp speelt in die afleveringen een 

belangrijke rol. “Vier teams van Tegenlicht nemen hun intrek in de provincie(s) en peilen de ‘niet 

ontwikkelde potentie’. Wat zijn de grote droombeelden en hoe is de situatie op de grond? Welke rol spelen 

het politieke landschap en de demografische krimp? Wat kost een herijking en wat levert het op?”18 

Ondertussen zijn onder andere Peter Hovens en Lex Smeets (wethouder van Heerlen) gesproken om 

invulling te geven aan de uitzending. Dit is voor hen een unieke kans om hun verhaal over 

bevolkingsdaling voor het voetlicht te brengen en daarmee een groot publiek te bereiken.   

 

Brouwer (2008) en Mintrom en Norman (2009) hebben echter geen aandacht voor het gebruik van media 

als strategie van ‘policy entrepreneurs’. In dit onderzoek blijkt de aandacht van nieuwsmedia voor een 

gebeurtenis of rapport, zoals Ganzedijk en het rapport in 2006, echter een cruciale rol te spelen in het 

verloop van het agendavormingsproces.  

 

8.2 Retoriek  

 

Volgens van der Steen (2009) zijn beleid en politiek een wereld van beeldvorming waarin strategisch 

handelen het strategisch hanteren van taal en symbolen betekent. ‘Policy entrepreneurs’ zullen moeten 

investeren in een gedeelde probleemperceptie om succesvol te kunnen zijn. (Brouwer, 2008) Voor 

bevolkingsdaling gaat het om het creëren van een krachtig toekomstverhaal.  

 

                                                             

 

18
 http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2010/maart/vooruitblik.html 
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8.2.1 Representatie 

 

‘Policy entrepreneurs’ moeten een aansprekend toekomstbeeld schetsen, door middel van een goed 

communiceerbare vertelling (van der Steen, 2009).  Vooral het gebruik van metaforen en symbolen 

kunnen het verhaal krachtig maken. In de interviews komen twee verschillende verhaalvormen naar 

voren: ‘story of control’ en ‘story of helplessness’. Deze verhaalvormen bestaan naast elkaar. Enerzijds 

willen ‘policy entrepreneurs’ een positief verhaal vertellen, zodat bestuurders en politici niet in de 

ontkenning schieten. Zij willen laten zien dat bevolkingsdaling, als de overheid erop anticipeert, geen 

ernstige gevolgen hoeft te hebben en zelfs kansen biedt. Anderzijds is het nationale beleid gericht op 

groei en belemmert het beleid een goede aanpak van bevolkingsdaling. Om daarin een 

beleidsverandering te bewerkstelligen is een ander verhaal nodig. Een problematisch verhaal, een ‘story 

of helplessness’. Hieronder zijn de twee verhaalvormen die door de  ‘policy entrepreneurs’ worden 

gebruikt, uitgewerkt.  

 

Story of control 

De framing van het vraagstuk bevolkingsdaling is positief in deze verhaalvorm. Bevolkingsdaling hoeft 

geen probleem te zijn, als er tijdig op geanticipeerd wordt. Van der Steen (2009) geeft als voorbeeld van 

een ‘story of control’: “Het proces van radicalisering is te stoppen, als het bestuur de wil zou hebben.” 

Soortgelijke verhalen gebruiken ‘policy entrepreneurs’ in het agenderen van bevolkingsdaling. 

Verschillende respondenten hebben het over de moed of durf die bestuurders en politici zouden moeten 

hebben om bevolkingsdaling te accepteren en er op in te spelen. Dat kan betekenen dat zij de moed 

moeten hebben huizen te slopen en scholen te sluiten, om ernstigere problemen in de toekomst te 

voorkomen.  

 

Verantwoordelijkheid is een belangrijk onderdeel van de ‘story of control’. Bestuurders, politici en 

beleidsmakers worden op hun verantwoordelijkheid aangesproken. Beelden van wat er gebeurt wanneer 

zij niets doen, worden hen voorgehouden door ‘policy entrepreneurs’. Pim de Bruijne vindt het 

bijvoorbeeld belangrijk in zijn verhaal heel duidelijk te zijn over wat de toehoorder ermee zou moeten, 

wat zijn of haar verantwoordelijkheid is. Volgens hem zouden bestuurders zelfs met het thema kunnen 

‘scoren’, als ze erin slagen burgers te laten inzien wat er gebeurd als ze niets doen en duidelijk maken wat 

ze doen om dat te voorkomen.  

 

Bij dit verhaal horen positieve termen. Bij de provincie Limburg hebben ze het over een demografische 

voorsprong en het verzilveren van kansen. De publicatie van Jan Latten en anderen heet ‘de nieuwe groei 

heet krimp’. Het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling heeft een website met de titel ‘van meer naar 

beter’.  Negatieve termen worden in dit verhaal veelal gemeden. Zo zijn er een aantal respondenten die in 

de interviews aangeven bewust het woord krimp, of zelfs bevolkingsdaling, niet te gebruiken. Deze 

woorden zouden teveel weerstand oproepen, omdat ze een negatieve connotatie hebben.  

 

Story of helplessness  

 

Het verhaal dat door de verschillende ‘policy entrepreneurs’ in Den Haag is verteld, heeft meer de 

kenmerken van een ‘story of helplessness’. Volgens een van mijn respondenten vertelde provincie 

Limburg bij aanvang van de lobby in Den Haag vooral het verhaal van de krimp als kans. Ze kwamen er 

echter snel achter dat de reactie daarop was: als krimp geen probleem is en kansen biedt, waarom 

zouden we jullie dan helpen? Hoewel er aan de inhoud van het verhaal over oorzaken en gevolgen van 
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bevolkingsdaling weinig veranderde, werd het verhaal meer geproblematiseerd en langzamerhand een ‘ 

story of helplessness’. Dit verhaal heeft twee kernboodschappen: we zijn niet zelf schuld aan 

bevolkingsdaling en we kunnen het niet alleen oplossen.  

 

Het verhaal dat door van der Laan verteld wordt, is ook een verhaal van hulpeloosheid. Van der Laan was 

tijdens zijn bezoek aan Heerlen onder de indruk van de bescheiden manier waarop het probleem 

bevolkingsdaling aan hem is gepresenteerd. Het verbaasde hem dat ze geen steun van hem claimde. Hij 

was in zijn korte tijd als minister inmiddels gewend geraakt aan mensen die zijn hulp of financiële steun 

claimden. Van der Laan kreeg hierdoor naar eigen zeggen het gevoel dat ze in Limburg een Randstedeling 

nodig hadden die voor hen zou vechten om een verandering in beleid te bewerkstelligen. Het verhaal dat 

hij uitdraagt is duidelijk een verhaal van hulpeloosheid. Enkele citaten uit een artikel in de Trouw op 15 

mei 200919: 

 

“Zonder ingrijpen leidt de sterke bevolkingsdaling in Noord- en Oost-Groningen tot leegstand en 

verpaupering. De gemeenten hebben zelf niet de financiële middelen om voldoende maatregelen 

te treffen. Dus springen we bij." 

