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Voorwoord Perspectief Regio Zwolle

In de Regio Zwolle is het in betrekkelijk korte tijd 
gelukt om met 19 gemeenten in de provincies 
Overijssel, Drenthe, Flevoland en Gelderland 
een betekenisvol economisch programma te 
organiseren, regelmatig bestuurlijk overleg 
te voeren met  een gezamenlijke succesvolle 
lobby in Den Haag en Nederland. Onderwijs- 
en kennisinstellingen, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties  zijn hierbij steeds 
meer onze partners geworden en  verbinden zich in 
toenemende mate   op Regio Zwolle schaal.  
Dit gebeurt  zonder herindeling, zonder formele 
structuuraanpassingen. Het probleem of de kans 
zoekt vanzelf het meest passende schaalniveau,  
zo is  onze ervaring in de afgelopen jaren.

Met het aantreden van nieuwe gemeenteraden 
en colleges van B&W is er een goed moment 
ontstaan voor een volgende impuls, want onze 
omgeving staat niet stil en we zien onszelf met 
nieuwe uitdagingen geconfronteerd. Ook zijn er 
volgend jaar verkiezingen voor Provinciale Staten 
en bereiden provincies zich voor op een nieuwe 
bestuursperiode.  
De provincie Overijssel heeft aangegeven graag 
samen met de Regio Zwolle na te willen denken 
over de toekomst van de Regio Zwolle, en wat 
provincies daaraan als middenbestuur kunnen 
bijdragen. 

Daarom zijn we een gezamenlijke  verkenning 
gestart. Een  gedeeld beeld van de huidige regio 
en hoe die zich verhoudt tot andere regio’s in 
Nederland is daarbij een belangrijk startpunt.  
Jan Brouwer van ABF cultuur heeft daarom op ons 
verzoek een aantal maatschappelijke waarden 
beschreven waarmee hij de  Regio Zwolle en haar 
ontwikkelingsmogelijkheden kenschetst. Deze 
waarden zijn: persoonlijke ontwikkeling, sociale 
samenhang, economische dynamiek, culturele 
diversiteit, ruimtelijke kwaliteit en publieke 
aantrekkelijkheid.

De uitkomsten van het onderzoek zijn deels 
herkenbaar en soms verrassend. Mijn overtuiging 
is dat we in een waardevolle en unieke regio leven 
en werken, een regio  waar we trots op mogen 
zijn. Maar we krijgen dit niet cadeau! Het rapport 
van Brouwer biedt ons zinvolle en belangrijke  
aanknopingspunten voor een uitdagende discussie 
over de toekomstige ontwikkeling van de Regio 
Zwolle. De centrale vraag die voor ons ligt is 
uiteindelijk: hoe kunnen wij als overheden, 
publieke en private organisaties tezamen die 
toekomstige ontwikkeling in de gewenste richting 
begeleiden?

Henk Jan Meijer, voorzitter Regio Zwolle 
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De Regio Zwolle is een samenwerkingsverband van 19 gemeenten. Men werkt op vrijwillige basis samen 
op diverse terreinen. De regio strekt zich uit van Urk tot Hardenberg en van Meppel tot Oldebroek in 
het noordelijk deel van Gelderland (zie Figuur 1). De regio bestaat uit 19 gemeenten gevestigd in 4 
verschillende provincies, er wonen 650 duizend mensen en men noemt zich met recht de Grenzenloze 
Regio. De regio werkt aan een strategische agenda. 

Op de site van de regio staan de volgende thema’s:
• Stimulering van de regionale economie
• In- en externe bereikbaarheid als regionale opgave
• Versterking van toerisme en recreatie
• Regionaal relatienetwerk en positionering (evt. lobby)
• Bedrijfsvoering en dienstverlening

Op verzoek van de regio is een mogelijk perspectief voor de regio opgesteld met als doelstelling een 
beeld te geven van de ontwikkeling van een aantal maatschappelijke waarden. Bovendien zijn de 
voornaamste achtergronden van deze ontwikkelingen in beeld gebracht en worden suggesties gegeven 
voor de strategie bij het mogelijk toekomstige perspectief. 

Inleiding
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Achtergrond
Bij het opstellen van ruimtelijke perspectieven 
is de gebruikelijke aanpak het samenstellen 
van een aantal prognoses ten aanzien van 
bevolking, werkgelegenheid, economische groei, 
voorzieningen en dergelijke. Op basis van deze 
trends wordt indien gewenst een alternatief 
gekozen ten einde een eventuele bijstelling van 
die trends te bewerkstelligen. Bij dit alternatief 
worden	passende	maatregelen	getroffen.	Het	
kan gaan om de bouw van woningen, de aanleg 
van infrastructuur en bedrijventerreinen of het 
verbeteren van voorzieningen. De gedachte 
achter deze aanpak is dat er op allerlei vlakken 
sprake is van verwachte groei en mogelijk van 
achterstanden die weggewerkt moeten worden, 
zoals het woningtekort, wachtlijsten in de zorg, 
files	en	dergelijke.	Op	de	genoemde		maatregelen	
heeft de overheid in meer of mindere mate invloed 
en kan er dus iets aan worden gedaan. De nadruk 
heeft zodoende lange tijd gelegen op het faciliteren 
van groei.
 
In deze bijdrage wordt voor een andere aanpak 
gekozen. De ontwikkeling van maatschappelijke 
waarden staat centraal. Dat heeft twee 
achtergronden. Op veel vlakken is geen sprake 
meer van groei of slechts van een beperkte groei. 
In veel gevallen zal de aandacht zich gaan richten 
op het bestaande en minder op het reguleren 

van de uitbreiding. Dat betekent dat er een 
groter besef zal moeten groeien over wat er in de 
afgelopen decennia is opgebouwd, wat dat waard is 
en wat aanpassing behoeft. 

In de tweede plaats is het een feit dat 
overheidsmaatregelen worden gedreven door 
politieke keuzes. Politiek oriënteert zich doorgaans 
op waarden en natuurlijk belangen. Belangen 
spelen altijd een rol maar geen enkele zichzelf 
respecterende partij zal dat voorop stellen. 
Waarden zijn de voornaamste motivatie bij de 
keuze van een politieke richting. Een goede 
oriëntatie op maatschappelijke waarden zou 
eigenlijk veel vaker de start moeten zijn van 
een politiek gekleurd perspectief. De hiervoor 
beschreven veel gebruikte aanpak doet slechts 
impliciete uitspraken over achterliggende waarden. 
Een aanpak via waarden is dus op meerdere 
manieren aan de orde.

Benadering via maatschappelijke waarden

Zwartsluis
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Waarden hebben twee betekenissen. Waarden 
zijn in de eerste plaats idealen of doelen vanuit 
het individu, een gemeenschap of het publiek. 
Waarden zijn ook waargenomen grootheden 
omtrent maatschappelijke ontwikkelingen. De 
eerste	betekenis	is	per	definitie	subjectief	en	de	
tweede benadering is objectief. Beide benaderingen 
hebben voor en nadelen. In de subjectieve 
benadering klinkt de mening van het publiek 
goed door maar er kan verwarring zijn over de 
interpretatie. Een objectieve waarneming heeft 
voordelen. Zo geeft goede waarneming door een 

onafhankelijke instantie als het CBS een door 
iedereen geaccepteerde waarde van een bepaald 
maatschappelijk verschijnsel. De vraag is dan vaak 
of de gemeten waarde ook zo wordt ervaren. In 
voorliggende analyse worden beide benaderingen  
gecombineerd. Enerzijds om er voor te zorgen dat 
het subjectieve aspect goed tot z’n recht komt en 
anderzijds is het nodig grootheden te gebruiken die 
een reëel beeld geven van de situatie in Nederland. 
In beide gevallen worden algemeen toegankelijke 
bronnen gebruikt. De aanpak is door iedereen 
prima navolgbaar.

Genemuiden haven
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Het meten van waarden
Alle genoemde indicatoren zijn afgeleid van 
publieke bronnen. Er is gebruik gemaakt van 
gegevens van het CBS, Kadaster, LISA en 
Leefbaarometer. Van iedere indicator is een 
zogenaamde z-score berekend. Door de scores 
samen te nemen zijn maatschappelijke waarden 
berekend. Het gaat allemaal om publieke 
informatie die voor alle gemeenten in Nederland 
uniform wordt vastgesteld, zodat vergelijking 
tussen gemeenten en regio’s mogelijk is. Er zijn 
twee meetmomenten gekozen te weten 2000 en 
2012. Dat heeft te maken met de beschikbaarheid 
van gegevens en de behoefte om een tijdsinterval 
te kiezen waarover waarden behoorlijk kunnen 
veranderen, zodat zinvolle trends naar voren 
komen. Deze aanpak maakt het eenvoudig ook 
in de toekomst het verloop van maatschappelijke 
waarden te bepalen. 

