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Voor u ligt de jaarrapportage 2016 van Neimed, 

het Nederlands expertise en innovatiecentrum 

maatschappelijke effecten demografische krimp. 

Voortbordurend op de Boom als metafoor voor 

de ontwikkeling van Neimed in onze voorgaande 

jaarrapportages, kunnen we 2016 primair 

aanduiden als ontluikend volle bloesem. 

Tevens voorbode van een rijke vruchtzetting. 

De voorlopige opbrengst van alle inspanningen 

die door ons hele team en onze netwerkpartners 

met passie en overtuiging zijn verricht, krijgt 

daarmee zichtbaar kleur en geur. Een volle 

bloei als tussenbalans en als indicatie voor 

de vitaliteit en verdere potentie van Neimed.

Tegelijkertijd komt er met 2016 een einde aan 

de in 2012 overeengekomen samenwerking van 

de Neimed partners die destijds met steun van 

de Provincie Limburg en Stadsregio Parkstad 

Limburg in gang is gezet. Met een kleine uitloop 

van ons meerjarenprogramma naar 2017.

Onze ambitie en ons stellige voornemen is om 

vanuit dezelfde visie en met dezelfde energie 

dit werk van Neimed ook in de jaren na 2016 

voort te zetten. De kaders en condities vastleggen 

voor die komende jaren is een boeiende 

uitdaging voor 2017.

Voorwoord
Het inzicht dat ‘krimp’ als exponent, als context, 

slechts één ‘vector’ is van een blijvende 

demografische dynamiek is inmiddels wel 

aangetoond en vraagt blijvend om gerichte 

kennisontwikkeling en om relevante voeding 

van het maatschappelijk debat. De vruchten 

van 5 jaar Neimed zullen gezonde voeding 

en vruchtbare voedingsbodem zijn ook in 

de toekomst. En er is nog zoveel meer dat als 

bloem of bloemknop te vinden is in deze bloesem.

Met deze rapportage geven we een beeld 

van onze activiteiten en resultaten in 2016. 

Wij wensen u veel leesplezier en staan 

uiteraard open voor uw reactie.

Wim Didderen en Nol Reverda, 
directie Neimed
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In de volgende hoofdstukken van dit rapport 

doen wij met genoegen op hoofdlijnen verslag 

van uitkomsten van dat Neimed activiteiten-

programma 2016.

In een slothoofdstuk kijken we vooruit naar 

de inhoudelijke, programmatische ambities 

van Neimed voor 2017 en verder, en naar 

de veranderende positionering van Neimed 

als ‘Limburgs Kenniscentrum Krimp’. Lopende 

en voorgenomen activiteiten in 2017 staan 

beschreven in het Neimed jaarprogramma 2017 

dat te vinden is op onze website. Ook deze 

toekomstige activiteiten sluiten weer aan 

bij vragen uit de samenleving en zorgen voor 

het genereren en in bruikbare vorm aanreiken 

van ‘Kennis voor Krimp’.

2.1 Kennisontwikkeling

2.1.1 Bijzonder lectoraat demografische 
  transitie

Het bijzonder lectoraat ‘Demografische transitie’ 

is in 2012 in overleg met Stadsregio Parkstad 

Limburg en Zuyd Hogeschool ingesteld. 

Dr. Nol Reverda bekleedt sinds 2012 de 

functie van bijzonder lector. Het lectoraat richt 

zich specifiek op de sociale en culturele gevolgen 

van de processen van bevolkingsdaling en 

vergrijzing. Samenlevingsopbouw, zorg, 

welzijn en cultuur zijn centrale thema’s in 

het onderzoeksprogramma van het bijzonder 

lectoraat.

Aan het lectoraat zijn twee promotietrajecten 

verbonden. Maja Ročak doet onderzoek naar 

krimpende steden en sociaal kapitaal, en Marijke 

Sniekers naar de leefsituatie van jonge moeders 

in Parkstad. Daarnaast is het lectoraat verant-

woordelijk voor de projecten ‘Bevolkingsdaling, 

ontgroening, vergrijzing en welzijn’, ‘Leegstand in 

beeld’ , ‘De Antistad’, ‘Wijkmonitor’, ‘Onderzoek 

Gebrookerbos’ en de aan de website verbonden 

‘Internationale database krimp’. De projecten 

komen verderop in deze rapportage uitgebreid 

aan de orde.

1. Inleiding
In zijn rol als knooppunt in het denken en 

‘ómdenken’ over demografische transitie, 

heeft Neimed met zijn programma ook in 2016 

vraagstukken bijeengebracht in de economische 

en sociale domeinen, het openbaar bestuur en 

de fysiek gebouwde omgeving. Vanuit dit 

perspectief beweegt Neimed zich in het diverse 

veld van samenhangende activiteiten, 

onderzoeken en projecten.

We kunnen in ons werk steeds vaster steunen 

op en samenwerken met een groeiend netwerk 

van deskundige onderzoekers, experts en 

‘organisaties’. Allereerst betreft dit de 

samenwerking met de drie kennisinstellingen 

in Zuid-Limburg: Zuyd Hogeschool, Open 

Universiteit en Universiteit Maastricht.

Een rijk palet aan publicaties en presentaties 

is de opbrengst in 2016. In dat jaar zijn we ook 

met de resultaten van onze fotowedstrijd naar 

buiten getreden en landelijk met de publicatie 

van het boek ‘De Antistad’ en tal van andere 

programma activiteiten in het ‘maatschappelijke’ 

en ‘bestuurlijke’ veld. 

Daarmee heeft Neimed een breed scala aan

‘beelden’ van krimp, letterlijk en figuurlijk, 

krachtig voor het voetlicht gebracht in het 

maatschappelijke debat en in de politieke 

discussie. En er volgt meer, onder andere door 

uitbreiding van onze onderzoeksactiviteiten zoals 

door de start van meerjarige onderzoeksprojecten 

via ITEM en binnen het project Gebrookerbos.

Een hoofdbestanddeel van het Neimed 

programma wordt vanaf het ontstaan van 

Neimed gevormd door de doorlopende

academische onderzoeksactiviteiten onder 

het bijzonder lectoraat ‘Demografische transitie’ 

en de Neimed leerstoel ‘Demografische transitie, 

menselijk kapitaal en werkgelegenheid’. Gedegen 

kortlopend of meerjarig onderzoek van ‘onze’ 

wetenschappers en promovendi waar we, buiten 

de wetenschappelijke wereld, misschien in onze 

communicatie naar buiten nog te weinig onze 

spotlights op richten. Daarom hier op deze plek 

een extra verwijzing naar dat deel van het Neimed 

werk, ook als uitnodiging om via onze website 

en publicaties kennis te nemen van de boeiende 

resultaten en uitkomsten van ons onderzoek.