 

"Omdat de regio's enkele tientallen jaren de steden met een forse inspanning hebben gered. Die 

raakten in verval en zijn toen geholpen met grote stadsvernieuwingsprojecten. Nu is het de beurt 

aan de regio om gered te worden. Dat heet solidariteit." 

  

"De gedachte dat mensen hun huis niet kunnen verkopen is onverdraaglijk. Je zal maar van baan 

moeten veranderen, naar een verzorgingshuis gaan of het geld nodig hebben voor je 

pensioenvoorziening. 

 

"Ontvolking is een gegeven dat niemand te verwijten valt. Er is pas sprake van schuld als er niet 

wordt gereageerd." 

 

Ook gedeputeerde Pim de Bruijne van de provincie Groningen en burgemeester Groot van Delfzijl gingen 

met een ‘story of helplessness’ lobbyen in Den Haag. Zij benadrukten vooral de hoge kosten die aan het 

omgaan met bevolkingsdaling zijn verbonden. Volgens een onderzoek dat zij hebben laten uitvoeren, kost 

de aanpak van bevolkingsdaling in Groningen 1 miljard. Ondertussen neemt ook de verdiencapaciteit van 

gemeenten af. Er moet dus veel geld geïnvesteerd worden, maar er komt steeds minder geld binnen.  

 

In het verhaal van hulpeloosheid zitten echter ook kenmerken van een ‘story of control’. De ‘policy 

entrepreneurs’ in dit onderzoek zijn het er namelijk allemaal over eens dat ingrijpen mogelijk is. Als je 

tijdig op bevolkingsdaling anticipeert en het nationaal beleid wordt ‘krimp-proof’ gemaakt, zal er volgens 

hen weinig aan de hand zijn.  

 

                                                             

 

19
 

http://www.trouw.nl/nieuws/economie/article2759410.ece/_rsquo_Ook_in_Nederland_dreigen_spookdorpen_te_ontstaan_rsquo__.html 
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De woordkeuze in het verhaal van hulpeloosheid is negatiever. Het woord krimp is bijvoorbeeld veel 

gebruikt door van der Laan. Ook zijn inwonerskannibalisme, gemeenten die elkaars inwoners ‘opeten’, en 

solidariteit, tussen groei- en krimpgebieden, sleutelwoorden. 

 

Metafoor  

Door Klinkers en Hovens wordt een aansprekende metafoor gebruikt om de weerstand van de ontkenners 

van bevolkingsdaling te ‘framen’. Volgens Klinkers en Hovens zijn gemeentelijke reacties op krimp te 

vergelijken met een rouwproces: van ontkenning (‘dat speelt nog niet bij ons’) via verzet (‘daar moet toch 

wat aan te doen zijn?’) en berusting naar actie.” De reactie van gemeentebestuurders die zich niet kunnen 

vinden in het verhaal over krimp, worden daarmee weggezet als emotionele reacties. Daarmee framen 

Klinkers en Hovens de weerstand van sommige bestuurders bij voorbaad als een niet inhoudelijke reactie. 

Deze metafoor, het rouwproces dat bestuurders zouden doormaken, wordt ook door veel andere 

respondenten gebruikt. Ze hebben met de metafoor ‘rouwproces’ dus een sterk beeld weten neer te 

zetten. Onderstaande spotprent staat op de website van het Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en 

Beleid en geeft dit, schijnbaar aansprekende, beeld goed weer.  

 

 
 

8.2.2 Redenering 

 

Dat aansprekende verhalen nodig zijn om bevolkingsdaling te agenderen, betekent niet dat de inhoud er 

niet toe doet. ‘Policy entrepreneurs’ geven aan in hun presentaties veel aandacht te besteden aan feiten 

en cijfers die het bestaan van bevolkingsdaling onderbouwen. De inhoudelijk argumentatie over oorzaken 
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en gevolgen is volgens de respondenten van groot belang. Deze moet geloofwaardig zijn. Rapporten van 

gerenommeerde onderzoeksinstituten of adviesorganen worden gebruikt om de argumentatie te 

onderbouwen. Dat bevolkingsdaling voor veel gebieden nog een toekomstscenario is, maakt dat 

redenering vooral moeten overtuigen aan de hand van geloofwaardige voorspellingen van de toekomst. 

Er zijn weinig feiten voor handen, omdat de toekomst per definitie onzeker is. Daardoor worden de 

methoden en systematiek van de prognoses die bevolkingsdaling en de gevolgen daarvan voorspellen, 

onderwerp van discussie.  

 

8.2.3 Realisme 

 

Krachtige toekomstverhalen moeten verbonden zijn met de actualiteit, doordat er bijvoorbeeld ‘early 

warnings’ te zien zijn.  Respondenten proberen hun verhaal krachtiger te maken door voorbeelden uit de 

actualiteit. Ben van Essen verteld bijvoorbeeld dat hij tegen een wethouder van de gemeente Helden zei: 

“weet je wat er vanochtend in de krant stond? In Venray moeten ze 4 van de 20 basisscholen gaan sluiten. 

Wil jij dat over twee jaar ook in de krant hebben staan over jouw gemeente?” Verder vertelt Ben van 

Essen: “ik heb zo langzamerhand ook veel verhalen te vertellen. Ik kan, in vergelijking met 3 jaar terug, nu 

allemaal voorbeelden geven. We hadden in het begin geen voorbeelden en nu kun je dingen veel 

duidelijker maken. Waardoor je de belangrijkste boodschap, dat krimp er is en niet te keren is, over kunt 

brengen.”    

Ook geven respondenten aan beelden van krimpsteden in Europa of ergens anders in de wereld te 

gebruiken in hun verhaal of presentaties. Dat krimp in Europa al op veel plaatsen speelt, toont het 

realisme van de toekomstige ontwikkeling aan. Ook worden er voor bijeenkomsten bijvoorbeeld sprekers 

uit Duitsland, waar een aantal ernstige krimpsteden zijn, uitgenodigd.   