In het navolgende wordt de regio Zwolle 
vergeleken met andere regio’s in Nederland. 
Daarvoor wordt de indeling van Nederland in 40 
COROP gebieden gebruikt (zie kaart). De regio 
Zwolle is echter groter dan het COROP gebied 
Noord Overijssel. Delen van Zuid-Oost Drenthe, 
Flevoland en de Veluwe behoren ook tot de 
regio. De regio Zwolle is daarvoor gecorrigeerd.  
De COROP indeling is bij de presentatie van 
de gebieden in tact gelaten. Verder worden de 
gemeenten van de regio onderling vergeleken.

Figuur 2: kaart 40 coropgebieden
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Definitie maatschappelijke waarden
Meerdere niveaus
Er wordt in eerste aanleg een onderscheid 
gemaakt in een aantal niveaus. Dat is het niveau 
van het individu, de groep, de gemeenschap en 
het publiek. Simpel gezegd gaat het om enkele, 
tientallen, honderden of duizenden mensen die 
op een of andere manier met elkaar verbonden 
zijn en waarden delen.  In Figuur 3 worden 
die	niveaus	weergegeven.	De	figuur	geeft	de	
voetbalgemeenschap weer op verschillende 
niveaus. Daarmee kan de aanpak aardig worden 
geïllustreerd. In Nederland is aanvallend 
voetbal een belangrijke waarde. Dat komt op 
vele manieren naar voren. We zien het aan de 
populariteit en kwaliteit van de aanvallers; de 
discussies over het Nederlands elftal; de opstelling 

en de reacties van het publiek. Een eenmaal 
gedeelde waarde werkt op alle niveaus door: bij 
lagere elftallen, bij de jeugd en bij de supporters. 
Je kan deze waarde meten door mensen te vragen 
naar de favoriete speelstijl maar je kan het ook 
meten via balbezit, doelpunten enzovoort. Via 
combinatie van beide benaderingen kan het belang 
van deze waarde worden vastgesteld. Als deze 
gegevens er waren per club, per regio, per land 
enzovoort en als het bijeenbrengen van gegevens 
overal op een vergelijkbare manier gebeurd dan 
zou het mogelijk zijn vast te stellen of in Nederland 
inderdaad aanvallend spel een belangrijke waarde 
is en welke clubs of regio’s daarin voorop gaan.

Verder worden er zes maatschappelijke waarden 
onderscheiden. In wezen zijn er natuurlijk oneindig 

Individu

Figuur 3 benadering op diverse niveau’s

Groep Gemeenschap Publiek
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veel verschillende waarden, maar in het politieke 
debat komt een aantal steeds naar voren en deze 
zijn geoperationaliseerd. Er zijn niet alleen veel 
verschillende waarden maar ieder mens heeft vaak 
ook nog eens een eigen interpretatie. Om niet in 
een eindeloze spraakverwarring verzeild te raken 
zijn ook de eerder genoemde objectieve waarden 
geïntroduceerd zodat duidelijk is wat we bedoelen. 
De maatschappelijke waarden die in deze bijdrage 
worden gebruikt zijn een combinatie van beide 
benaderingen.	In	figuur	4	worden	deze	waarden	
weergegeven. De ruimtelijke kwaliteit is verder 
uiteengelegd in de fysieke leefbaarheid in het 
bebouwde gebied en de natuurwaarde daarbuiten, 
zodat er in totaal zeven worden gebruikt.

Persoonlijke ontwikkeling
Deze bijdrage gaat het niet over voetbal maar 
over andere waarschijnlijk meer relevante 
maatschappelijke	waarden.	Links	in	de	figuur	
staat de persoonlijke ontwikkeling. Dat is een 
typisch kenmerk van het individu. Helaas is er 
geen goede en algemeen bruikbare informatie over 
wat mensen van zichzelf vinden (de subjectieve 
kant van de meting). Er is daarentegen wel veel 
objectieve informatie. Daarmee is de indicator over 
persoonlijke ontwikkeling opgesteld. Belangrijke 
aspecten zijn opleidingsniveau, beroepsdeelname, 
inkomen en ervaring. Elk van de aspecten zijn 
per gemeente in Nederland bekend via CBS en 
SCP. Standaardisering, weging en optelling van 
deze indicatoren geeft een vergelijking van de 
persoonlijke ontwikkeling tussen gemeenten en 
daarmee ook tussen regio’s. 

De gemiddelde persoonlijke ontwikkeling voor heel 
Nederland is op nul gezet. Een waarde van +1 
geeft een sterke positieve afwijking en bij +2 is er 
sprake van een zeer sterke positieve afwijking van 
het gemiddelde van Nederland.  Bij -1 en -2 geldt 
uiteraard het omgekeerde. Via deze werkwijze 
kunnen we de regio Zwolle vergelijken met andere 
regio’s in Nederland en binnen de regio kunnen 
we gemeenten vergelijken. Naast persoonlijke 
ontwikkeling wordt nog een aantal waarden 
onderscheiden. Dat zijn  waarden op groepsniveau  
en gemeenschapsniveau en een waarde op 
publieksniveau.

Figuur 4: waarden naar niveau

Niveau: individu groep gemeenschap  publiek
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Culturele diversiteit
Culturele diversiteit is de waarde die aangeeft in 
hoeverre er binnen een gemeenschap sprake is 
van de mogelijkheid tot vrije expressie. Nederland 
is een vrij land en iedereen mag zich vrij uiten. 
Toch zijn er verschillen in de mate waarin gebruik 
gemaakt wordt van deze ruimte. In gebieden waar 
sprake is van veel culturele activiteiten of gebieden 
met een grote creatieve industrie wordt die ruimte 
intensiever benut. Door de culturele deelname, de 
relatieve omvang van de cultuursector en van de 
creatieve industrie te meten kan een beeld worden 
gekregen van de culturele diversiteit. Cultuur gaat 
in essentie over de spanning tussen behoud en 
verandering. Gebrek aan diversiteit kan leiden 
tot verstarring en daarmee achteruitgang en te 
veel aan diversiteit leidt mogelijk tot chaos en 
verwarring. 

Sociale samenhang
Sociale samenhang is ook een essentiële 
maatschappelijke waarde. Het laat de mate van 
lotsverbondenheid zien in een samenleving. Deels 
is deze lotsverbondenheid geregeld door de staat 
via allerlei sociale verzekeringen. Maar zeker in 
deze tijd van economische crisis blijkt dat de staat 
hier niet helemaal of sommigen zeggen helemaal 
niet in kan voorzien. Sociale samenhang is ook 
een zaak van de lokale bevolking. Deze waarde is 
hier geoperationaliseerd via een aantal indicatoren. 
Dat is het leven in familieverband, de omgang met 
de buren, de deelname aan sociale processen via 
verenigingen en vrijwilligerswerk en de waardering 
voor de sociale omgeving. Daar zou eigenlijk aan 
toegevoegd moeten worden in hoeverre mensen 
elkaar daadwerkelijk helpen in geval van nood. 

Daarover zijn geen gegevens beschikbaar.  Een 
essentiële dimensie ten aanzien van sociale 
samenhang is de spanning tussen alleen of samen.  
Het individualisme is een door velen gekoesterde 
waarde. Het geeft ruimte aan eigen handelen 
en eigen verantwoordelijkheid. Daarin lijkt een 
kentering te komen. Op veel plaatsen is men op 
zoek naar nieuwe vormen van collectiviteit.  Maar 
omgekeerd alles samen doen en niets meer alleen 
kan ook beknellend zijn. Het leidt in het extreme 
geval tot uitsluiting.

Economische dynamiek 
Economische dynamiek is nodig om in het 
levensonderhoud te voorzien. Ook hier is een 
spanning over hetgeen nodig is, dat is de spanning 
tussen groei en krimp. Tot hoever moeten we 
gaan om groei mogelijk te maken en waar leidt 
krimp tot grote problemen?  Als indicatoren voor 
economische dynamiek zijn genomen de groei 
van de werkgelegenheid, de beroepsdeelname, de 
omvang van het aantal starters, de groei van de 
gebouwenvoorraad en het nuttige oppervlak voor 
de economie.

Ruimtelijke kwaliteit
Ruimtelijke kwaliteit is onderscheiden in twee 
deelaspecten. Dat is de fysieke leefbaarheid  in 
bebouwd gebied en de natuurwaarden daar buiten. 
Als indicatoren voor de fysieke leefbaarheid zijn 
genomen de waardering van de bewoner voor 
de leefomgeving, de prijs van vastgoed, het 
aantal monumenten en het groen in de stad. 
De natuurwaarden zijn simpelweg bepaald aan 
de hand van het oppervlak voor natuur en de 
waardering van de gebruikers.
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Publieke aantrekkelijkheid
De publieke aantrekkelijkheid betreft de algehele 
waardering van bewoners en buitenstaanders voor 
een gebied. Als mensen ergens graag willen wonen 
of graag op bezoek gaan dan is de waardering 
hoog. Dat uit zich in een hoge score op de 
algemene leefbaarheid, relatief hoge woningprijzen 
en veel bezoekers met goede voorzieningen. 