2. Activiteiten

http://www.neimed.nl/
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2.1.4 Stedelijke krimp en sociaal kapitaal

In het promotieonderzoek ‘Stedelijke krimp en 

sociaal kapitaal’ wordt de ontwikkeling van sociaal 

kapitaal in krimpgebieden onderzocht: wat zijn 

de gevolgen van krimp op de onderlinge 

verbanden tussen mensen? Om een antwoord 

te vinden op deze vraag, wordt een vergelijkend 

onderzoek tussen twee Europese stedelijke 

gebieden naar actief burgerschap uitgevoerd: 

Heerlen en Blaenau Gwent. Uit de onderzoeks-

resultaten vloeien adviezen voort over kwaliteit 

van leven en de rol van actief burgerschap 

in krimpende steden. Het promotieonderzoek 

is ondergebracht bij de Radboud Universiteit, 

Nijmegen. Promotor is prof.dr. Gert-Jan Hospers 

en dr. Nol Reverda is copromotor.

Promovenda is Maja Ročak MA/MSc, onderzoeker 

Neimed. Zij heeft in 2016 de dataverzameling voor 

de case study Wales (Blaenau Gwent) afgerond: 

in totaal 28 interviews en een focus groep. 

In datzelfde jaar is ze begonnen met het schrijven 

van een paper over Wales, dat in 2017 wordt 

ingediend bij City, Culture and Society.

In 2016 zijn twee artikelen gepubliceerd:

• Ročak, M., Hospers, G.-J., Reverda, N. (2016).   

 Civic action and urban shrinkage: exploring 

 the link. Journal of Urban Regeneration and   

 Renewal, 9 (4) p. 406-418.

• Ročak, M., Hospers, G.-J., Reverda, N. (2016).   

 Searching for Social Sustainability: The Case  

 of the Shrinking City of Heerlen,  

 The Netherlands. Sustainability 2016, 8, 382.

Verder zijn een hoofdstuk in een boek en 

een boekrecensie geaccepteerd. Beide zullen 

in 2017 worden gepubliceerd:

• Hoofdstuk: ‘Urban Shrinkage and Old 

 Industrial Regions in Europe: Importance 

 of Software’, in boek: Dealing with Urban and   

 Rural Shrinkage: Formal and Informal 

 Strategies.

• Boekrecensie: ‘Future Directions for 

 the European Shrinking City’, in: European   

 Spatial Research and Policy Journal.

2.1.2 Bevolkingsdaling, ontgroening, 
  vergrijzing en welzijn

Het nieuwe Wmo beleid heeft met zijn beroep 

op actief burgerschap, in het bijzonder in 

krimpregio’s grote sociale gevolgen. In 2014 is 

de Wmo-werkplaats Zuyd van start gegaan 

waarbinnen de ontwikkelingen binnen het 

sociale domein – jeugdzorg, Wmo, 

participatiewet – worden gevolgd. Onderzoeken 

vinden vooral plaats in de stedelijke krimp-

regio Parkstad Limburg. Daarmee wordt invulling 

gegeven aan de sociale paragraaf van de 

demografische transitie.

In het kader van de Wmo-werkplaats is in 2016 

het onderzoek naar actief burgerschap onder 

ouderen in de regio Parkstad afgerond. 

Dit kwalitatieve onderzoek richtte zich op de 

vraag hoe ouderen in de regio Parkstad betekenis 

en invulling geven aan actief burgerschap. 

Het perspectief van de ouderen stond daarmee 

centraal binnen het onderzoek. In totaal hebben 

22 semi-gestructureerde interviews met ouderen 

tussen de 55 en 85 jaar plaatsgevonden. 

Resultaten van het onderzoek zijn terug te 

lezen in het hoofdstuk ‘De oudere als ‘nieuwe 

vrijwilliger’’ in de publicatie ‘Tussen regels 

en Vertrouwen’.

2.1.3 Leegstand in beeld

Leegstand wordt gezien als een van de meest 

pregnant zichtbare gevolgen van krimp. 

‘Hoe te anticiperen op leegstand als gevolg 

van krimp?’ is de centrale vraag binnen het project 

Leegstand in beeld (Nieuwe ruimte en cultuur), 

een samenwerking van Neimed en Studio Stad 

uit Maastricht.

Door omstandigheden is het voorgenomen 

programma niet uitgevoerd, maar in november 

2016 is een nieuwe aanzet gegeven voor 

het project. Het project wordt vormgegeven 

binnen de activiteit ‘Who cares’, een door 

het atelier Rijksbouwmeester gelanceerde 

prijsvraag met de centrale vraag: Hoe past 

de gebouwde omgeving bij onze maatschappij? 

Een multidisciplinair team gaat in 2017 

een antwoord op deze vraag formuleren, 

met Geleen-Zuid/Kluis als casus, 

een wederopbouwwijk gebaseerd op 

het oude maatschappijbeeld van het grote gezin.

http://www.neimed.nl/nl/publicatie/civic-action-and-urban-shrinkage-exploring-link
http://www.vangennep-boeken.nl/boek_detail.php?id=501
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2.1.5 De Antistad

In de zomer van 2016 verscheen de publicatie 

De Antistad van de hand van Neimed onderzoeker 

Maurice Hermans. Het boek verscheen bij NAi010 

uitgevers en is het eindresultaat van onderzoek 

naar de stedelijke en demografische ontwikkeling 

van de voormalige mijnstreek. Aan de hand 

van Heerlens recente geschiedenis toont 

De Antistad de complexe processen die horen 

bij demografische transities. Het onderzoek en de 

publicatie kregen mede financiële steun van het 

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Stadsregio 

Parkstad Limburg, en Jaar van de Mijnen M2015.

Het boek De Antistad toont de 

wordingsgeschiedenis van Nederlands meest 

vergrijzende, meest transitionele en volgens 

sommigen meest mislukte stad: Heerlen. 

Als Nederlands eerste stedelijke krimpgebied 

lijkt de regio een exceptionele casus. De Antistad 

laat zien dat Heerlen geen uitzondering vormt. 

Illustere evenbeelden als Detroit (VS), Essen (DE) 

en Scranton (VS) vertellen elk hun eigen verhaal, 

maar worstelen met eenzelfde problematiek: 

de dramatische gevolgen van economische 

neergang en demografische krimp.

De Antistad schept ruimte voor een nieuwe en 

hoopvolle interpretatie van niet-groei en krimp. 

Krimp is namelijk niet minder, krimp is anders. 

Krimp is de accelerator van verandering. In dat 

licht blijkt De Antistad niet langer een mislukking, 

maar een gids en pionier voor ‘terugbouw’: 

bouwen voor minder mensen en de omgang 

met een overschot aan ruimte en voorzieningen.