 

8.2.4 Reputatie 

 

Wim Derks lijkt zich bewust van het feit dat reputatie van de verteller van belang is voor de kracht van het 

verhaal. Wim Derks probeert zichzelf bewust als expert te presenteren: “Ik heb ook nog een honoraire 

aanstelling bij de Universiteit Maastricht. Die aanstelling heeft als enige voordeel dat ik me nog van de 

universiteit kan noemen en dat maakt eventueel enige indruk. Verder profileer ik mij vooral via het 

kenniscentrum bevolkingsdaling en beleid.” Dat hij wordt gezien als de eerste persoon die met de 

boodschap van bevolkingsdaling naar buiten kwam, werkt ook positief voor zijn reputatie in het 

beleidsdossier. Dat een deel van zijn prognoses al zijn uitgekomen, doet zijn reputatie als voorspeller van 

de bevolkingsontwikkeling ook goed.  

Voor de andere ‘policy entrepreneurs’ geldt dat zij een formele status hebben (gedeputeerden, 

burgemeesters, minister), die het verhaal dat zij vertellen kracht bijzet.  

 

8.3 Issue-linkage  

 

Issue-linking houdt in dat beleidsonderwerpen of oplossingen aan elkaar gekoppeld worden. Dat betekent 

dat er dimensies aan het probleem worden toegevoegd. Wim Derks denkt dat de breedte van het 

probleem, zoals Derks, Hovens en Klinkers het in hun rapport uit 2006 hebben gepresenteerd, eraan heeft 

bijgedragen dat het door verschillende mensen werd opgepakt. “De tijd was rijp, maar er waren ook 

anderen mee bezig. Wij brachten het onderwerp heel breed. Wij zeiden bevolkingsdaling heeft invloed op 

woningbouw, arbeidsmarkt en mobiliteit. Toen kreeg je de ongenuanceerde berichten van ‘de files zullen 
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vanzelf verdwijnen’. Zo’n vaart loopt het niet. Achteraf hebben we wel wat dingen bij moeten stellen. 

Maar wij zetten het heel breed neer. Ik denk dat het de kern is waarom het aandacht kreeg.”  

 

Wim Derks is ook actief bij natuur en milieu organisaties. In zijn pogingen om het thema bevolkingsdaling 

geagendeerd te krijgen, tipte hij een natuur- en milieuorganisaties die actie voerden tegen de aanleg van 

een extra vliegbaan bij het vliegveld van Maastricht. In de reconstructie van het agendavormingsproces in 

de verschillende krimpregio’s ben ik vaak natuur- en milieuorganisatie tegengekomen, die 

bevolkingsdaling als argument gebruikten tegen bouwplannen in natuurgebied.  Dat was ook het geval in 

de gemeente Roden, waar de Vereniging Groen Noordenveld een bijeenkomst organiseerde met Wim 

Derks en een hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen, om het argument van bevolkingsdaling tegen 

de bouwplannen van de gemeente te gebruiken. Dit strategisch gebruik van de voorspelde 

bevolkingsdaling door natuur- en milieuorganisaties heeft voordelen voor de agendering van 

bevolkingsdaling, maar Wim Derks heeft er ook nadelen van ondervonden. Toen ze bij provincie Limburg 

erachter kwamen dat Wim Derks actief is in natuur- en milieuorganisaties, werd hem verweten dat hij 

lage prognoses van de bevolkingsgroei zou maken vanwege strategische overwegingen. Zijn 

geloofwaardigheid werd er door aangetast.  

 

Ook Ben van Essen verteld dat je door het samenbrengen van mensen uit verschillende beleidsdomeinen, 

interessante ‘kruisbestuivingen’ kunt krijgen. Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties organiseerde Ben van Essen een voorjaarswandeling in Limburg. Deze 

voorjaarswandelingen vonden op verschillende plekken in Nederland plaats en verschillende thema’s 

werden besproken. Ben van Essen verteld over deze wandeling: “Mensen van de gemeente Helden 

vonden het interessant om goed contact te krijgen met BZK vanwege hun ideeën over zelfbestuur. Ik vond 

het interessant om het thema krimp in Helden op de agenda te krijgen, want daar waren ze nog niet aan 

het nadenken over krimp. Vervolgens hebben we een stuk of 30 mensen uitgenodigd, veel mensen uit mijn 

eigen netwerk in Limburg. Op twee plekken werd er iets door de mensen van Helden verteld over 

zelfsturing en bij de derde plek vertelde ik iets over krimp. “…” Vervolgens werd er gezegd: kunnen we dat 

idee van zelfsturing nou niet verbinden met krimp? Slimme oplossingen door mensen in een pril stadium te 

betrekken. Dat is één van de experimenten van het landelijke project bevolkingsdaling geworden.” 

 

8.4 Netwerken  

 

In dit onderzoek kwam het strategisch gebruik van netwerken in vrijwel alle interviews naar voren. Zo wist 

Klinkers zijn netwerk bij VROM en het ministerie van Verkeer en Waterstaat te gebruiken om de opdracht 

voor het onderzoek naar bevolkingsdaling binnen te halen. Het feit dat Klinkers en Hovens Derks hebben 

benaderd om mee te doen in dit onderzoek, kwam voort uit het feit dat Hovens al eens eerder had 

gewerkt met Derks en wist dat Derks met bevolkingsdaling bezig was. Ben van Essen gebruikt de 

contacten die hij heeft bij organisaties waar hij eerder heeft gewerkt of bij organisatie waar hij een 

nevenfunctie vervuld, om via het koppelen van issues, bevolkingsdaling te agenderen.  

 

De ‘policy entrepreneurs’ in dit onderzoek houden zich niet alleen met het thema bevolkingsdaling bezig. 

Het is voor hen één van de thema’s in hun werk. Zij komen de politici, bestuurders of beleidsmakers 

waarbij zij bevolkingdaling willen agenderen in allerlei verbanden tegen. ‘Policy entrepreneurs’ zorgen dat 

het thema bevolkingsdaling op de agenda’s van die bijeenkomsten en vergaderingen komt. Daarnaast 

maken ze van bevolkingsdaling ook een gespreksonderwerp in meer informele settings. Doordat het 

agenderen van het thema bevolkingsdaling een prioriteit is voor de ‘policy entrepreneurs’, is 
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bevolkingsdaling in veel contacten een gespreksthema. Op die manier worden de verhalen van ‘policy 

entrepreneurs’ verspreid.    

 

8.5 Coalitievorming  

  

Volgens Mintrom en Norman (2009) werken ‘policy entrepreneurs’ vaak in een kleine, hechte groep van 

personen met verschillende vaardigheden en kennis. Zij steunen elkaar in het streven naar 

beleidsverandering. De samenwerking tussen Derks, Hovens en Klinkers is daar een mooi voorbeeld van. 