Zwolle
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Eerste vergelijking maatschappelijke 
waarden binnen Nederland

Drie sterke en drie minder sterke waarden
De waarden zijn afgeleid van de genoemde 
indicatoren. Daardoor was het mogelijk de regio 
Zwolle te vergelijken met de uitkomsten voor heel 
Nederland. Verderop in deze bijdrage wordt dat 
ook gedaan in vergelijking tot andere regio’s en 
binnen de regio. Het resultaat staat in Figuur 5. 
Het gemiddelde voor heel Nederland is per waarde 
op nul gesteld. Een score van +1 of -1 is een 
sterke afwijking van dat gemiddelde en een score 
van +2 of -2 een zeer sterke afwijking.

Door alle waarden op te tellen en te delen door 
het aantal gebruikte waarden ontstaat een 
totaalscore. We zien dat de totale score van de 
regio Zwolle boven het gemiddelde van Nederland 
ligt. Dat geldt met name voor de uitkomsten 
ten aanzien van sociale samenhang, ruimtelijke 
kwaliteit (bestaande uit fysieke leefbaarheid in de 
stad en natuurwaarden er buiten) en in mindere 
mate is ook de publieke aantrekkelijkheid boven 
gemiddeld. Een opvallende uitkomst is de zeer 
hoge score wat betreft sociale samenhang. Het 
was in 2000 het geval en nog steeds in 2012 kent 
de regio de hoogste waarde in Nederland. Waarden 
ten aanzien van persoonlijke ontwikkeling, 
culturele diversiteit en economische dynamiek 
liggen beneden het algemene gemiddelde van 
Nederland. Verder zien we dat sterke waarden 
dalen en minder sterke waarden nemen juist toe. 
Er is een trend naar het gemiddelde van 
Nederland.  

Trendscenario: meer van het zelfde 
Op grond van deze eerste uitkomsten is een 
trendscenario te formuleren. Dat is een regio die 
per saldo gemiddeld is binnen Nederland. Daarbij 
worden de verschillen tussen stad en ommeland 
steeds kleiner worden.  Deze trend roept de nodige 
vragen op:
1. De stad Zwolle doet het economisch 
 heel goed. Waarom zien we niet 
 terug in de score voor de hele regio?
2. De goederensector bestaande uit 
 landbouw, industrie, bouwnijverheid en 
 vervoer is relatief sterk, maar de 
 ontwikkeling van de werkgelegenheid 
 stagneert. 
 Hoe kan deze sector zich ontwikkelen? 

Figuur 5: hoogte maatschappelijke waarden t.o.v. Nederland in 2000 en 2012
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3. Sociale samenhang is een zeer sterke waarde, 
 maar loopt terug, wat is daaraan te doen?
4. De score voor fysieke leefomgeving is goed 
 maar loopt terug. Hoe kan 
 dat en wat te doen?
5. De regio is trots op de eigen cultuur, maar 
 waarom is de score zeer bescheiden?
6. Hoe kan de publieke aantrekkelijkheid 
 worden vergroot?

Meegaan met de rest en een gemiddelde score op 
alle onderdelen kan altijd nog. Eerst moet meer 
duidelijk worden over de diverse ontwikkelingen en 
dan ontstaat wellicht een meer helder perspectief 
met meer kleur dan alleen een trend naar het 
midden.

Kampen en De Wolden
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Score persoonlijke ontwikkeling net 
onder gemiddelde Nederland
Achtergronden
De score voor persoonlijke ontwikkeling ligt onder 
het gemiddelde van Nederland.  De vergelijking 
met andere regio’s staat in Figuur 6. In vergelijking 
tot het noorden is de uitkomst redelijk, maar in 
vergelijking met Gelderland, het westen van het 
land en Noord Brabant blijft de score toch achter. 
De oorzaak daarvan is waarschijnlijk het verlies 
aan jongeren tussen 15 en 35 jaar die zoeken 
naar een betere opleiding en nieuwe vormen van 
werk.	In	figuur	7	staat	de	verandering	van	de	
samenstelling van de bevolking tussen 2000 en 
2012. We zien dat de groep tot 25 jaar sneller 
daalt dan elders. Omgekeerd neemt de vergrijzing 
sneller toe dan elders. Voor de toekomstige 
ontwikkeling van de regio is het vasthouden en 
werven van talentvolle jongeren essentieel.

Nadere analyse ontwikkeling 
maatschappelijke waarden

Figuur 6: persoonlijke ontwikkeling per regio
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In Nederland heeft zich de laatste decennia op 
onderwijsgebied een spectaculaire ontwikkeling 
voorgedaan. In de jaren 80 had ongeveer de helft 
van de bevolking ouder dan 18 jaar uitsluitend 
een lagere opleiding. Dat is lagere school en 
eventueel lager beroepsonderwijs. Sindsdien is 
dat totaal anders komen te liggen. Het algemene 
opleidingsniveau is gestegen en ouderen met geen 
of een lagere opleiding worden langzamerhand 
vervangen door ouderen met een middelbare 
of hogere opleiding. In de jaren 80 had een 
meerderheid uitsluitend een lagere opleiding en nu 
heeft verreweg de grootste groep een middelbare 
opleiding.  Slechts een kleine minderheid  
(ca 10%) heeft uitsluitend lager onderwijs; 
tegelijkertijd is het aandeel met hoger onderwijs 
aanzienlijk gestegen.  

In de regio Zwolle heeft een vergelijkbare 
ontwikkeling plaats gevonden. Er zijn echter 
wel enige verschillen. De groei van het aandeel 
personen met een middelbare opleiding was 
groter dan elders. Het is nu meer dan de helft. Het 
aandeel hoger opgeleiden is ook toegenomen maar 
de achterstand ten opzichte van het Nederlandse 
gemiddelde is blijven bestaan.

Persoonlijke ontwikkeling staat aan de basis van 
alle andere genoemde maatschappelijke waarden. 
Omgekeerd zal de ontwikkeling van de diverse 
waarden ook leiden tot de versterking van de 
persoonlijke ontwikkeling. Er bestaat natuurlijk al 
een uitgebreid systeem van onderwijsinstellingen, 
praktijkscholen en stageplaatsen. De vraag 

is dan welke activiteiten en initiatieven daar 
nog aanvullend op kunnen zijn en waar hiaten 
zitten?  Het ligt dan voor de hand te zoeken naar 
versterking van de aspecten van de persoonlijke 
ontwikkeling die ook op collectief niveau 
versterking behoeven.

Ambitie
Het vasthouden en werven van talentvolle 
jongeren kan via geschikte opleidingen. De 
verbetering van de onderwijs infrastructuur is 
een voor de hand liggende benadering. Het kan 
echter ook door ruimte te geven aan starters en 
startende ondernemingen. Dat kan via goedkope 
ruimte of door starters een plaats te bieden 
binnen bestaande bedrijven. Grootwinkelbedrijven 
kunnen bijvoorbeeld plaats bieden aan startende 
detailhandelaren. Het vasthouden van talent kan 
ook via uitdagende projecten.

Figuur 7: ontwikkeling Regio Zwolle en NL naar leeftijdsgroep
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De overdracht van kennis en ervaring uit 
familiebedrijven is ook van belang. Dat kan via 
mentorschap, kenniscentra en allerlei projecten. 
De	precieze	vorm	hangt	af	van	de	betreffende	
sector. 

De groei van de persoonlijke ontwikkeling kan 
ook indirect plaatsvinden door de formulering van 
uitdagende projecten waar het publiek een actieve 
rol heeft. Dat betekent dat bij het stimuleren van 
de andere waarden via concrete projecten dit 
aspect steeds meegewogen moet worden. 

Kunstbende Zwolle
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Score sociale samenhang hoogste in 
Nederland
Achtergronden
De sociale samenhang is in het licht van 
de toekomst een belangrijk fenomeen.  De 
opkomst van de verzorgingsstaat na de Tweede 
Wereldoorlog heeft er voor gezorgd dat de 
overheid een groot deel van de zorg op zich heeft 
genomen die eerder vooral op de schouders 
van familie rustte. De opvoeding, de zorg voor 
ouderen, zieke familieleden, de opvang bij het 
verlies aan werk is in de loop van de tijd steeds 
meer een zaak van de overheid geworden, althans 
in	financiële	zin.	De	sociale	zekerheid	heeft	
gezorgd voor een scala aan inkomensbronnen 
waar mensen een beroep op kunnen doen in geval 
van ziekte, studie, werkloosheid, echtscheiding, 
arbeidsongeschiktheid, ouderdom enzovoort.  De 
sociale zekerheid heeft ook een andere sociale 
organisatie met zich mee gebracht. Er zijn nu veel 
meer alleenstaanden en de omvang van instituties 
op het gebied van wonen, zorg, welzijn en 
onderwijs is sterk gegroeid. Mensen zijn daardoor 
nu veel meer in staat om alleen te wonen. 