Het verschijnen van het boek zorgde voor 

publiciteit in diverse media en de auteur 

werd regelmatig gevraagd om lezingen te 

verzorgen. Hieronder een overzicht:

Lezingen en presentaties:

• Gast talkshow ‘Noa de Mes’, 1 mei 2016, 

 Heerlen.

• Gast tijdens de Week van Nieuw Maastricht, 

 3 juni 2016, Maastricht.

• Boekpresentatie tijdens de Neimed 

 Krimplezing, 31 augustus 2016, voormalig 

 Royal Theater in Heerlen.

• Presentatie tijdens bijeenkomst Lectoraat 

 Sociale Integratie, 21 september 2016, Zuyd 

 Hogeschool, Sittard.

Disseminatie van het onderzoek heeft in 2016 

ook plaatsgevonden door middel van:

• Presentatie ‘Urban Shrinkage and Social 

 Capital’ tijdens tweedaagse workshop: 

 Strategies for shrinking municipalities, 

 26 en 27 januari 2016, Norrköping, Zweden.

• Lezing over Krimp in Limburg voor leerlingen 

 van het Lyceum uit Leeuwarden, 

 september 2016, Maastricht.

• Hoorcollege: ‘Demografische Transitie: 

 Krimp, vergrijzing en transformatie: rol van 

 social work.’ Faculteit Social Work, 

 november 2016, Sittard.

• Blogs op de Neimed website: ‘Krimp: 

 tussen concept en realiteit’ (april 2016); 

 ‘Een Parkstad midden in Wales’ 

 (september 2016).

• Recensies op de Neimed website: 

 zie paragraaf 2.2.3 (internationale  

 database krimp).

8

http://www.neimed.nl/nl/publicatie/de-antistad-pionier-van-kleiner-groeien
http://www.maastrichtlab.nl/wnm/
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2.1.6 Wijkmonitor Krimp

De Neimed Wijkmonitor Krimp werd de afgelopen 

jaren succesvol ingezet in Gemeente Landgraaf 

(2011) en in de dorpskernen Koningslust (2013), 

Egchel (2014) en Kessel (2015) van de gemeente 

Peel en Maas.

De Neimed Wijkmonitor geeft antwoord op 

wat er in een buurt/wijk/dorp/stad aanwezig 

is (voorzieningen), hoe mensen hun omgeving 

beleven (leefbaarheid) en wat men wil bijdragen 

aan de eigen leefomgeving (actief burgerschap). 

De monitor verbindt deze drie invalshoeken 

en geeft inzicht in de objectief bestaande en 

subjectief ervaren sterkten en zwakten van 

een krimpende leefomgeving: in hoeverre loopt 

de beleving door wijkbewoners synchroon 

met feiten?

Neimed begeleidt de toepassing van de monitor. 

De verzamelde data zijn beschikbaar voor 

kwantitatief onderzoek door Neimed. Neimed 

blijft de wijkmonitor promoten, onder andere 

op zijn website. In 2017 gaat de Wijkmonitor 

van start in Meerssen.

2.1.7 Jonge moeders in Parkstad Limburg

Ondanks het lage geboortecijfer in Parkstad 

Limburg wonen er meer jonge moeders dan 

gemiddeld in Nederland. Dit fenomeen is uniek 

en roept veel vragen op. Meer inzicht is gewenst, 

ook voor adequate beleidsvoering. Vragen die 

beantwoord moeten worden: Hoe kijken ze 

aan tegen hun woon-, werk- en leefsituatie? 

Wat zijn de interesses van deze jonge moeders? 

Hoe zien zij hun jong moederschap en wat is 

daarin hun agency?

Het promotieonderzoek ‘Jonge moeders 

in Parkstad Limburg’ richt zich op de 

leefwerkelijkheid van jonge moeders in een 

krimpgebied, Parkstad Limburg. Promovenda 

is drs. Marijke Sniekers, onderzoeker Neimed. 

Het promotieonderzoek is ondergebracht bij 

de Radboud Universiteit, Nijmegen, en wordt 

begeleid door prof. dr. Marieke van den Brink, 

dr. Els Rommes en copromotor dr. Nol Reverda.

• Lezing over ‘De Antistad’ tijdens de live 

 talkshow Stadsleven o.l.v. Tracy Metz in 

 de Balie te Amsterdam, 26 september 2016. 

 Thema ‘De stad en de rest’. Maurice Hermans 

 in discussie met Zef Hemel, hoogleraar 

 grootstedelijke vraagstukken.

• Lezing over ‘De Antistad’ in de bibliotheek van 

 Brunssum voor leerlingen, oud-mijnwerkers en 

 inwoners van Brunssum, 28 september 2016.

• Stadsgesprek Maurice Hermans over 

 ‘De Antistad’ met Bureau Europa, platform 

 voor architectuur en design, 19 oktober 2016, 

 Maastricht.

• Lezing ‘De Antistad’ voor leden van Bouwforum  

 Leonardo Da Vinci, 8 november 2016, Château  

 Neercanne, Maastricht.

Radio-interviews:

• Interview in uitzending van BNR Nieuwsradio  

 op 12 september 2016. Roelof Hemmen sprak  

 met de auteur over De Antistad.

• Maurice Hermans in debat met de 

 stadsgeograaf van Amsterdam tijdens L1 radio  

 uitzending De Stemming o.l.v. Fons Geraerds,  

 23 oktober 2016.

• De auteur was 16 juni 2016 te gast in 

 het radioprogramma Opium op 4. 

 Presentatrice Mieke van der Weij sprak 

 met hem over ‘De Antistad’.

Artikelen:

• Vijftien hete zomers, blog, Neimed, 

 10 maart 2016.

• Found footage, blog, Neimed, 29 juni 2016.

• De Antistad – pionier van kleinergroeien, 

 recensie, Platform31/VMNB, 30 juni 2016.

• Uitdagingen voor ‘antistad’, De Limburger, 

 30 augustus 2016.

• ‘Krimpstad Heerlen moet de sloop vieren’,   

 Trouw, 31 augustus 2016.

• Quote in Financieel Dagblad, 

 12 september 2016.

• De Antistad, column, Talkshow & 

 Webmagazine Stadsleven, 20 september 2016.

• Recensie in VNG Magazine.