Zij vullen elkaar aan in kennis en vaardigheden en zijn een klein team van personen die 

beleidsverandering nastreven.   

 

‘Policy entrepreneurs’ gaan strategisch om met het wel of niet betrekken van actoren of organisaties in de 

coalitie. Ben van Essen onderstreept dat wanneer je bevolkingsdaling bijvoorbeeld in het onderwijs wil 

agenderen, je moet nadenken over de vraag wie je benadert. Zijn collega en hij hebben zichzelf volgens 

hem vaak afgevraagd wie ze binnen een organisatie of beleidsdomein willen bereiken. Voor onderwijs is 

bijvoorbeeld de vraag of zij zich niet zouden moeten richten op de raden van toezicht, die boven die 

schoolbesturen staan. Soortgelijke overwegingen maakt hij naar eigen zeggen vaak met een van zijn 

collega’s.  

 

Ook gaan policy entrepreneurs selectief om met het mobiliseren of juist demobiliseren van bepaalde 

partijen. Ben van Essen wees een aantal mensen bij LNV erop dat het thema bevolkingsdaling interessant 

voor hen zou kunnen zijn, omdat er door bevolkingsdaling meer ruimte voor natuur en landbouw zou 

komen. De reactie was dat zij geen tijd hadden om zich met krimp bezig te houden. Als reactie daarop 

wees Ben van Essen hen erop dat ze een Raad voor het Landelijk Gebied hebben die ze 

onderzoeksopdrachten kunnen geven. Ze zouden de raad de opdracht kunnen geven om een onderzoek 

naar krimp in relatie tot kansen voor het landelijk gebied te doen.  

 

Een ander voorbeeld van ‘venue shopping’ is het voorstel van Ben van Essen om een kennisagenda krimp 

te maken. De provincie zou dan na moeten gaan welke kennisvragen er met betrekking tot krimp zijn.  

Vervolgens zouden ze dan na moeten gaan of de provincie, via netwerken, een aantal opdrachten bij de 

verschillende adviesorganen in Nederland zou kunnen wegzetten? Op die manier zouden ze bij de 

provincie Limburg wellicht gebruik kunnen maken van de kennisinfrastructuur in Nederland.  

 

Eberhard van der Laan geeft een voorbeeld van hoe hij heeft geprobeerd een bepaalde partij te 

demobiliseren. Hij heeft geprobeerd het thema bevolkingsdaling bewust uit landelijke politiek te houden. 

Wanneer bevolkingsdaling een onderwerp van partijpolitiek zou worden, zou dat volgens hem alleen 

maar vertragend werken. Daarvoor moest hij een aantal Kamerleden ervan overtuigen dat het onderwerp 

voortvarend op zou pakken. Die belofte heeft hij waargemaakt.   

 

8.6 Relationeel management  

 

‘Policy entrepreneurs’ vertonen goede sociale vaardigheden en sensitiviteit. Daarbij is er een dilemma 

tussen het doel bereiken en de relaties goed houden. De ‘policy entrepreneurs’ die bevolkingsdaling 

willen agenderen stuitten op veel weerstand en moeten daar op een goede manier mee om weten te 

gaan. Volgens de respondenten doen zij dat door veel geduld op te brengen. Je boodschap herhalen, 

zonder daar heel erg in ‘door te drammen’. Als de relatie goed is, kan de ander op een gegeven moment 
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niet blijven negeren. Gedeputeerde Pim de Bruijne stuit bij het onderhandelen met gemeentebestuurders 

over de woningbehoefte ook op weerstand. De manier om daar mee om te gaan is volgens hem vooral 

niet bevoogdend te zijn als provinciaal bestuurder. Dat betekent volgens hem dat je op inhoud moet 

overtuigen. Overtuigen met argumenten en niet met ‘het vingertje’. De relatie met de 

gemeentebestuurders is volgens hem belangrijker dan het doel, omdat je elkaar ook in andere verbanden 

tegenkomt. Verder moet je investeren in goede relaties. Dat betekent een interesse en behulpzaamheid 

tonen, die verder gaat dan je eigen portefeuille en het thema bevolkingsdaling.  

 

In andere interviews worden sociale vaardigheden en sensitiviteit ook als belangrijke voorwaarde voor 

succes in het agenderen van thema’s genoemd. Die vaardigheden zijn nodig om de strategieën 

netwerken, ‘venue shopping’ en selectief activeren goed uit te kunnen voeren en je verhaal op een goede 

manier voor het voetlicht te brengen. De competenties van de ‘policy entrepreneurs’ zijn de basis voor 

het kunnen gebruiken van de hiervoor beschreven strategieën. Relationeel management wordt door de 

respondenten echter niet zozeer gezien als een strategie om een beleidsthema te agenderen.  
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9. Conclusie 
 

 

Bevolkingsdaling is een verschijnsel waarvan een aantal jaren geleden nog bijna niemand had gehoord. 

Dat is nu, vooral sinds begin 2009, wel anders. De aandacht voor bevolkingsdaling is vanaf 1996, toen de 

Limburgse gemeenten en de provincie Limburg er voor het eerst mee geconfronteerd werden, enorm 

gegroeid. Sinds 2009 staat bevolkingsdaling als prominent thema op de agenda’s van een aantal 

ministeries, provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Hoe het komt dat dit thema sinds 

2009 zo prominent op een aantal politiek-bestuurlijke agenda’s staat en wat daaraan vooraf is gegaan, is 

in dit onderzoek beschreven. De focus lag daarbij op de vraag hoe een aantal sleutelfiguren aandacht 

hebben weten te genereren voor dit onderwerp. De vraag die dit onderzoek poogt te beantwoorden is 

welke strategieën ‘policy entrepreneurs’ gebruiken om het thema bevolkingsdaling te agenderen.  

 

Om het strategisch handelen van ‘policy entrepreneurs’ in dit onderzoek te kunnen begrijpen is het 

agendavormingsproces beschreven, waardoor de context waarin de ‘policy entrepreneurs’ opereren 

zichtbaar wordt. Vervolgens is de vraag beantwoord wie of wat ‘policy entrepreneurs’ zijn. Ten slotte zijn 

de bevindingen die antwoord geven op de centrale vraag beschreven.  