Het lijkt er echter op dat we de grenzen van de 
verzorgingsstaat hebben bereikt. De studiebeurs 
is omgezet in een lening, de uitkeringshoogte en 
uitkeringsduur zijn bekort en er zijn strengere 

toelatingseisen. Bovendien wordt er gekort op 
de zorguitgaven. De intramurale voorzieningen 
worden aanzienlijk beperkt. Mensen zullen op zoek 
moeten naar nieuwe vormen van samenwerking of 
we zullen de bestaande vormen veel meer moeten 
koesteren. In dat licht is het zeer interessant dat 
in de regio Zwolle de sociale samenhang zo hoog 
scoort. De vergelijking met andere regio’s staat in 
de	volgende	figuur.	We	zien	een	zeer	hoge	score	in	
het rivierengebied in Zuid Holland, de Achterhoek, 
Veluwe en de Betuwe. De regio’s rond de grote 
steden doen het op dit punt zeer slecht.
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Er zijn diverse oorzaken voor de hoge waarde van 
de sociale samenhang. Een belangrijke factor is dat  
veel mensen in familieverband leven. De algemene 
trend naar steeds meer alleenstaanden en een 
groter individualisme is in de regio nog minder ver 
doorgedrongen.  Men kan in veel gevallen gewoon 
een beroep doen op de naaste familie. 

In het zogenaamde woononderzoek van het 
Ministerie van BZK wordt gevraagd naar de 
omgang met de buren. Veel mensen in de regio 
geven aan een (zeer) goede omgang met buren 
te ondervinden. Bovendien is sprake van een hoge 
sociale deelname. Mensen in de regio zijn relatief 
gesproken actief in allerlei clubs en verenigingen. 

Een bijzonder aspect is dat veel mensen leven in 
dorpen. Een dorp is geen anonieme gemeenschap, 
in tegendeel men kent elkaar. De regio kent 19 
gemeenten maar er zijn 171 woonplaatsen. Dat 
zijn over het algemeen plekken met een eigen 
identiteit en eigen geschiedenis en blijkbaar ook 
een grotere sociale samenhang. In de volgende 
figuren	wordt	de	omvang	en	spreiding	van	de	
dorpen weergegeven. Op de kaart zien we dat de 
groene en gele vlakken dominant zijn. Dat zijn 
dorpen met minder dan 10 duizend inwoners. Het 
gaat om 153 van de 171 woonplaatsen. Dat is 90% 
van alle woonplaatsen. Daar woont 35% van alle 
inwoners. 

Figuur 9: ruimtelijke spreiding woonplaatsen naar grootte in de regio Zwolle 
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Figuur 8: sociale samenhang per regio
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In de grotere woonplaatsen woont 46% van de 
bevolking. Dus bijna de helft van de bevolking 
woont in een kleine stad of een groot dorp. Dat 
zijn er in totaal 17. In het voorgaande overzicht 
staan alle woonplaatsen met tussen de 10 en 
50 duizend inwoners. De grootste woonplaats is 
Kampen. Meppel. Dronten en Emmeloord hebben 
ook nog meer dan 20 duizend inwoners. De enige 
stad boven de 100 duizend inwoners is Zwolle. 
Daar woont de rest van de regio, ofwel 19% van 
de totale bevolking.

Er zijn twee aspecten die niet als indicator 
zijn gebruikt maar die wel een rol spelen in de 
grote sociale samenhang binnen de regio. Dat 
is in de eerste plaats het feit dat veel mensen 
werken in familiebedrijven. Agrarische bedrijven, 
visserij bedrijven, ambachtelijke bedrijven, 
transportbedrijven en dergelijke zijn bijna altijd 

familiebedrijven. En dit soort bedrijven zijn er veel 
in de regio. Het is geen toeval dat het instituut 
voor familiebedrijven in Zwolle is gevestigd. Er is in 
de regio geen traditie van grootschalige industrie 
en grootschalige dienstverlening. De industrie 
die er te vinden is, zoals in Genemuiden betreft 
allemaal familiebedrijven.  De veronderstelling is 
dat familiebedrijven een extra bindmiddel is in de 
vele dorpen waar mensen elkaar helpen in tijden 
van voor en tegenspoed.

Figuur 10: samenstelling aantal dorpen naar grootte

Figuur 12: indicator sociale samenhang per gemeente  
ten opzichte van de regio Zwolle

Figuur 11: woonplaatsen met 10 tot 50 duizend inwoners
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Een tweede bijzondere aspect is de sterke 
kerkelijke gebondenheid. Het zal geen toeval 
zijn dat de andere regio’s met een hoge score op 
sociale samenhang ook in hoge mate kerkelijk 
zijn. De kerk was vroeger een belangrijke factor 
die een stempel zette op de sociale organisatie in 
een gebied. De kerk was aanwezig en vaak leidend 
bij belangrijke persoonlijke en maatschappelijke 
gebeurtenissen. Bovendien had de kerk een rol 
in de armenzorg en het onderwijs. In grote delen 
van ons land is dat verdwenen, maar dat is niet 
overal het geval. Dat wordt ook geïllustreerd 
door de Figuur 12, waarin de omvang van de 
sociale samenhang per gemeente wordt gegeven 
ten opzichte van het gemiddelde in de regio. We 
zien dat de gemeenten met een sterke kerkelijke 
traditie hoog scoren als het gaat om sociale 
samenhang.

Sociale samenhang heeft steeds nieuwe 
impulsen nodig
Een goede score op sociale samenhang is zeker 
in de huidige tijd een waarde die gekoesterd 
moet worden. Maar we zien ook een daling in de 
laatste jaren. De genoemde factoren zwakken 
alle iets af. Vermoedelijk heeft dat te maken met 
de voortgaande verstedelijking van het gebied 
en de daarbij horende stedelijke mentaliteit zoals 
individualisering. Een sterke sociale samenhang 
zal onderhouden moeten worden en heeft nieuwe 
impulsen nodig. 

Sociale samenhang kan echter alleen indirect 
worden versterkt en wel op verschillende 
manieren. Het gaat om de opbouw van sociaal 
vermogen. Dat is de vaardigheid om sociale 
samenhang tot stand te brengen. Te noemen zijn 
bijvoorbeeld het actief stimuleren van (collectieve) 
zelfbouw. De bouw is een mooi middel om een 
zekere mate van saamhorigheid te creëren. 

Dorpsplein RouveenStaphorst - foto J. Hoeve
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Mensen die naast elkaar wonen hebben hoe dan 
ook gezamenlijke belangen. Bij de nieuwbouw 
en verbetering van panden komt dat extra sterk 
naar voren. Hoe gaan we om met parkeren 
en ontsluiting, met gezamenlijk groen, met 
aansluitingen en afvoer? Bewoners hebben ook een 
gezamenlijk belang wat betreft energiegebruik. 
Al dit soort vragen kunnen mensen prima zelf 
oplossen. De omstandigheden dienen dit echter 
wel te bevorderen.

Het wonen in een huurwoning was van oudsher 
een collectieve activiteit. Mensen die zelf niet in 
hun woningbehoefte konden voorzien richtten 
samen met anderen een coöperatie op en 
gingen aan de slag. Huren zorgde ook voor meer 
sociale samenhang. Nu is dat omgebogen in het 
tegendeel. Als je niets met je buren te maken wil 
hebben, kun je het beste huren. De corporatie 
zorgt voor alle collectieve aspecten. De corporatie 
is ook een onderdeel van de verzorgingsstaat 
geworden en bovendien heel erg duur. Er is 
eigenlijk maar één oplossing om het huren van een 
woning beter betaalbaar te maken en de sociale 
samenhang onder huurders te vergroten en dat 
is door de zeggenschap en het zelfbeheer van de 
huurder sterk te verbeteren. Zorg voor je woning 
is iets wat vrijwel iedereen kan en zeker als je het 
samen doet kan het veel goedkoper. Het beheer 
door derden is gewoon duur. De aanbeveling 
is derhalve een gezamenlijke strategie met 
woningcorporaties te ontwikkelen ten einde het 
zelfbeheer op een behoorlijke schaal een kans te 
geven. Een vergelijkbare aanbeveling geldt er voor 
energieopwekking. De weerbaarheid van de regio 

tegen allerlei schommelingen op de energiemarkt 
kan sterk verbeterd worden als men in staat is 
een belangrijk deel in eigen hand te nemen. De 
omstandigheden daarvoor lijken gunstig.

De zorg is vergelijkbaar met de situatie bij 
de woningcorporaties. Er waren vele lokale 
kruisverenigingen die op kleine schaal faciliteiten 
boden. Inmiddels is er een beperkt aantal grote 
aanbieders. Op zich hoeft dat niet erg te zijn 
maar de zorg is wel heel duur geworden, terwijl 
de mantelzorg sterk is afgenomen. Je zou kunnen 
zeggen dat men daar nu spijt van heeft. Het 
terug draaien van de tijd is echter niet mogelijk. 
Er zal gezocht moeten worden naar nieuwe 
arrangementen. Het liefst in samenhang met 
het wonen. De aanbeveling is een gezamenlijke 
strategie te ontwikkelen met zorgaanbieders 
waarbij de nadruk op zelfzorg ligt. Voorgaande 
aanbevelingen betreft het bevorderen van 
zelforganisatie op diverse onderwerpen. Maar 
zelforganisatie gaat niet vanzelf. Overheden, 
woningcorporaties, banken, zorgaanbieders, 
energiebedrijven en dergelijke bepalen de context 
waarbinnen de burger het meer dan vroeger zelf 
zal moeten rooien. Dat kan alleen als de context 
daar op ingesteld is.
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Economische dynamiek hele regio 
onder gemiddelde Nederland
Achtergrond
De waarde ten aanzien van de economische 
dynamiek valt misschien wat tegen. De stad Zwolle 
doet het altijd bijzonder goed op allerlei lijstjes. Op 
de jaarlijkse economische hitparade van Elsevier 
staat Zwolle altijd wel bij de top-3. De hele regio 
is echter veel groter dan alleen Zwolle. We zagen 
dat in Zwolle maar 19% van de bevolking woont. 
De score van de economische dynamiek betreft 
de hele regio. Buiten Zwolle is de goederensector 
dominant. Deze is gezond maar zorgt niet voor 
veel groei.