• Recensie in Gonzo Circus.

http://www.neimed.nl/nl/onderzoek/wijkmonitor
http://www.neimed.nl/nl/nieuws/terugkijken-talkshow-%E2%80%98de-stad-en-de-rest%E2%80%99
http://www.neimed.nl/nl/nieuws/lezing-de-antistad-bibliotheek-brunssum
http://www.neimed.nl/nl/nieuws/19-oktober-maurice-hermans-bij-bureau-europa-0
http://www.neimed.nl/nl/blog/vijftien-hete-zomers
http://www.neimed.nl/nl/blog/found-footage
https://www.stadsleven.nu/2016/09/20/de-antistad-column-maurice-hermans/
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• Agency and living space of young mothers in 

 a shrinking region, European Social Work 

 Research Conference on “Reflective social work 

 practices in contemporary societies: Dialogues 

 and new pathways between praxis and 

 research”, Lissabon, Portugal, 31 maart 2016.

• Acknowledging agency of young mothers in 

 Parkstad, tweedaags seminar van Platform 

 lectoren Zorg & Welzijn, Zuyd Hogeschool, 

 Maastricht, 11 & 12 april 2016.

• Acknowledging agency of young mothers in 

 Parkstad, NISCO PhD Research Day, Radboud 

 Universiteit Nijmegen, 22 april 2016.

• Acting their age? Emic perceptions of ‘young’ 

 motherhood, PhD seminar, IGS, RU, 

 7 juni 2016.

• Acting their age? Positioning ‘young’ 

 motherhood, NOG Research day “Doing gender 

 in the Netherlands: TRANS* Approaches, 

 Methods and Concepts”, Nederlandse School 

 voor Genderstudies, Universiteit Leiden, 

 10 juni 2016.

• Aandacht voor jonge moeders, International 

 Parenting Symposium “Binding and bonding 

 with parents in society”, Zuyd Hogeschool, 

 Sittard, 15 december 2016.

2.1.8 Bijzondere Leerstoel ‘Demografische   
  transitie, menselijk kapitaal en 
  werkgelegenheid’

De arbeidsmarkt in een krimpregio en dan 

met name de krimp in de potentieel werkende 

bevolking vraagt om inzicht. Dankzij de 

bijzondere leerstoel ‘Demografische transitie, 

menselijk kapitaal en werkgelegenheid’ wordt 

deze problematiek expliciet geanalyseerd. 

Kennis over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt 

in een krimpregio en de effectieve inzet van 

het menselijk kapitaal wordt verder uitgebreid. 

De Neimed leerstoel is sinds 2014 ingesteld 

binnen Universiteit Maastricht (UM).

Van de hand van prof. dr. Frank Cörvers, houder 

van de leerstoel, zijn in 2016 diverse publicaties 

verschenen, zowel wetenschappelijke publicaties 

als rapporten en bijdragen in vaktijdschriften en 

op de website van Neimed:

• F. Cörvers, B. van Landeghem (2016), 

 Arbeidsmarktbeleid voor oudere 

 werkzoekenden: Vlaanderen en Nederland,   

 OVER . WERK, nr. 2, pp. 46-52.

Het analyseren van onderzoeksdata en schrijven 

van artikelen stond centraal in 2016. In dat jaar 

verschenen de volgende publicaties:

Boekhoofdstuk:

• Sniekers, M. (2016) Jonge moeders: 

 Verantwoordelijk en zelfstandig, in 

 Linders, L., Feringa, D., Potting, M., 

 Jager-Vreugdenhil, M. (Red.) Tussen regels 

 en vertrouwen: Veranderende rollen in 

 de verzorgingsstaat. Van Gennep, Amsterdam, 

 pp. 123-133.

Blogs:

• Een nieuw jaar, een nieuwe toekomst, blog, 

 Neimed, 14 januari 2016.

• Fijn wonen in Parkstad, blog, Neimed, 

 9 mei 2016.

• Parkstadperiferie als pionier van groter   

 krimpen, blog, Neimed, 31 oktober 2016.

Verder werd in december 2016 een herziene 

versie van het artikel ‘Defining dreams: Young 

mothers’ agency in constructions of space’ 

ingediend bij Social & Cultural Geography. 

(Nog niet gepubliceerd).

Disseminatie van de onderzoeksresultaten 

vond ook plaats via presentaties en gastcolleges:

Gastcolleges:

• Data-analyse, workshop intern leertraject   

 Onderzoek CESRT, opleiding Social Work, 

 Zuyd Hogeschool, Sittard, 20 januari 2016.

• Een kijkje in het leven van jonge moeders,   

 Gastcollege minoren GGZ en kind en Jeugd,   

 Zuyd Hogeschool, Sittard, 18 februari 2016.

Presentaties:

• Acknowledging agency of young mothers 

 in a shrinking society, Kennis- en 

 experimentenbijeenkomst bevolkingsdaling   

 (krimp), Platform 31, Akoesticum, Ede, 

 3 maart 2016.

• Acknowledging agency of young mothers in 

 a shrinking society, bijeenkomst Neimed 

 Programmaraad, Neimed, Open Universiteit,   

 Heerlen, 8 maart 2016.

http://www.neimed.nl/nl/publicatie/arbeidsmarktbeleid-voor-oudere-werkzoekenden-vlaanderen-en-nederland
http://www.neimed.nl/nl/publicatie/arbeidsmarktbeleid-voor-oudere-werkzoekenden-vlaanderen-en-nederland
http://www.neimed.nl/nl/blog/een-nieuw-jaar-een-nieuwe-toekomst
http://www.neimed.nl/nl/blog/fijn-wonen-parkstad
http://www.neimed.nl/nl/blog/parkstadperiferie-als-pionier-van-groter-krimpen
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In 2016 werden de volgende lezingen/

sessies gehouden:

• ‘Macrodoelmatigheid van het onderwijs en 

 de MEI-medewerker van morgen’, Stichting 

 A&O Fonds, Woerden, 15 februari 2016 en 

 17 mei 2016.

• ‘Is de grens belemmerend voor een regio? 

 Een macro economische benadering’, ITEM 

 Jaarconferentie, Maastricht, 28 oktober 2016.

• ‘Regionalisering arbeidsmarkt-prognoses naar 

 opleiding’, POA begeleidingscommissie, 

 Utrecht, 4 februari 2016.

• Enquête onder werkzoekenden, VDAB, Brussel, 

 27 januari 2016.

• Voorzitter workshop tijdens Congres 

 Economische Dynamiek in Krimp- en  

 Anticipeerregio’s, Kennisplatform 

 Demografische Transitie (KDT), Utrecht, 

 24 maart 2016.

• ‘Regionale mobiliteit, Voorbeeld: Braindrain 

 en -gain Noord-Brabant’, WAMO-overleg, 

 Utrecht, 17 maart 2016.

• ‘De zorgplicht arbeidsmarktperspectief en 

 de macrodoelmatigheid van het onderwijs’, 

 Conferentie Perspectieven op beroeps-

 onderwijs vanuit onderzoek, ondernemingen, 

 onderwijs en overheid, 30-jarig bestaan ROA, 

 Maastricht, 18 november 2016.