 

9.1 Agendavorming 

 

Er zijn verschillende verhalen die over bevolkingsdaling worden verteld. Verhalen over of bevolkingsdaling 

zich wel of niet zal voordoen en waar, welke oorzaken en gevolgen dat heeft en wie verantwoordelijk zijn 

voor het probleem en voor een oplossing. Het dominante verhaal in het maatschappelijke en politieke 

debat is dat bevolkingsdaling zich op steeds meer plekken voor zal doen en dat dit een structurele 

ontwikkeling voor te toekomst is. Beleidsmakers, politici en bestuurders zouden daarop moeten 

anticiperen, om grote problemen te voorkomen. Dat verhaal werd echter een aantal jaren geleden nog 

niet zo breed gedeeld als op dit moment, in 2010, het geval is. Daar is een proces van agendavorming aan 

vooraf gegaan, waarin ‘policy entrepreneurs’ dit verhaal onder de aandacht hebben proberen te brengen.  

 

In dit onderzoek is het agendavormingsproces rondom bevolkingsdaling in Limburg, Groningen en Zeeland 

gereconstrueerd. Het agendavormingsproces is in vier perioden ingedeeld. Deze perioden worden van 

elkaar gescheiden door kantelpunten in het proces. Dat wil zeggen: belangrijke gebeurtenissen die de 

aandacht voor bevolkingsdaling aanzienlijk hebben laten groeien.  

 

9.1.1 Van Limburg naar Den Haag  

 

Een aantal factoren zijn doorslaggevend voor de groeiende aandacht voor bevolkingsdaling. Het zijn 

vooral onderzoeksrapporten (prognoses en beleidsonderzoek) die de aandacht voor bevolkingsdaling 

laten groeien. Rapporten alleen zorgden echter niet voor de agendering van een thema. Het zijn de ‘policy 

entrepreneurs’ die aandacht voor deze rapporten proberen te genereren en onderzoeksrapporten 

gebruiken om hun verhaal te vertellen. De bevolkingsprognose van Etil uit 1996 is daar een voorbeeld van. 

Indicatoren kunnen wel laten zien dat er een verandering aankomt in de bevolkingsontwikkeling, maar er 

is een ‘policy entrepreneur’ nodig om daar aandacht voor te vragen. Wat er gebeurd zou zijn als Etil in 



74 

 

 

1996 de prognose aan de provincie had gepresenteerd, het vervolgens in de la was beland en niemand 

zich er druk om zou maken, is om die reden een interessante vraag.  

 

In 2004 wordt duidelijk dat aandacht voor een bepaald beleidsprobleem de deuren kan openen voor de 

agendering van een ander (aanverwant) beleidsprobleem. Dat lijkt in 2004 het geval te zijn met het thema 

vergrijzing. De discussie over vergrijzing die op dat moment leeft in Limburg werd door het rapport ‘De 3de 

leeftijd van Parkstad’ breder getrokken, waardoor bevolkingsdaling in beeld kwam. Ook hier spelen 

sleutelfiguren weer een belangrijke rol. Door de interactieve wijze waarop Hovens en Klinkers de opdracht 

over vergrijzing voor Parkstad Limburg hebben uitgevoerd, kwam bevolkingsdaling als thema 

bovendrijven. Parkstad Limburg deed vervolgens echter weinig met de aanbevelingen in het onderzoek. 

Ook hier geldt dat Hovens en Klinkers het erbij hadden kunnen laten. Zij zagen in bevolkingsdaling echter 

een belangrijk probleem voor de toekomst en een ‘gat in de markt’.  

 

Hovens en Klinkers besluiten in 2005 met Derks te gaan samenwerken om het thema bevolkingsdaling op 

politiek-bestuurlijke agenda’s te krijgen. Zij schrijven in 2006 het rapport ‘Structurele bevolkingsdaling’, in 

opdracht van de VROM-raad en de Raad voor Verkeer en Waterstaat. Het rapport leidt tot een korte golf 

van aandacht voor bevolkingsdaling in het nieuws, op de radio en op TV. Bevolkingsdaling begint in deze 

periode langzaam een groeimarkt te worden voor onderzoek. Derks, Hovens en Klinkers krijgen het steeds 

drukker met presentaties, bijeenkomsten en opdrachten over bevolkingsdaling. De aandacht voor 

bevolkingsdaling, zowel binnen als buiten Limburg, groeit. Een belangrijke conclusie die uit deze fase van 

het agendavormingsproces kan worden getrokken is dat media een belangrijke rol kunnen spelen in de 

aandachtsvorming voor een probleem. Doordat er landelijke media-aandacht was voor het rapport, 

ontstonden er op verschillende plekken in Nederland initiatieven op het gebied van bevolkingsdaling. 

Daarnaast wordt, zoals een van de respondenten het mooi verwoordde, door de aandacht van media ‘de 

geest rijp gemaakt’ voor het beleidsthema.  

 

Dat personen doorslaggevend kunnen zijn in agendavormingsprocessen, blijkt ook in 2009. Naar 

aanleiding van een werkbezoek van minister Van der Laan aan Heerlen in 2009, wordt het onderwerp 

krimp een prioriteit voor de minister. Dat Eberhard van der Laan de gevolgen van bevolkingsdaling naar 

eigen zeggen als een film voorbij zag komen in Heerlen, is daarin een belangrijke factor. De sleutelfiguren 

Lex Smeets en gedeputeerde Odile Wolfs informeerde minister Van der Laan over het probleem 

bevolkingsdaling en lieten hem de straten met dichtgetimmerde huizen in Heerlen zien. Door de acties die 

minister Van der Laan vervolgens ondernam, raakte het beleidsthema in een stroomversnelling en begon 

het Rijk de krimpregio’s op verschillende manieren in de aanpak van bevolkingsdaling te ondersteunen.  

 

9.1.2 Aandacht voor bevolkingsdaling in Zeeland en Groningen 

 

In hoofdstuk 6 is het agendavormingsproces in Zeeland en in Groningen besproken. In het verloop van het 

agendavormingsproces in Zeeland en Groningen zien we overeenkomsten met het proces in Limburg. De 

kantelpunten die in het agendavormingsproces in Limburg zijn gevonden, gelden deels ook voor Zeeland 

en Groningen. In Groningen en Zeeland is er ook media-aandacht voor het rapport ‘Structurele 

bevolkingsdaling’ in 2006. Het grote verschil is echter dat in Groningen de boodschap van dit rapport 

voornamelijk werd ontkend, terwijl het in Zeeland leidde tot een debat en de provinciale beleidsnotitie 

‘Onverkende paden’.  Voor alle drie de cases geldt dat het maatschappelijk middenveld, met name 

onderwijsbesturen en woningcorporaties, al eerder dan politiek en bestuur aandacht hadden voor 
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bevolkingsdaling. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat zij al in een vroeg stadium met de 

gevolgen van bevolkingsdaling geconfronteerd werden.  