De uitkomst ten aanzien van economische 
dynamiek is dus sterk afhankelijk van de 
ruimtelijke schaal. Het blijkt gewoon dat heel 
veel economische activiteiten zijn geconcentreerd 
in Zwolle. Een eenvoudige maat om dat te 
illustreren is het aantal arbeidsplaatsen per 
hoofd van de bevolking. Dat is wat anders als 
het aantal werkenden per hoofd. In het eerste 
geval tellen alle arbeidsplaatsen mee en in het 
tweede geval gaat het om het aantal personen in 
Zwolle met een baan. Kijken we naar de eerste 
verhouding dan waren er in Zwolle 732 banen 
per 1000 inwoners. Zwolle scoort daarmee op de 
Haarlemmermeer na het hoogste in Nederland. 

Hardenberg
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Haarlemmermeer is door de aanwezigheid van 
Schiphol met het grote aantal arbeidsplaatsen 
een bijzonder geval. Zwolle is een van de vele 
centrumsteden die ons land telt, maar andere 
centrumsteden en tevens provinciehoofdsteden 
als Groningen, Leeuwarden, Arnhem, Den Bosch 
en Maastricht scoren allen lager. Het zelfde geldt 
voor de grote steden. In Zwolle zijn sterker dan 
elders de diensten, voorzieningen en het werk 
voor de regio geconcentreerd. Het verschil is ook 
mooi	te	zien	in	de	volgende	figuur.	Daarin	staat	het	
aantal arbeidsplaatsen per hoofd van de bevolking 
in de kernstad en het ommeland. In Zwolle gaat 
het om 732 banen per hoofd en in het ommeland 
is dat 431; een verschil van ongeveer 300 banen 
per	hoofd.	In	de	andere	steden	in	de	figuur	is	dit	
verschil veel kleiner en steeds onder de 200.
Een andere reden voor de sterke positie van Zwolle 
is de groei van de woningvoorraad. De hele regio 
liet een sterke groei zien in verhouding tot andere 
regio’s maar Zwolle kwam daar nog bovenuit. Het 
was één van de steden met een extra bouwopgave 
ten aanzien van de VINEX operatie, hetgeen leidde 
tot extra groei. Natuurlijk speelt ook de ligging 
van het gebied een rol. Het ligt op een kruispunt 
van het noorden, oosten en westen van ons land. 
Zwolle is een knooppunt van spoor en snelwegen. 
Door de Hanzelijn is die positie nog verbeterd. De 
vraag is of Zwolle ook behoort tot de niet-fysieke 
knopen. De indruk bestaat dat er weinig hechte 
netwerken met echte knooppunten voor sterke 
sectoren bestaan.

Figuur 13: verhouding kernstad ommeland 
tav arbeidsplaatsen per hoofd
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Het is ook interessant te zien hoe de verschillende 
sectoren het hebben gedaan. De grootste sector 
is de goederen sector. Daaronder vallen landbouw, 
industrie, energie, bouwnijverheid en vervoer. 
De goederensector kromp in heel Nederland, niet 
alleen door de crisis, maar dit is een trend die al 
langer gaande is. In de regio Zwolle was de krimp 

minder sterk maar toch aanwezig. Het is wel de 
grootste sector in de regio. Zakelijke diensten, 
voorzieningen (horeca, winkels, scholen, zorg, 
welzijn en cultuur) en de creatieve industrie deden 
het beter dan elders. Op zich is dit een prima 
resultaat over de laatste jaren. 

De goederensector is vooral sterk buiten Zwolle. 
Niet minder dan 55% van de werkgelegenheid is 
daar te vinden in die sector. In de stad Zwolle zelf 
is dat maar 33%. Dat verklaart ook de matige 
score voor het hele gebied. De goederen sector 
is van groot belang voor de regio maar genereert 
voor zichzelf steeds minder banen. De kracht zou 
moeten zitten in de afgeleide werkgelegenheid.

Dat geldt bijvoorbeeld voor de creatieve industrie. 
De	creatieve	industrie	is	hier	gedefinieerd	als	
de samenvoeging van kunst, media, ontwerp, 
onderzoek, architectuur, advies en ICT. Het is de 
sector die eenmalige producten maakt die ingezet 
worden in het productieproces of meteen gebruikt 
worden door de consument. Het kenmerk van 
eenmalige producten is dat steeds de creativiteit 
van de maker nodig is om tot een product te 
komen. Dat rechtvaardigt de naam creatieve 
industrie. In de gebruikelijke industrie en in de 
hele goederensector zit de kracht juist in herhaling, 
waardoor	het	product	efficiënter	en	goedkoper	
gemaakt kan worden. Bij de creatieve industrie is 
dat slechts beperkt het geval. Een goede inzet en 
omvang van de creatieve industrie moet er voor 
zorgen dat de economie innovatief en bij de tijd 
blijft en dus veranderingen kan opvangen.

Figuur 14: economische dynamiek per regio
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Er moet bij de groei van de creatieve industrie 
wel een kanttekening worden geplaatst. De 
sterke groei is mooi maar er is nog wel sprake 
van een behoorlijke achterstand ten aanzien 
van de omvang van de creatieve industrie. Om 
dat te illustreren is Figuur 16 opgenomen. In de 
figuur	is	uitgezet	het	aantal	arbeidsplaatsen	per	
hoofd van de bevolking in de creatieve industrie 
tegen het totale aantal arbeidsplaatsen per hoofd 
voor	alle	grote	steden	in	ons	land.	De	figuur	laat	
zien dat naarmate steden groter zijn en meer 
werkgelegenheid herbergen ook de omvang van de 
creatieve industrie relatief groter is. Men kan het 
ook omdraaien. Naarmate de creatieve industrie 
groter is ontstaan er meer diverse activiteiten die 
weer kansen bieden op nieuwe groei. De grootste 
steden in ons land hebben niet alleen absoluut, 
maar ook relatief de grootste creatieve industrie. 

Een eenvoudig voorbeeld kan dat illustreren. In 
veel dorpen is er maar plaats voor één kapper en 
vaak is er helemaal geen kapper. In de stad heb 
je voor elke haarstijl een kapper en is er zelfs een 
scala aan hondentrimmers te vinden. Wil je iets 
anders qua stijl, kleur of wat dan ook of wil je op 
je hond lijken dan zul je naar de stad moeten. 
Iedere grote stad is per saldo altijd exporteur van 
goederen, diensten, kennis enzovoort en dus ook 
van kappersdiensten.

Het is daarom interessant naar de positie van 
Zwolle	te	kijken	in	de	figuur.	Die	is	aangegeven	
met een rode stip. We zien wat al eerder is 
opgemerkt dat Zwolle zeer hoog scoort wat betreft 
het aantal arbeidsplaatsen per hoofd, te weten 
732. Als het echter gaat om de omvang van de 
creatieve industrie dan is Zwolle een middenmoter. 
Haarlemmermeer, Utrecht, Groningen, Amsterdam, 
Eindhoven, Arnhem en Den Bosch kennen allen 
een vergelijkbare concentratie van werk maar 
hebben een grotere creatieve industrie. Het aantal 
creatieve arbeidsplaatsen per 1000 inwoners is in 
Zwolle ongeveer gelijk aan 8. Als we de trendlijn 
in	de	figuur	als	maat	nemen,	dan	zou	de	creatieve	
industrie in Zwolle aanzienlijk moeten toenemen. 
Bij een omvang die past bij deze concentratie 
van werk zou de creatieve industrie moeten 
verdubbelen. Vrijwel alle steden met zoveel 
arbeidsplaatsen per 1000 inwoners hebben een 
grotere	creatieve	sector.	De	pijl	in	de	figuur	geeft	
de richting aan.

Figuur 15: ontwikkeling arbeidsplaatsen per sector
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Aanbevelingen: naar een lerende en 
verbonden economie
De goederensector is vaak gerelateerd aan de 
landbouw, is sterk en weet z’n plaats redelijk 
te behouden. Alle deskundigen zijn het er over 
eens dat de maakindustrie een belangrijke kurk 
is waar de economie ook in de toekomst op zal 
moeten drijven. Een sterke goederensector is 
dus een kwaliteit waar de regio zuinig op moet 
zijn. In vrijwel heel het land loopt deze sector 
(sterk) terug. Een volledig verdienstelijken van de 
economie lijkt geen goed perspectief. De vraag 
is dan natuurlijk wat we kunnen doen om dit 
te voorkomen. We komen dan tot de volgende 
aanbevelingen. Er zijn waarschijnlijk meer.