• ‘Cross border labour mobility in the education 

 sector: Facts, thoughts and discussion’, 

 Conferentie European School Heads 

 Association (ESHA), Maastricht, 

 20 oktober 2016.

Aandacht voor de arbeidsmarkt in een krimpregio 

was er ook in de media. Frank Cörvers gaf 

interviews voor radio en (dag)bladen:

• Flex voert de boventoon. In: De Telegraaf, 

 24 maart 2016.

• De toekomst? ICT. In: NRC.Next, 11 mei 2016.

• Hoe worstelt Zeeland zich er weer bovenop. 

 In: BNR Radio, 2 juni 2016.

• Gunstige arbeidsvoorwaarden moeten 

 lerarentekort in Randstad oplossen. 

 In: Nationale Onderwijsgids, 24 augustus 2016.

• Scholen lokken leraren naar Randstad met 

 extraatjes. In: Algemeen Dagblad, 

 25 augustus 2016.

De Neimed leerstoel is eveneens betrokken bij 

activiteiten van onder meer Platform31, ITEM, 

Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling en ROC’s 

Brabant. Daarnaast is de hoogleraar lid van 

de Expertgroep Sociale Demografie, CBS.

• F. Cörvers, B. van Landeghem (2016), 

 Arbeidsmarktbeleid voor oudere 

 werkzoekenden: Vlaanderen en Nederland, 

 Netspar Opinion Paper 67, Industry Paper 

 Series, Tilburg University.

• M. de Hoon, F. Cörvers (2016), Literatuur-

 onderzoek ten behoeve van Caribisch 

 Nederland, Push- en pullfactoren bij 

 werving, selectie en behoud van leraren in 

 afgelegen gebieden, ROA-TR-2016/1, 

 Maastricht University.

• I. Bijlsma, F. Cörvers, S. Dijksman, D. Fouarge, 

 A. Künn, D. Poulissen (2016), Methodiek 

 arbeidsmarktprognoses en-indicatoren 

 2015-2020, ROA-TR-2016/4, Maastricht 

 University.

• F. Cörvers, S. Dijksman, D. Poulissen (2016), 

 Methodiek regionale arbeidsmarktprognoses 

 2015-2020, ROA-TR-2016/5, Maastricht 

 University.

• F. Cörvers, A. Mommers (2016), Leraren- 

 mobiliteit in Caribisch Nederland: 

 achtergrond, verblijf en vertrek, 

 ROA-TR-2016/6, Maastricht University

• Blogs op de Neimed website: ‘De prijs van het 

 autarkische dorp’ (april 2016); ‘Wat praten ze 

 hier raar!’ (oktober 2016).

Een aantal publicaties in (internationale) 

tijdschriften en boeken zit nog in de pijplijn:

• I. Hooijen, F. Cörvers (2017), How to attract 

 STEM workers to a high-tech business park in 

 a shrinking region? Place and life satisfaction, 

 Draft paper submitted at ERSA Groningen and 

 RSA Dublin.

• D. Bertrand-Cloodt, F. Cörvers, H. Heijke, 

 J. van Thor, The impact of distance deterrence 

 on the choice of field of study in vocational 

 education in the Netherlands, draft paper.

• Viktor Venhorst, Frank Cörvers, Entry into  

 working life: Spatial mobility and the job match 

 quality of higher-educated graduates, 

 forthcoming in Journal of Regional Science.

• B. van Landeghem, F. Cörvers, A. de Grip, 

 Is there a rationale to contact the unemployed 

 right from the start? Evidence from a natural 

 field experiment, forthcoming in Labour 

 Economics.

• D. Bertrand-Cloodt, F. Cörvers, H. Heijke, 

 Ability, academic climate, and going abroad 

 for work or pursuing a PhD, forthcoming in 

 CESifo Economic Studies.

http://www.neimed.nl/nl/blog/de-prijs-van-het-autarkische-dorp
http://www.neimed.nl/nl/blog/wat-praten-ze-hier-raar
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We vinden geen opmerkelijke 

verschillen binnen de verschillende regio’s in 

de EMR. Dit paper is eind 2016 geaccepteerd 

(met major revisions) bij de Journal of European 

Planning Studies. Een nieuwe versie wordt begin 

2017 opnieuw ingediend. 

Het onderzoek van Maria Polipciuc heeft als 

thema diversiteit en samenwerking: migratie leidt 

tot meer diversiteit, wat soms leidt tot wrijvingen 

en moeilijkheden om elkaar te begrijpen. 

De PhD is geïnteresseerd in de manier waarop 

deze problemen zich voordoen en hoe ze 

kunnen worden overwonnen.

In haar eerste project werd gekeken naar hoe 

christenen en moslims samenwerken in het 

oplossen van een taak als dat gebeurt samen 

met iemand van dezelfde religie (een zogenaamde 

‘ingroup lid’) of met iemand van de andere religie 

(een zogenaamde ‘outgroup-lid’). De voorlopige 

resultaten laten zien dat mensen in beide gevallen 

evenveel inspanning verrichten bij het oplossen 

van de taak, maar als hen wordt gevraagd wat 

ze denken dat andere mensen doen, lijken ze te 

geloven dat mensen die horen bij een ‘ingroup’ 

meer inspanning verrichten dan zij die horen 

bij een ‘outgroup’. 

Mensen lijken ook te worden beïnvloed door 

het feit of ze deel uitmaken van de groep zelf, 

of dat ze over deelnemers van een andere groep 

vragen beantwoorden. Het onderzoek bevindt 

zich momenteel in de fase van het verzamelen 

van aanvullende gegevens.

In een tweede project werd gekeken naar de 

vraag of het volgen van een raciaal gemengde 

middelbare school in de VS, mensen in hun 

vroege volwassenheid meer prosociaal maakt. 

Voorlopige bevindingen laten zien dat mensen 

die een school met meer minderheden bezochten 

later meer vrijwilligerswerk doen, en dat mensen 

in meer raciaal gemengde schoolomgevingen 

meer gaan stemmen. In het onderzoek wordt 

getracht de mechanismen waardoor deze 

verschillende omgevingen het gedrag 

beïnvloeden, te begrijpen.

In het Neimed programma raken deze 

onderzoeken aan diverse sociale vraagstukken 

die sterk gerelateerd zijn aan de vraagstukken 

van krimpgebieden. Tegelijkertijd worden ook 

de (mogelijke) effecten op sociaal-economische 

factoren in beeld gebracht.