 

9.2 Policy entrepreneurs 

 

De sleutelfiguren in het agendavormingsproces rondom bevolkingsdaling, die in dit onderzoek 

geïnterviewd zijn, lijken vrijwel allemaal te voldoen aan het profiel dat aan de hand van de theorie is 

geschetst. ‘Policy entrepreneurs’ zijn inderdaad mensen die bereid zijn veel te investeren in het 

agenderen van bevolkingsdaling. ‘Policy entrepreneurs’ zijn vaak de personen die in een vroeg stadium 

met een beleidsthema bezig zijn. Zij hebben de wens dingen helemaal anders te doen en zijn niet bang 

daarbij buiten de institutionele kaders te stappen. In dit onderzoek gaan ‘policy entrepreneurs’ tegen het 

institutionele kader van het zogenaamde ‘groeidenken’ in. Groeidenken zit niet alleen in de hoofden van 

mensen, maar ook in de systemen van onze samenleving. Het beleid van de overheid is op 

bevolkingsgroei gericht. In het nastreven van de wens van ‘policy entrepreneurs’ om ervoor te zorgen dat 

groei niet meer vanzelfsprekend is in het denken en doen van politici en bestuurders, ondervinden zij veel 

weerstand.  

 

Om te bepalen wie ‘policy entrepreneurs’ zijn is het van belang om na te gaan of ‘policy entrepreneurs’ 

met hun verhaal daadwerkelijk indruisen tegen heersende opvattingen en of er sprake is van weerstand. 

De grens tussen ‘entrepreneurial’ of vernieuwend bezig zijn of in de ‘hype’ rond bevolkingsdaling 

meegaan, is vaag. De literatuur hierover is abstract en biedt geen handvatten om die grens tussen 

vernieuwend bezig zijn en op de stroom meevaren te kunnen trekken. Termen zoals ‘entrepreneurial flair’ 

bieden weinig aanknopingspunten voor onderzoek. Om erachter te komen of ‘policy entrepreneurs’ 

vernieuwend bezig zijn, moeten hun activiteiten in context geplaatst worden. De vraag is dan in hoeverre 

het agenderen van een nieuw beleidsprobleem gevorderd is. In dit onderzoek zijn eerst de ‘krimpdenkers’ 

in de minderheid en ondervinden zij vooral weerstand. Langzamerhand lijkt dit om te slaan naar een 

minderheid van ‘krimpontkenners’. ‘Krimpdenkers’ kunnen in die situatie niet meer worden gezien als 

personen die tegen te stroom ingaan, maar eerder als personen die met de stroom meevaren. Daarin zijn 

echter wel grote verschillen te vinden tussen gemeenten, regio’s en organisaties.  

 

De kenmerken van ‘policy entrepreneurs’ zoals die in hoofdstuk 3 en 4 zijn beschreven, zijn niet 

noodzakelijk allemaal van toepassing op één ‘policy entrepreneur’. De kenmerken van ‘policy 

entrepreneurs’ kunnen ook op een (klein) team van toepassing zijn. Het ontbreken van bepaalde 

kenmerken of vaardigheden bij de ene ‘policy entrepreneur’, wordt dan gecompenseerd door de 

kenmerken of vaardigheden van andere teamleden.  

 

9.3 Strategieën van ‘policy entrepreneurs’ 

 

Het strategisch handelen van ‘policy entrepreneurs’ is in hoofdstuk 8 beschreven aan de hand van de 

volgende categorieën: aandachtsvorming, retoriek, issue-linkage, netwerken, coalitievorming en 

relationeel management. In deze paragraaf staat beschreven wat de belangrijkste conclusies zijn ten 

aanzien van de strategieën die ‘policy entrepreneurs’ gebruiken.  
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9.3.1 Theorie en praktijk  

 

De strategieën die de ‘policy entrepreneurs’ in dit onderzoek gebruiken om bevolkingsdaling te agenderen 

en een verandering in beleid te bewerkstelligen, komen grotendeels overeen met de strategieën zoals die 

in de theorie zijn beschreven. Wel kregen sommige strategieën in het interview in verhouding meer of 

minder aandacht.  

 

Aandachtsvorming 

Indicatoren, vergelijkingen en oplossingen spelen een rol in de manier waarop ‘policy entrepreneurs’ 

aandacht proberen te genereren voor bevolkingsdaling. Duidelijk wordt dat met dezelfde indicatoren, 

bijvoorbeeld een afname in de bevolkingsgroei, verschillende verhalen kunnen worden verteld. 

Indicatoren en vergelijkingen worden gebruikt om een verhaal te vertellen over de oorzaken en gevolgen 

van bevolkingsdaling en over de geprefereerde oplossingen. Door de afname van de bevolkingsgroei te 

extrapoleren, kan bevolkingsdaling voorspeld worden. Maar er zijn ook geloofwaardige verhalen mogelijk 

waarin wordt beweerd dat de bevolkingsontwikkeling golfbewegingen kent, waardoor een structurele 

bevolkingsdaling niet waarschijnlijk lijkt te zijn.  

 

Het onderscheid tussen aandachtsvorming en retoriek, zoals dat door Brouwer (2008) wordt gemaakt, 

was in dit onderzoek moeilijk te hanteren. Indicatoren, vergelijkingen, oplossingen en voorbeelden 

worden verpakt in een verhaal. Aandachtsvorming gaat niet vooraf aan retoriek, maar aandachtsvorming 

en retoriek gaan gelijktijdig samen. Doordat deze strategieën sterk met elkaar verweven zijn, leidt het 

onderscheid eerder tot verwarring dan tot een meerwaarde voor het onderzoek. Mintrom en Norman 

(2009) zien aandachtsvorming en retoriek als één strategie, namelijk het definiëren van het probleem. 

Norman en Mintrom (2009) bieden, achteraf gezien, een meer werkbaar theoretisch kader voor dit 

onderzoek.  

 

Aandachtsvorming betekent ook dat verhalen aan een zo groot mogelijk publiek verteld moeten worden. 

In dit onderzoek bleken nieuwsmedia – kranten, radio, televisie en internet – een belangrijke rol te spelen 

in het bereiken van een groot publiek. Met media kunnen meerdere doelgroepen gelijktijdig worden 

bereikt (bestuurders, politici, beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en burgers). In meerdere 

interviews komt naar voren dat ‘policy entrepreneurs’ wel oog hebben voor media, maar specifieke 

strategieën om media te beïnvloeden komen niet naar voren. Het beeld is vooral dat ‘policy 

entrepreneurs’ een aantal journalisten een bericht sturen en dan alleen kunnen hopen dat de media het 

verhaal dat zij willen vertellen oppakken en verspreiden.  