Creativiteit, vakmanschap, ondernemerschap en 
netwerk zijn de kernwoorden voor het formuleren 
van aanbevelingen. Bij de creatieve industrie 
denkt men meestal aan vormgeving, media en 
kunst. Maar dat is te eng gedacht. Iedere sterke 
sector heeft een eigen creatieve industrie nodig, 
die er voor zorgt dat de sector innovatief, vitaal 
en aantrekkelijk blijft. Een sterke aanbeveling is 
de ontwikkeling en stimulering van een creatieve 
industrie die gericht is op de sterke sectoren van 
de regio. Zwolle is daar de aangewezen plek voor 
maar dat hoeft niet.  Creativiteit bevorderen door 
sterke uitbreiding van creatieve werkplaatsen 
kan door gebruik te maken van de leegstaande 
gebouwen die er ongetwijfeld zijn en die bovendien 
een magneet kunnen zijn voor jonge starters.

Figuur 16: verhouding omvang creatieve industrie en 
totale werkgelegenheid in Zwolle

DOAS Zwolle
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Vakmanschap is ook een kernwoord. De 
vele familiebedrijven drijven bijna altijd op 
vakmanschap. Dat wordt doorgegeven via scholen 
en via de directe familie. Het verdient aanbeveling 
na te denken of  daar nog sprake is van hiaten 
en of er behoefte is aan nieuwe vormen van 
informatie en kennis overdracht. Men kan denken 
aan mentorschap, praktijkscholen en de eerder 
genoemde starters locaties. Bovendien leidt dat tot 
een versterking van de persoonlijke ontwikkeling 
op dit vlak.

Netwerken is het laatste kernwoord. Het verdient 
aanbeveling bestaande netwerken door te lichten 
en te testen op bestendigheid, innovatiekracht 
en ook reparatiekracht. Een sterk netwerk helpt 
in geval van nood, maar is ook een middel om 
vaardigheden en producten kenbaar te maken. Ook 
binnen de bedrijven sector is behoefte aan sociale 
cohesie. Op zoek naar netwerken die werken 
met nieuwe knooppunten die een belangrijke rol 
spelen bij de overdracht van kennis en producten 
is de aanbeveling. Men kan aan allerlei vormen 
denken:  veilingen, streekmarkten, kenniscentra, 
restaurants voor streekproducten, beursen, 
tentoonstellingen enzovoort. Al dit soort centra 
spelen een rol bij de verzameling, uitwisseling en 
verspreiding van kennis en producten. Er zal goed 
overwogen moeten worden van welke interventies 
het meeste verwacht kan worden.
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Culturele diversiteit net onder 
gemiddelde Nederland
Achtergrond
Cultuur kan men zeer ruim of meer beperkt 
opvatten. In de ruime betekenis gaat cultuur 
over het geheel van de menselijke beschaving. 
Het is het geheel van menselijk gedrag, waarden, 
activiteiten en producten. Cultuur staat dan 
tegenover natuur. In dit geval vatten we cultuur 
meer in engere zin op. Cultuur gaat over de 
sector die zich aan de ene kant inspant om 
het waardevolle wat we in de loop van de tijd 
hebben voortgebracht te behouden. Dat doen 
we in musea, bibliotheken of via de zorg voor 
monumenten. Aan de andere kant is het de sector 
die via de kunst zoekt naar vernieuwing. Het 
kan gaan om vernieuwing van gedrag via toneel, 
van allerlei fysieke vormen via beeldende kunst 
of	van	beleving	via	literatuur	en	film,	enzovoort.		
Het is aan de ene kant de bevestiging van wat 
we waardevol vinden en aan de andere kan een 
permanente zoektocht. De muziek is daar ook een 
mooi voorbeeld van. Veel mensen blijven hangen 
in de muziek van hun jeugd en willen nooit meer 
iets anders. Anderen zijn steeds op zoek. Kunst 
loopt altijd over de rand van wat we mooi, nuttig, 
belangrijk of noodzakelijk vinden.  Kunst is in 
het voorgaande niet voor niets de kern van de 
creatieve industrie genoemd. 

In	deze	bijdrage	is	culturele	diversiteit	gedefinieerd	
aan de hand van de mate van cultuurparticipatie, 
de omvang en samenstelling van de kunst en 
cultuursector en van de creatieve sector. Het laat 
zien in hoeverre een regio zich bewust is van het 

belang het waardevolle te bewaren en tegelijkertijd 
te zoeken naar nieuwe waarden. De vergelijking 
met	andere	regio’s	staat	in	de	volgende	figuur.	
De	figuur	laat	zien	dat	de	regio	in	dit	opzicht	
een middenmoter is. De regio’s Amsterdam, 
Utrecht, Haarlem en het Gooi zijn in Nederland 
de topregio’s. Daar staan aan de ene kant veel 
monumenten en musea, aan de andere kant is er 
een grote actieve kunstensector.

Het is nu interessant te zien hoe de stad Zwolle 
in dit opzicht naar voren komt. We zagen al dat 
Zwolle wat betreft de omvang van de creatieve 
industrie tot de middenmoter hoort. Het zelfde 
geldt voor de omvang van de cultuursector. Dat 
is	goed	te	zien	in	de	volgende	figuur.	De	omvang	
van kunst en cultuur en van creatieve industrie 
lijken redelijk met elkaar in overeenstemming 
ten opzichte van GSB steden, maar is relatief 
bescheiden. 

Zwolle
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Binnen de cultuursector doet de regio het 
heel goed wat betreft de aanwezigheid van 
monumenten. Niet alleen Zwolle, maar ook 
Hattem, Kampen en Staphorst herbergen een 
groot aantal monumenten, hetgeen laat zien dat er 
veel zorg en aandacht is voor het verleden.  

Een bijzonder fenomeen in de provincie 
Overijssel  zijn de zogenaamde kulturhusen. 
Dat zijn dorpscentra die zich richten op cultuur, 
maatschappelijk werk, onderwijs en zorg. Er zijn 
er in de hele provincie ongeveer 35 waarvan 
overigens maar een klein deel in de regio Zwolle. 
Het grootste deel van de kulturhusen staat in 
Twente en de regio rond Deventer. De provincie 
Gelderland kent een vergelijkbare aanpak. Er is 
een site www.kulturhusen.nl, waarin een overzicht 
staat van de activiteiten en de locatie van het 
gebouw. Ten einde het verlies aan voorzieningen 
tegen te gaan is dit een mooi initiatief. 
Kinderopvang, zorg, scholing, verenigingen en 
cultuur blijven toch zo goed mogelijk behouden, 
waardoor ook de sociale samenhang  beter in takt 
blijft. Er kunnen wel enkele kanttekeningen worden 
geplaatst bij het fenomeen van de kulturhusen. Figuur 17: score culturele diversiteit per regio

Figuur 18: verhouding omvang cultuursector en 

creatieve industrie in Zwolle
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Het zijn nu vooral multifunctionele accommodaties. 
Er is onderdak dat vaak goed wordt gebruikt en 
dus in potentie een infrastructuur welke vele 
mogelijkheden biedt. Er is echter geen netwerk 

van kulturhusen, veel organisaties werken 
individueel met als gevolg geen eigen programma 
en al helemaal geen gezamenlijk programma. 

Aanbevelingen culturele diversiteit
Kulturhusen is een mooi initiatief en verdient 
versterking. Dat kan door eigen programma’s 
te ontwikkelen, meer uitwisseling met andere 
kulturhusen tot stand te brengen, zodat 
geprofiteerd	kan	worden	van	elkaars	kracht.	
Verbindingen maken met stedelijke cultuur en dan 
met name de Zwolse culturele centra. Inzetten 
op landschapskunst of agro-art is een middel de 
kunst van de stad te verbinden met het ommeland 
en tegelijker tijd het ommeland herkenbaarder te 
maken.
Volkskunst en cultuurhistorie wordt in de 
activiteiten van de kulturhusen nog weinig 
genoemd. Het verdient aanbeveling dit in het 
programma op te nemen.  In veel centra zit 
een dorpsraad. Het ligt dan voor de hand kunst 
en cultuur inzetten bij lokale kwesties. Alle 
aanbevelingen moeten leiden tot een vergroting 
van het cultureel vermogen. 

De regio kent een grote religieuze belangstelling.  
Er is in de regio veel nagedacht over zingeving. 
Er zijn vele kerken en kerkgenootschappen. 
Kampen is het centrum op religieus gebied. Er is 
al jaren een theologische opleiding. Het verdient 
aanbeveling deze belangstelling beter zichtbaar 
en ook toegankelijk te maken. Vele religies vinden 
dat ze iets te vertellen hebben. Een logische stap 
is te komen tot een spirituele route. Uiteraard te 

Kulturhusen in Zwartsluis en Raalte
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beginnen in Kampen  moet het mogelijk zijn zicht 
te geven op de spirituele rijkdom. Restaurants uit 
de steden verbinden met platteland is de laatste 
aanbeving over dit onderwerp. De kookkunst die 
dankzij de Librije overal bekend is krijgt dan een 
extra  stimulans.