Ook zijn in 2016 voorbereidingen getroffen voor 

een wetenschappelijke mini-conferentie in juni 

2017, een samenwerking van ROA, Neimed en 

ITEM. Evenals voorbereidingen voor deelname 

aan een Workshop on Spatial Dimensions of the 

Labor Market, ZEW Mannheim.

Binnen de Neimed leerstoel begeleidt 

Frank Cörvers twee PhD’s (Inge Hooijen en 

Maria Polipciuc). In 2016 is door ITEM en 

de Universiteit Maastricht een COFUND-aanvraag 

gedaan voor twee nieuwe PhD’s met de 

Euregionale arbeidsmarkt als onderzoeks-

terrein. De aanvraag is door de Europese 

Commissie afgewezen. In 2017 zal een 

nieuwe aanvraag worden gedaan.

Het onderzoek van Inge Hooijen richt zich 

op vraagstukken rondom het aantrekken en 

behouden van menselijk kapitaal in demografisch 

veranderende regio’s. Het eerste onderzoek richt 

zich op de woonwensen van (bèta)kenniswerkers 

van de Brightlands Chemelot Campus in 

Zuid-Limburg. Dit wordt getest door de resultaten 

van de individuele geluksschaal te combineren 

met karakteristieken per gemeente 

(samengevoegd met de wijk- en buurtkaart CBS). 

Anders dan de veel beschreven aantrekkelijkheid 

van stedelijke gebieden, laten eerste resultaten 

zien dat de bèta-kenniswerker de voorkeur geeft 

aan een suburbane omgeving. Vergeleken 

met een niet-bèta kenniswerker, wordt de 

gemiddelde bèta-kenniswerker (1) minder 

gelukkig als het aantal voorzieningen en bedrijven 

stijgt in de woonomgeving (2) minder gelukkig 

als de reisafstand van thuis naar het werk stijgt 

(3) minder gelukkig als het percentage 65-plussers 

stijgt, maar wordt (4) gelukkiger wanneer het 

gemiddeld inkomen van de gemeente stijgt, 

(5) gelukkiger wanneer het percentage culturele 

diversiteit in de gemeente stijgt. Een eerste opzet 

van dit onderzoek verscheen in Rooilijn eind 2015. 

Een conceptversie voor een paper is begin 

2017 afgerond. 

Het tweede onderzoek richt zich op de 

migratieverwachtingen van recent afgestudeerden 

aan vijf hogere opleidingsinstituten binnen 

de Euregio Maas-Rijn (EMR). De belangrijkste 

redenen waarom studenten de EMR zouden 

willen verlaten zijn, (1) werk (2) woonomgeving (3) 

partner. De regressie analyses laten zien dat 

het vaak een combinatie van verschillende 

factoren is. 
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2.1.9 Gebrookerbos

In het project ‘Gebrookerbos’ werken Gemeente 

Heerlen en Open Universiteit samen met Neimed 

aan een meerjarig experiment met de methodiek 

‘Gebrookerbos’ als basisconcept voor het 

begeleiden en monitoren van een relatief 

grootschalige gebiedstransformatie. 

Heerlen-Noord en de aangrenzende gebiedsdelen 

in de omliggende Parkstad gemeenten vormen 

geografisch gezien de primaire gebiedsdelen 

waar Gebrookerbos, en daarmee ook het 

onderzoekdeel dat wordt uitgevoerd door 

Neimed, zich op richt. Met de toekenning van 

het IBA-label in 2015 neemt Gebrookerbos 

een centrale plaats in in het programma 

IBA Parkstad (Internationale Bau Ausstellung).

In mei 2016 is het veldonderzoek door Neimed 

van start gegaan voor een periode van 4 jaar. 

In diezelfde maand is binnen het project een 

functionaris in de rol van ‘brooker’ aangesteld 

die bij Neimed gepositioneerd is.

De brooker heeft een drieledige rol: ondersteunen 

van burgerinitiatieven in hun groei en  

ontwikkeling; engagementmarketing (burgers 

stimuleren om met behulp van goede initiatieven 

tot ideeën te komen) en kennisdeling zoals 

organiseren van themabijeenkomsten en 

workshops over bijvoorbeeld sponsoring.

Het aantal burgerinitiatieven is in 2016 met 12 

toegenomen. Samen met de projecten die bij 

de start van de brooker reeds actief waren, 

stond de teller eind 2016 op in totaal 30 

burgerinitiatieven in de regio Heerlen-Noord.

Zes van deze initiatieven zijn gepresenteerd 

in november 2016 tijdens de Conferentie 

Burgerinitiatieven Gebrookerbos. Circa 60 

aanwezigen – initiators van burgerinitiatieven, 

buurtorganisaties, wijkbewoners, 

wijkverenigingen en betrokken ambtenaren – 

luisterden naar de bevlogen verhalen van 

de initiatiefnemers onder dagvoorzitterschap 

van Jos Reinders, brooker en organisator van 

de conferentie. Nol Reverda, wetenschappelijk 

directeur Neimed, leidde de discussies na afloop 

van de presentaties, en onderzoeker Samira 

Louali verzorgde de lezing ‘Onderzoek methode 

Gebrookerbos. Een onderzoek naar duurzame 

gebiedsontwikkeling in Heerlen-Noord.’

Boomplantdag Schurenbergerpark (burgerinitiatief Gebrookerbos)

http://www.neimed.nl/nl/nieuws/18-november-gebrookerbos-conferentie-burgerinitiatieven
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2.1.10 ITEM (Institute for Transnational 
  and Euregional Cross Border 
  Cooperation and Mobility)

Limburg is een provincie die in haar economisch 

en sociaal functioneren sterk wordt bepaald 

door de internationale grenzen. ITEM is het 

expertisecentrum voor Internationale, 

Transnationale en Euregionale Mobiliteits- en 

Grensoverschrijdende vraagstukken en is 

inmiddels de spil geworden op het terrein 

van onderzoek, advisering en onderwijs 

inzake grensoverschrijdende samenwerking, 

mobiliteit, migratie en arbeidsmarktvraagstukken 

in Limburg.

Het expertisecentrum, een samenwerking 

van Universiteit Maastricht, Neimed, Zuyd 

Hogeschool, Provincie Limburg, Gemeente 

Maastricht en de Euregio Maas-Rijn, is in 2015 

opgericht om adequaat in te kunnen springen 

op de kansen die Limburg als grensregio heeft. 

De lead ligt bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

van de UM.

De wetenschappelijk directeur en de houder 

van de Neimed-leerstoel participeren in de 

wetenschappelijke adviesraad van ITEM, 

verantwoordelijk voor de inhoudelijke 

ontwikkelingen van de onderzoeksprojecten.