 

In de theorie over aandachtsvorming (Brouwer, 2008) en het definiëren van problemen 

(Mintrom&Norman, 2009) wordt het gebruik van media niet genoemd. Gezien de doorslaggevende rol die 

media in het agendavormingsproces rondom bevolkingsdaling hebben gespeeld, zou het beïnvloeden van 

media als belangrijke strategie voor ‘policy entrepreneurs’ toegevoegd moeten worden.  

 

Retoriek  

De verhalen die door ‘policy entrepreneurs’ over bevolkingsdaling verteld worden, kunnen krachtig 

genoemd worden. De ‘policy entrepreneurs’ in dit onderzoek hebben een dominante gedeelde 
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probleemperceptie over krimp weten te creëren. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de reactie van de 

bestuurders die krimp ontkennen. Zij hekelen het gemak waarmee zij als een ‘vereniging van ontkenners 

van de krimp' worden weggezet. 20 Ook vinden sommige bestuurders in de achterhoek dat krimp hen 

aangepraat wordt door de politiek in Den Haag. Hovens en Klinkers gebruiken een sterke metafoor om 

het ontkennen van krimp door bestuurders te ‘framen’. De wijze waarop bestuurders reageren op de 

boodschap van bevolkingsdaling, is volgens hen te vergelijken met een rouwproces. Eerst de 

ontkenningsfase, dan verzet, daarna acceptatie en vervolgens bereidheid tot actie. Op die wijze wordt de 

weerstand als emotioneel en niet-inhoudelijk ‘geframed’.  

 

‘Policy entrepreneurs’ gebruiken ook verschillende verhalen voor verschillende doelgroepen en 

doeleinden. Om paniek en weerstand bij gemeentebestuurders te voorkomen, wordt een positief verhaal 

over krimp verteld. Krimp biedt kansen als je er tijdig op anticipeert. Dit is een ‘story of control’, waarbij 

de boodschap aan de bestuurder is: ‘u kunt en moet de controle nemen over de situatie’.  

Om (financiële) steun van het Rijk te krijgen en een verandering in het Rijksbeleid te bewerkstelligen, 

verschuift de aandacht in het verhaal van kansen naar problemen. Er wordt een verhaal van 

hulpeloosheid verteld. Gemeenten kunnen het probleem bevolkingsdaling niet alleen oplossen. Het 

huidige beleid is niet toegesneden op een krimpsituatie, waardoor krimpgemeenten benadeeld worden. 

Solidariteit van ‘de sterken’ met ‘de zwakkeren’ is noodzakelijk en rechtvaardig.  

 

De bewijsvoering en redenering die de aansprekende verhalen moeten onderbouwen, moeten ook 

geloofwaardig zijn. In ieder geval moet de indruk gewekt worden dat de cijfers en prognoses die worden 

gebruikt op deugdelijke methoden zijn gebaseerd.  Reputatie speelt daarbij ook een rol. Zo worden 

rapporten van gerenommeerde onderzoeksinstituten of adviesorganen door ‘policy entrepreneurs’ 

gebruikt om de eigen argumentatie te onderbouwen. Ten slotte worden de toekomstverhalen over 

bevolkingsdaling door ‘policy entrepreneurs’ verbonden met de actualiteit, door voorbeelden van 

gebieden waar bevolkingskrimp al plaats vindt en de gevolgen daarvan duidelijk zijn te laten zien.  

 

Issue-linkage 

Door het koppelen van bevolkingsdaling aan verschillende beleidsonderwerpen, kan de aandacht van een 

breder publiek getrokken worden. Dat bevolkingsdaling gevolgen heeft voor verschillende 

beleidsterreinen, geeft ook de indruk dat het een omvangrijk en belangrijk beleidsthema is. In het 

agendavormingsproces rondom bevolkingsdaling valt op dat ‘policy entrepeneurs’ vrijwel allemaal 

benadrukken dat bevolkingsdaling gevolgen heeft voor een heleboel beleidsdomeinen. Uit onder andere 

studies van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de gevolgen van bevolkingsdaling op een 

aantal beleidsterreinen echter te verwaarlozen zijn. Ook Wim Derks geeft toe dat het beeld over de 

gevolgen van bevolkingsdaling op een aantal beleidsterreinen, zoals mobiliteit, ongenuanceerd is. Dat 

heeft volgens hem geholpen bij de agendering, maar die beelden moeten nu wel weer bijgesteld worden.   

 

In de pogingen van Wim Derks om het thema bevolkingsdaling geagendeerd te krijgen, tipte hij een 

natuur- of milieuorganisatie die actie voerde tegen de aanleg van een extra vliegbaan bij het vliegveld van 

Maastricht. Steeds meer natuur- en milieuorganisaties krijgen door dat bevolkingsdaling een strategisch 

argument voor hen kan zijn, om ambitieuze plannen van de gemeentebestuurders te belemmeren.  

                                                             

 

20
 http://www.limburger.nl/article/20100330/REGIONIEUWS02/100329460 

http://www.limburger.nl/article/20100330/REGIONIEUWS02/100329460
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Ook wordt kan het debat rijker worden doordat beleidsonderwerpen worden gekoppeld. Door het 

samenbrengen van mensen die bezig zijn met verschillende thema’s, kunnen er nieuwe perspectieven op 

een beleidsonderwerp ontstaan. Zo is door toedoen van Ben van Essen een relatie gelegd tussen de 

aanpak van afnemende voorzieningen door krimp en het idee van ‘zelfbestuur’ door burgers.  

 

Netwerken  

‘Policy entrepreneurs’ zorgen dat het thema bevolkingsdaling op de agenda’s van allerlei actoren binnen 

hun netwerk komt. Zij maken van bevolkingsdaling ook een gespreksonderwerp in meer informele 

settings. Doordat het agenderen van het thema bevolkingsdaling een prioriteit is voor de ‘policy 

entrepreneurs’ in dit onderzoek, is bevolkingsdaling in veel contacten een gespreksthema. Op die manier 

worden de verhalen van ‘policy entrepreneurs’ verspreid. ‘Policy entrepreneurs’ gebruiken hun netwerk 

daarbij optimaal. In die zin dat zij ook in het contact met actoren in het netwerk die in eerste instantie 

weinig van doen lijken te hebben met bevolkingsdaling, van bevolkingsdaling een gespreksonderwerp 

maken. Via een omweg kan het thema binnen het netwerk dan toch terecht komen bij personen die de 

agendering van bevolkingsdaling vooruit kunnen helpen.  