Score ruimtelijke kwaliteit ruim 
boven gemiddelde
Achtergrond
De maatschappelijke waarde ruimtelijke kwaliteit 
is onderverdeeld in twee aspecten. Dat is de 
fysieke leefbaarheid in bebouwd gebied en de 
natuurwaarde elders. Voor de fysieke leefbaarheid 
in stedelijk gebied is gebruik gemaakt van de 
leefbarometer. De indicatoren uit de leefbarometer 
die iets zeggen over de fysieke kwaliteit zijn 
daarvoor gebruikt. Een belangrijk element is 
de waardering van de bewoner. Op dit vlak is 
de score van de regio Zwolle ruim boven het 

gemiddelde. Met name de landelijke en dorpse 
gemeenten doen het op dit vlak goed. De hoogte 
van de natuurwaarden is bepaald aan de hand 
van het oppervlak voor natuur. Er zijn veel betere 
maten te bedenken maar die waren niet op het 
gevraagde schaalniveau aanwezig. Soortenrijkdom 
is bijvoorbeeld een veel gebruikte maat voor de 
natuurwaarde. Met de hier gebruikte simpele 
oppervlakte maat kwam de regio Zwolle ook sterk 
naar voren. In het noorden van de regio liggen 
twee grote nationale natuurnatuurparken. Dat is 
het park de Weerribben en het Dwingelderveld. Het 
natuurgebied in het zuiden is het noorden van de 
Veluwe.	In	de	figuur	zijn	beide	maten	opgeteld.	De	
regio Haarlem komt dan als beste naar voren. Veel 
groen, de duinen en een prettige woonomgeving   
in veelal welgestelde dorpen doen de rest. Een 
vergelijkbaar	profiel	heeft	het	Gooi.	

Meppel, Hattem en Zwolle
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Een goede indicator voor de kwaliteit van de 
omgeving zijn de vastgoed prijzen. De gebieden 
met de hoogste score wat betreft ruimtelijke 
kwaliteit zijn tevens de duurste gebieden in 
Nederland. 

Het is ook mogelijk de vastgoedprijzen binnen de 
regio weer te geven. De blauwe gebieden in de 
figuur
kennen de hoogste prijzen. Dat zijn ook binnen de 
regio de gemeenten met de hoogste ruimtelijke 
kwaliteit.

De lichtgroene gebieden zijn het goedkoopst. 
Dat zijn vooral de gemeenten in het westelijke 
gedeelte in en rond de Noordoostpolder. Echte 
landbouwgebieden zijn blijkbaar minder populaire 
woongebieden.

Figuur 19: score ruimtelijke kwaliteit per regio

Figuur 20: kaart verkoopprijzen per gemeente
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Aanbevelingen ruimtelijke kwaliteit
De eerdere aanbeveling ten aanzien van het 
inzetten op landschapskunst of agro-art kan hier 
worden herhaald. De vele in cultuur gebrachte 
grond kan duidelijk aan herkenning winnen, vooral 
in de gebieden die door de landbouw worden 
gedomineerd. Het verdient echter aanbeveling niet 
over één nacht ijs te gaan en goede voorbeelden 
van elders eens onder de loep te nemen. Water is 
een sterke bindende factor. De regio Zwolle staat 
niet bekend als water gebied terwijl er veel water 
is door de IJssel, de Vecht, het Zwarte Water, de 
meren in de kop van Overijssel, de randmeren 
van de polder enzovoort. Het gaat er niet 
alleen plekken te ontwikkelen maar ook tot een 
gezamenlijk concept te komen. 

Publieke aantrekkelijkheid net 
boven het gemiddelde
Achtergrond
De laatste en zesde waarde is de publieke 
aantrekkelijkheid.  Het is een soort samenvatting 
van een aantal eerdere aspecten. Een gebied dat 
aantrekkelijk wordt gevonden doet het goed wat 
betreft de vestiging van bedrijven, huishoudens; 
de waardering van de zittende bevolking en 
gebruikers is hoog en er komen veel bezoekers.  
Ook deze waarde ligt boven het gemiddelde. De 
regio behoort echter niet tot de top. De ruimtelijke 
kwaliteit is zoals hier is aangegeven prima maar 
het niveau van de voorzieningen is aanzienlijk 
onder het landelijke gemiddelde. Daardoor zijn er 
ook minder bezoekers om te winkelen, attracties 
te bezoeken, culturele faciliteiten te benutten 
enzovoort.

Weerribben en Dwingelderveld
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Aanbevelingen publieke aantrekkelijkheid
De aanbeveling is hier dat er veel potenties zijn,  
maar die werken veelal alleen als er samenhang 
ontstaat. De verbinding maken op allerlei 
vlakken kan de herkenbaarheid, identiteit en 
de aantrekkelijkheid van het gebied aanzienlijk 
vergroten. In het voorgaande kwamen al heel 
wat onderwerpen aan de orde. Er was sprake 
van verbindingen tussen monumenten, kerken, 
watersportplaatsen, restaurants, kulturhusen, 
knooppunten van bedrijven,  creatieve 
werkplaatsen en natuurlijk van gemeenten.

Figuur 21: score publieke aantrekkelijkheid

Kalkovens Dedemsvaart
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Mogelijke perspectief

Uitdagingen
Voorgaande liet zien dat er een trend ten aanzien 
van de maatschappelijke waarden is naar het 
gemiddelde van Nederland. De regio heeft echter 
zoveel eigen kwaliteiten dat een sterk eigen 
perspectief mogelijk en haalbaar is. 

Er kunnen drie uitdagingen worden geformuleerd.
• Sterke waarden behouden en 
 bescheiden waarden ontwikkelen.
• Het zoeken van synergie 
 tussen stad en ommeland.
• Het vinden van lichte vormen van  
 samenwerking tussen overheden,  
 bedrijfsleven, instellingen en burgers om  
 regionale projecten tot stand te brengen.

In een vitale samenleving zijn alle genoemde 
waarden sterk ontwikkeld. Het perspectief dat 
voorgesteld wordt, is het behoud van de sterke 
waarden en het stimuleren van gemiddelde 
waarden, waarbij de verschillen tussen stad en 
ommeland in stand blijven. Echt zwakke waarden 
werden niet gevonden. 

Maatschappelijke waarden veranderen op 
verschillende manieren.  Dat kan door de vorming 
van nieuwe vaardigheden of door het koesteren 
van bestaande vaardigheden. Het kan ook door 
bestaande kwaliteiten te ontdekken of juist door 

het toevoegen van kwaliteiten. Waardebehoud en 
waardeontwikkeling zou na een tijdperk gericht op 
groei het centrale thema voor bestuurlijk handelen 
moeten zijn. 

De steden zijn wereldwijd enorm gegroeid. Op 
kleinere schaal zien we dat ook in Nederland.  
Steden groeien en het ommeland laat op vele 
plekken krimp zien. Steden bieden kansen op 
werk, opleiding, ontmoeting, een groot scala aan 
producten en vormen vaak het centrum voor 
besluitvorming. Steden zijn proeftuin, marktplaats, 
bouwplaats en afzetgebied ineen. Het is een 
organisch geheel dat in stand blijft door de 
toevoer	van	water,	voedsel,	energie,	grondstoffen,	
arbeidskrachten, enzovoort, welke tegelijker tijd 
zichzelf en de omgeving voorziet van diensten, 
producten en allerlei voorzieningen. Sterke 
waarden van de stad zijn economische dynamiek 
en culturele diversiteit. Maar steden zijn ook de 
plek waar milieuproblemen en maatschappelijke 
problemen vaak samenkomen.  Sociale samenhang 
en ruimtelijke kwaliteit zijn zwakke waarden.

Het ommeland is in een aantal opzichten het 
spiegelbeeld. Het ommeland is leverancier van 
veel basis producten en arbeidskrachten en 
afnemer van diensten, voorzieningen en andere 
producten. Sterke waarden zijn sociale samenhang 
en ruimtelijke kwaliteit. Dit is natuurlijk enigszins 
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zwart-wit geformuleerd. Meppel, Kampen, Dronten 
en Emmeloord hebben alle meer dan 20 duizend 
inwoners en nemen een tussenpositie in en een 
aantal dorpen hebben een sterke economie of 
kampen met sociale problemen.  Dat neemt niet 
weg dat de geconstateerde verschillen per saldo 
aanwezig zijn. 

De tweede uitdaging is nu synergie te zoeken 
tussen	beide	situaties.	Hoe	kan	de	stad	profiteren	
van de sterke kanten van het ommeland en 
omgekeerd. In de onlangs gehouden biënnale van 
Rotterdam met als titel ‘Urban by Nature’ was dit 
het centrale thema.  