Neimed representeert Hogeschool Zuyd in een 

tweetal projecten, die eind 2015 van start zijn 

gegaan. Het eerste project is een promotie-

onderzoek naar de veranderingen in de 

verzorgingsstaat van Limburg, Vlaanderen en 

Noordrijn-Westfalen: wat kunnen we van elkaar 

leren? Een gedetailleerd onderzoeksplan is 

in 2016 bij de Universiteit van Leuven 

gepresenteerd en daar door het College van 

Promoties goedgekeurd. Het tweede project, 

‘De grens als productieve factor’, wordt gedragen 

door het lectoraat Autonomie en Openbaarheid 

in de Kunsten en richt zich op het begrijpen en 

inzetten van de rol van cultuur en community 

art in het verbeteren van het leefklimaat in 

stedelijke grensomgevingen met economische 

uitdagingen. In 2016 is voor dit project een 

theatergezelschap aangetrokken en 

voorstellingen op locatie worden 

inhoudelijk voorbereid.

Eind 2016 vond de nulmeting plaats van 

het onderzoek ‘Gebrookerbos’. In december 

verscheen de rapportage ‘Wijkmonitor 

Gebrookerbos 2015-2016. De sociale vitaliteit 

van wijken in Heerlen-Noord in beeld gebracht.’ 

De wijkmonitor zal jaarlijks terugkomen binnen 

de vierjarige studie. Het kwalitatief onderzoek 

is eenmalig en zal in de zomer van 2017 worden 

afgerond. Samen met de nulmeting wordt 

‘Gebrookerbos’ dus vier keer gemonitord 

gedurende het totale project van 2016-2020. 

Hierdoor komt zicht op de sociale vitaliteit van 

Heerlen-Noord en op de factoren – materieel 

en immaterieel - die van invloed kunnen zijn 

op het verbeteren van de kwaliteit van leven 

van de bewoners. De sociale vitaliteit wordt 

inzichtelijk gemaakt op basis van 4 onderdelen: 

fysieke omgeving; demografische samenstelling; 

sociaal-economische situatie; sociaal-culturele 

situatie. In totaal worden 11 wijken onderzocht.

Dankzij de nauwe samenwerking tussen de 

brooker en onderzoeker wordt het project vanaf 

het begin geëvalueerd en worden de effecten van 

de ‘methode Gebrookerbos’ goed zichtbaar. 

Zichtbaar ook binnen de organisatie van de 

gemeentelijke diensten waar op basis van 

de eerste ervaringen in Gebrookerbos een 

‘initiatievenkamer’ een vaste plek heeft 

gekregen. In de ‘initiatievenkamer’ wordt 

voor elk van de aangedragen initiatieven 

uit Gebrookerbos, of van vergelijkbare 

micro-initiatieven,  vanuit verschillende 

disciplines integraal gekeken naar de kansen 

en mogelijkheden, alvorens er een formeel 

traject in moet worden gegaan.

Onderzoek naar overdraagbaarheid en 

effectiviteit van ‘Gebrookerbos’ als mogelijke 

generieke methodiek voor andere krimpregio’s 

in Nederland en daarbuiten, is een belangrijk 

element in de aanpak van het onderzoek in de 

periode tot 2020 met zo mogelijk een vervolg 

voor een langere termijn.

En daarmee is het Gebrookerbosproject voor 

Neimed ook een belangrijk element in de 

groeiende  Europese netwerkactiviteiten en 

is context voor participatie in Europese 

onderzoeksprogramma’s zoals Urbact-III 

en Interreg.
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2.1.11 Kennisplatform Demografische 
  Transitie

Neimed is een van de dragende kenniscentra 

van het landelijk Kennisplatform Demografische 

Transitie (KDT). Het KDT is een initiatief van 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK), de Provincies Groningen, 

Limburg en Zeeland en hun regionale kennis-

instituten KKNN, Neimed, ZB I Planbureau en 

Bibliotheek van Zeeland, en Platform31. 

Het KDT vervult in opdracht van BZK een 

coördinerende rol in een breed netwerk van 

kennisontwikkelaars, regionale netwerken, 

sectorale organisaties, marktpartijen en 

overheden. De internetportal 

‘Vanmeernaarbeter’ is de virtuele thuisbasis 

van het KDT met verbindingen naar relevante 

informatie, nieuws en ontwikkelingen op 

de kernthema’s van Demografische Transitie 

in Nederland.

De doelstellingen en de structuur van het KDT 

zijn in de loop van 2016 geactualiseerd. Dit in 

samenhang met het aantreden van een vernieuwd 

‘krimpteam’ binnen het ministerie van BZK en 

vrijwel gelijktijdig met een evaluatie van de positie 

van het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling 

(NNB). 

Het vernieuwde KDT wil ook meer aandacht 

geven en podium bieden aan anticipeerregio’s 

en ‘organisaties’ die actief betrokken zijn bij 

de ‘krimp-agenda’ c.q. aspecten van 

‘demografische transitie’ met een focus 

op krimpgebieden. Streven is om het zwaartepunt 

van het werk vanuit het KDT nog verder te 

verschuiven naar de krimpregio’s.  

Met name is ook tot die samenhang besloten om 

de structuur en de redactie van en rond het 

internetplatform ‘VanMeernaarBeter.nl’ aan 

te passen aan deze nieuwe koers. Neimed 

participeert in de ontwerpgroep en in de redactie 

i.o. die dit nieuwe ontwerp voor 2017 zal gaan 

invullen. In deze nieuwe samenhangende 

communicatiestructuur zal uiteindelijk ook in 

de loop van 2017 de eigen internetportal van 

Neimed een nieuwe plek moeten vinden.

Meer inhoudelijk is vanuit het KDT in 2016 

gewerkt aan een nieuwe versie van de landelijke 

Kennisagenda, die eind 2016 is afgerond en in 

april 2017 is gepubliceerd. Verder is er bijdrage 

geleverd aan een tweetal regionale cases en is er 

een expertmeeting georganiseerd onder leiding 

van Platform31 en in opdracht van het Ministerie 

van BZK. Het eindrapport van dit onderzoek 

is gepubliceerd in maart 2017.

Neimed is tevens vertegenwoordigd in de 

werkgroep Grenseffectenrapportage, die verder 

bestaat uit medewerkers van ITEM, CBS en 

Euregio Maas-Rijn. De bijdrage vanuit Neimed 

wordt gecoördineerd door Jan Merks. Deze 

inbreng vanuit Neimed zorgt ervoor dat er 

voldoende aandacht is voor de relatie tussen 

enerzijds de wereld van het wetenschappelijk 

onderzoek en anderzijds de wereld van 

beleidsmakers. Het feitelijke onderzoek op de 

verschillende dossiers wordt verricht door een 

groot aantal onderzoekers van binnen en buiten 

de Universiteit Maastricht. De Grenseffecten-

rapportage 2016 is gepresenteerd tijdens de ITEM 

jaarconferentie op 28 oktober 2016. Na afloop 

van die conferentie zijn de eerste stappen gezet in 

de richting van de Grenseffectenrapportage 2017.