 

Coalitievorming 

‘Policy entrepreneurs’ werken vaak in een kleine, hechte groep van personen met verschillende 

vaardigheden en kennis. Ze gaan strategisch om met het wel of niet betrekken van actoren of organisaties 

in de coalitie. Ook gaan policy entrepreneurs selectief om met het mobiliseren of juist demobiliseren van 

bepaalde partijen. Of ‘policy entrepreneurs’ deze strategieën effectief kunnen toepassen is afhankelijk 

van hun kennis van de posities en belangen van actoren.  

 

Relationeel management 

Relationeel management wordt door de respondenten niet gezien als een strategie om een beleidsthema 

te agenderen, maar meer als een vaardigheid die ‘policy entrepreneurs’ nodig hebben om de hiervoor 

beschreven strategieën succesvol toe te kunnen passen. Relaties worden niet snel op het spel gezet, 

omdat ‘policy entrepreneurs’ deze relaties vaak in andere verbanden tegenkomen en nodig hebben. 

 

9.3.2 Strategisch handelen 

 

‘Policy entrepreneurs’ bedenken niet zozeer plannen of strategieën voor het agenderen van één specifiek 

beleidsthema, maar zijn door ervaring en inzicht vaardig in het strategisch handelen in politiek-

bestuurlijke contexten. De ‘policy entrepreneurs’ in dit onderzoek zijn vaardig in het vertellen van 

aansprekende en geloofwaardige verhalen, in netwerken en het bouwen van coalities en in de omgang 

met andere mensen. Zij beschouwen het eigen handelen voor een groot deel als onbewust of intuïtief. 

Dat betekent echter niet dat het handelen van ‘policy entrepreneurs’ niet strategisch is. Een strategie kan 

gedefinieerd worden als een patroon in een reeks beslissingen (Mintzberg&Waters, 1985). Dat betekent 

dat strategieën ook achteraf bepaald kunnen worden.  
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9.4 Aanbevelingen voor onderzoek  

 

De theorieën die in dit onderzoek zijn gebruikt om het strategisch handelen van ‘policy entrepreneurs’ te 

begrijpen komen in grote mate overeen met de bevindingen uit de praktijk. Enkele aanvullingen of 

verdere verdiepingen in de literatuur zijn echter wel mogelijk.  

 

De theorieën over de strategieën die ‘policy entrepreneurs’ gebruiken om een beleidsthema te 

agenderen, worden niet verbonden met het soort beleidsprobleem dat zij willen agenderen. 

Beleidsproblemen waarover weinig feiten voor handen zijn of waarbij feiten geen uitkomst bieden in het 

debat, zoals toekomstige of ethische beleidsproblemen, vragen waarschijnlijk om sterke verhalen. Een 

aansprekende representatie is in dat geval waarschijnlijk belangrijker dan een (wetenschappelijk) 

deugdelijke redenering.  Beleidsproblemen die ethisch minder complex zijn en waarover feiten wel 

voorhanden zijn, omdat de problemen zich in het hier en nu afspelen, worden waarschijnlijk vooral 

geagendeerd door een goede inhoudelijke redenering. In lijn daarmee kunnen ook verwachtingen worden 

geschetst met betrekking tot de ‘policy entrepreneurs’ die in de discussie over het beleidsprobleem 

gevonden kunnen worden en succesvol zijn.  

 

In de theorie is er weinig aandacht voor het strategisch gebruik van media door ‘policy entrepreneurs’. 

Kingdon (2002) noemt de media wel als belangrijke actor in agendavormingsprocessen, maar heeft het 

niet over hoe ‘policy entrepreneurs’ deze media (kunnen) gebruiken. Volgens Kingdon (2002) wordt de 

invloed van media in agendavormingsprocessen overschat. De aandacht voor een bepaald 

beleidsprobleem in de media is vaak van korte duur stelt Kingdon (2002). Hoewel Kingdon gelijk heeft in 

het feit dat media-aandacht voor beleidsproblemen vaak van korte duur is, betekent dat niet dat het 

effect ervan daarom per definitie klein is. Via media kan een boodschap een groot publiek bereiken. Dat 

kan helpen in het proces van ‘softening up’, het rijp maken van de geest voor een beleidsprobleem. Ook is 

in dit onderzoek duidelijk geworden dat een korte publiciteitsgolf ertoe kan leiden dat een klein aantal 

mensen op verschillende plekken een beleidsthema oppikken en zich met het thema bezig gaan houden. 

Slechts enkele ‘policy entrepreneurs’ zijn vervolgens nodig om van een kleine groep mensen een steeds 

grotere groep mensen te maken. Het effect van media-aandacht is in dat geval minder direct en minder 

zichtbaar. Gezien de bevindingen in dit onderzoek, zou vervolgonderzoek over de rol van media in 

agendavormingsprocessen en hoe ‘policy entrepreneurs’ daar strategisch gebruik van (kunnen) maken 

relevant kunnen zijn.  

 

9.5 Kritische reflectie  

 

Het succes van de agendering van het thema bevolkingsdaling heeft echter ook schaduwzijden, waar 

betrokkenen in het beleidsproces zich bewust van zouden moeten zijn.   

 

Ten eerste schuilt in het huidige ‘krimp-debat’ het gevaar van de ‘kolonisering van de waarheid’ 

(Noordegraaf, 2004, p.216). De agendering van bevolkingsdaling begon als een verzet tegen het ‘groei-

denken’, maar heeft het gevaar in zich door te slaan naar een dominant ‘krimp-denken’. Dat betekent dat 

krimp wordt gezien als een ontwikkeling waaraan de hele maatschappij en alle beleidsdomeinen 

onderhevig zouden zijn (Noordegraaf, 2004, p.216). ‘Groei-denken’ is daarbij per definitie fout. Het ene 

dominante paradigma wordt dan vervangen door een ander dominant paradigma. Een rijk debat kan 

alleen ontstaan wanneer er ruimte is voor verschillende percepties van de werkelijkheid. De argumenten 
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van de ‘ontkenners van krimp’, zoals het gevaar dat krimp een ‘self-fullfilling prophecy’ kan zijn, worden 

eenvoudig weggezet als emotionele reacties. Hoewel de metafoor van het rouwproces waar bestuurders 

doorheen moeten in het accepteren van krimp niet ongeldig is, moet het er niet toe leiden dat 

inhoudelijke argumenten tegen de dominante probleemperceptie niet gehoord worden.  

 

Een gemeenschappelijk doel zou kunnen zijn om een passend beleid te voeren voor zowel groei als krimp. 

Wat passend is zal pas in de toekomst duidelijk worden. Mijn veronderstelling is echter dat een rijk debat, 

waarin verschillende argumenten een plek hebben, de beste weg is naar passend beleid voor groei én 

krimp.  
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