De derde uitdaging is vooral bestuurlijk. Het 
tussenbestuur is afgeschaft en toch heeft men 
behoefte aan samenwerking. Voorgaande laat 
zien dat er alle reden is een goede samenwerking 
tot stand te brengen. De uitdaging is de 
samenwerking licht te houden en te zoeken rond 
onderwerpen waarop energie en een gevoelde 
gezamenlijke noodzaak is. Dat betekent dat 
er geen plaats is voor dikke beleidsnota’s met 
omstandig geformuleerde uitspraken. Vanuit 
gedeelde waarden is er behoefte aan concrete 
projecten die duidelijk maken waar en op welke 
wijze versterking van waarden mogelijk is. In het 
navolgende worden enkele suggesties gegeven. 
Er zijn beslist meer te bedenken. Uit de synergie 
tussen de deelnemende gemeenten moet blijken 
welke met enthousiasme worden ontvangen of 
noodzakelijk geacht worden.

Ambities en suggesties maatregelen 
en projecten
De 6 vragen die naar aanleiding van het 
trendscenario werden genoemd worden nog eens 
herhaald en er wordt geprobeerd een antwoord te 
formuleren.
 
1) De stad Zwolle doet het economisch heel goed. 
Waarom zien we dat niet terug in de score voor de 
hele regio?

Heel veel werk concentreert zich in Zwolle met 
name diensten en voorzieningen. Buiten Zwolle 
is vooral de goederensector (landbouw, industrie, 
bouwnijverheid, energie, waterbeheer  en vervoer) 
sterk. De ontwikkeling van de werkgelegenheid 
in de goederensector stagneert. Ook is de 
beroepsdeelname in het ommeland relatief laag. 
Beide oorzaken verklaren de lagere score. 

Zwolle is in fysieke zin het knooppunt van de 
regio en ook in informele zin. Een gezonde regio 
vraagt om een gezonde kern en om een gezonde 
wisselwerking. De markten voor varkens, koeien, 
paarden en groente waren en zijn deels nog steeds 
een mooie uiting van deze wisselwerking. Er zijn 
echter meer onderwerpen waarop de wisselwerking 
ontwikkeld kan worden zoals kennis en  energie. 

In een gezonde bedrijfstak zijn bedrijven in alle 
fases van ontwikkeling te vinden en is er ruim 
aandacht voor innovatie. Innovatie ontstaat door 
het individu die iets nieuws begint, maar kan ook 
collectief worden ondersteund. Dat kan door de 
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creatieve industrie een impuls geven gericht op de 
sectoren die sterk zijn in de regio. Ruimte geven 
aan starters en startende ondernemingen om 
jeugd te behouden via goedkope ruimte of plaats 
te bieden binnen bestaande bedrijven.

2) De goederensector bestaande uit landbouw, 
industrie, bouwnijverheid, energie, waterbeheer 
en vervoer is groot in de kleinere gemeenten 
en relatief sterk. De ontwikkeling van de 
werkgelegenheid in deze sector stagneert echter. 
Hoe kan deze sector zich ontwikkelen? 

De fysieke infrastructuur lijkt prima maar de niet 
fysieke infrastructuur kan sterker worden. De 
regiovorming is daar een mooi voorbeeld van, 
maar niet voldoende. Netwerken vormen dwars 
door sectoren met duidelijke knooppunten met 
name voor de sterke sectoren. Knooppunten 
dienen voor het bijeenbrengen, het uitwisselen en 
verspreiden van kennis, diensten en producten. 
Een knooppunt zorgt voor versterking binnen 
de sectoren  voor openingen naar elders. 
De overdracht van kennis en ervaring uit 
familiebedrijven kan dan ook beter verlopen. 

3) Sociale samenhang is een zeer sterke waarde, 
maar waarom loopt het terug en wat is daaraan te 
doen?

Sociale samenhang is een zeer sterke waarde 
vooral buiten de steden. De trend is echter 
negatief. Voortgaande verstedelijking en 
individualisering zijn vermoedelijk de oorzaken. 
Om deze trend in de sociale samenhang tot staan 

te brengen of om te buigen is het noodzakelijk 
blijvend extra impulsen te geven. Dat kan door het 
bevorderen zelforganisatie op vele vlakken vooral 
in de stad maar ook in het ommeland; er zijn 
kansen bij wonen, voorzieningen, leefomgeving, 
zorg en energie.

4) De regio is trots op de eigen cultuur, maar 
waarom is de score zeer bescheiden?

De score is bepaald aan de hand van de omvang 
van de culturele deelname, de cultuursector 
en de creatieve industrie en deze lag iets 
onder het gemiddelde van Nederland. Allerlei 
onderzoeken laten zien dat actieve deelname veel 
positieve	neveneffecten	heeft.	Versterking	is	op	
verschillende manieren mogelijk. 

Cultuur in brede zin inzetten zowel voor 
persoonlijke ontwikkeling, sociale samenhang, 
economische dynamiek als kwaliteit ruimte

Kulturhusen stimuleren door zelforganisatie en 
door eigen en gezamenlijke programma’s en 
daarmee actieve cultuurparticipatie bevorderen. Er 
is een start gemaakt via Stimuland. 

Meer kleur geven  aan eigen identiteit van de 
regio: spirituele route en monumenten route zijn 
wellicht mogelijkheden 

<< vorige



Perspectief Regio Zwolle  38 volgende >>

5) De score voor ruimtelijke kwaliteit is goed maar 
loopt terug. Hoe kan dat en wat te doen?

De ruimtelijke kwaliteit is opgebouwd uit twee 
waarden. Dat is de score voor fysieke leefomgeving 
in het bebouwd gebied en voor de natuurwaarden 
er buiten. De terugloop is te zien in de waardering 
voor de fysieke leefomgeving. Een andere indicator 
is de toename van de vastgoedprijzen. Ook deze 
bleven wat achter. De aanbeveling is conform het 
advies van de Raad van de leefomgeving (RLI) 
burgers en ondernemers actief te betrekken bij de 
ontwikkeling van de kwaliteit van de leefomgeving. 
De overheid zorgt voor een basiskwaliteit maar de 
extra kwaliteit is een zaak van de gebruikers. 

6) Hoe kan de publieke aantrekkelijkheid  
worden vergroot?

De regio heeft veel te bieden maar veel kwaliteiten 
zijn relatief onbekend. Een oplossing is meer kleur 
aan eigen identiteit van de regio te geven. Dat 
kan door de eerder genoemde spirituele route en 
de monumentenroute. Agro-art en waterroute zijn 
wellicht andere mogelijkheden.

Regio en deelregio’s
De uitkomsten en aanbevelingen zijn weergegeven 
voor de hele regio. Er zijn echter grote 
verschillen binnen de regio. Zwolle is duidelijk 
de kernstad, Kampen, Meppel, Dronten en 
Emmeloord zijn de kleinere steden met meer 
dan 20 duizend inwoners. De gebieden met de 
sterke natuurwaarden zijn vooral in het noorden 
en het zuiden van de regio te vinden. Het 
middengebied is vooral landbouwgebied rond een 
grote hoeveelheid dorpen en dorpjes. Ruwweg 
kan men zeggen dat economische dynamiek  en 
culturele diversiteit sterke waarden zijn in de stad 
en sociale samenhang en ruimtelijke kwaliteit zijn 
dat in het ommeland. De uitdagingen zijn hiervoor 
geformuleerd. Het is aan het bestuur van de 
19 gemeenten daar verder vorm aan te geven. 

<< vorige



Perspectief Regio Zwolle  39 volgende >>

Referenties

Sir Peter Hall van ‘Cities in Civilization: Culture, 
Technology and urban Order’, Londen, 1998

Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur: 
Regio van de toekomst kan alleen concurreren  
door intensieve samenwerking, Den Haag, 2014

Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur: 
Kwaliteit zonder groei; over de toekomst van de 
leefomgeving, Den Haag, 2014

Platform31: Zelforganisatie gaat niet vanzelf, 
zelforganisatie heeft actieve stimulering nodig, Den 
Haag, 2013.

WRR: Naar een  lerende economie; investeren in 
het verdienvermogen van Nederland, Den Haag, 
2013.

Dirk Sijmons: IABR 2014, Urban by Nature, 
Rotterdam, 2014

<< vorige



Perspectief Regio Zwolle  40 begin >>

Colofon

Uitgave  Secretariaat Regio Zwolle, oktober 2014
Vormgeving   Communicatie Gemeente Zwolle
Contact   Secretariaat Regio Zwolle, Postbus 10007, 8000 GZ Zwolle, 
  tel. 038-4985106, regiozwollel@zwolle.nl
  www.regiozwolle.net
  Twitter: @regiozwolle

Regio Zwolle  Deelnemers zijn Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Raalte, Olst-Wijhe, Hattem, Oldebroek,  
  Heerde, Kampen, Dronten, Noordoostpolder, Zwartewaterland, Steenwijkerland, Meppel,  
  Staphorst, Urk, Westerveld, De Wolden en Zwolle.

Dit perspectief is opgesteld door Jan Brouwer (ABF Cultuur) in opdracht van de Regio Zwolle,  
Gemeente Zwolle en de Provincie Overijssel
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