Niet alleen de rapportage kwam aan bod tijdens 

de ITEM conferentie ‘Europa onder druk: effecten 

voor grensregio’s – 25 jaar na het verdrag van 

Maastricht’. De conferentie bevatte ook lezingen 

en keynote toespraken. Nol Reverda, weten-

schappelijk directeur Neimed, ging in op de 

demografische en sociologische ontwikkelingen in 

Limburg en de Euregio, en Frank Cörvers, 

hoogleraar Neimed-leerstoel, verzorgde de lezing: 

‘Is de grens belemmerend voor een regio? 

Een macro economische benadering.’

ITEM Jaarconferentie

http://www.neimed.nl/nl/publicatie/grenseffectenrapportage-2016
http://www.neimed.nl/nl/publicatie/grenseffectenrapportage-2016
http://www.neimed.nl/nl/nieuws/eerste-grenseffectenrapportage-gepresenteerd-tijdens-item-conferentie
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In opdracht van de rijksoverheid werd gestart 

met het onderzoeksproject ‘Toekomst voor 

mbo-jongeren in krimpgebieden’, 

een samenwerkingsproject van Platform31 

en de Neimed-leerstoel, waarin ook ROC’s in 

Groningen, Gelderland, Zeeland en Limburg 

participeren. Doel van dit project is het vergroten 

van de arbeidsmarktperspectieven van 

mbo-jongeren in krimpgebieden, door te 

experimenteren met vernieuwende ideeën 

en instrumenten die de verbinding versterken 

tussen vraag- en aanbodzijde van lokale 

arbeidsmarkten. De aanbodzijde vormt daarbij 

het startpunt: wat zijn de ideeën, aspiraties en 

toekomstbeelden van mbo-jongeren in 

krimpgebieden? Met kennis over de 

verwachtingen die jongeren koesteren, en 

de wijze waarop ze hun toekomst in hun eigen 

streek zien en naar hun positie op de lokale 

arbeidsmarkt kijken, wordt gezocht naar concrete 

oplossingen en instrumenten waardoor jongeren 

beter toegerust het mbo verlaten.

Met het vertrek naar de Universiteit Siegen 

door Sabine Meier, breidde Neimed de

kennisuitwisseling tevens uit over de grens. 

Eind 2016 werden samen met Sabine Meier 

voorbereidingen getroffen voor een symposium 

medio 2017 over Industrie-Neustädte and 

Inclusive Society.

2.1.12 RE-CITY

RE-CITY, voorheen Shrinking Smart, is een 

internationaal project waarbij nieuwe wegen 

en succesfactoren van krimpende steden en 

regio’s worden verkend en geëvalueerd.

In december 2015 kwam er een verzoek van 

Karina Pallagst (TU Kaiserslautern) voor een 

Letter of Commitment. Begin 2016 ondertekende 

Neimed de verbintenisbrief waarin het aangaf 

te willen deelnemen als een partner organisatie 

in ‘The innovative training network, European 

training network: ShrinkingSmart –innovative 

paths and perspectives towards livability 

for shrinking cities in Europe, coördinated by 

the University of Kaiserslautern’.

In december 2016 werd een gereviseerde 

versie aangeboden aan het Europese subsidie-

programma Horizon2020. De nieuwe titel luidde: 

‘RE-CITY. Reviving shrinking cities - innovative 

paths and perspectives towards livability for 

shrinking cities in Europe.’

2.1.13 Uitwisseling onderzoek kenniscentra   
  Limburg, Groningen en Zeeland

Een klein netwerk van de drie regionale krimp 

kenniscentra wisselt kennis en onderzoek uit 

en onderzoekt mogelijkheden om kennis-

ontwikkeling en onderzoek op elkaar af te 

stemmen. Deze uitwisseling werd tot in 2015 

inhoudelijk vormgegeven door Nol Reverda 

(Neimed, Zuyd Hogeschool), Dick van der Wouw 

(ZB) en Sabine Meier (Hanzehogeschool 

Groningen). In het najaar van 2015 aanvaardde 

Sabine Meier de leerstoel ‘Spatial Development 

and Social Inclusion’ aan de Universiteit van 

Siegen, en werd haar rol binnen het netwerk 

overgenomen door prof.dr.ir. Bettina Bock, 

bijzonder hoogleraar Bevolkingsdaling en 

Leefbaarheid voor Noord-Nederland 

(Rijksuniversiteit Groningen) en dr. Elles Bulder, 

lector Krimp en leefomgeving (Hanzehogeschool 

Groningen). Neimed maakte in 2016 kennis 

met beide professionals.

Een aanvraag uit het programma RAAK Publiek 

voor een gezamenlijk project rond ‘Open Spaces’ 

werd in 2016 afgewezen.
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Hierin werden de eerste monitoringresultaten 

gepresenteerd van de drie grote decentralisaties 

die het rijk de afgelopen jaren heeft ingezet: 

de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Er werden 

verrassend grote regionale verschillen gevonden 

in het gebruik van verschillende sociaal 

domeinvoorzieningen. Opvallend is dat met 

name in verschillende gebieden die kampen 

met bevolkingsdaling zich een aanzienlijke 

afwijking van het landelijk gemiddelde aftekent – 

ook na correctie voor demografische en 

sociaaleconomische verschillen.

Om inzicht te krijgen in factoren die de gevonden 

verschillen kunnen verklaren, voerde Platform31 

in opdracht van het Ministerie van BZK en samen 

met de provinciale kennisinstellingen een 

kwalitatieve verkenning uit in de krimpregio’s 

Noordoost Friesland, Noordoost Groningen, 

Oost-Drenthe en Zuid-Limburg. De deelnemers 

aan het rondetafelgesprek bij Neimed waren: 

Marike Arents (Beleidsadviseur Gemeente 

Maastricht), Charles Claessens (Projectleider 

demografie Provincie Limburg), Ilse Hessels 

(Wmo-coördinator Gemeente Vaals), Ellen Laeven 

(Hogeschool Zuyd), Guido van de Luitgaarden 

(Senior onderzoeker Hogeschool Zuyd), 

Anja Pijls (XONAR), Marianne Potting (Lector 

informele zorg Hogeschool Zuyd), Anja Rudnick 

(Hogeschool Zuyd) en Adrie van Someren 

(directeur Welsun). Gespreksleider was 

Nol Reverda, wetenschappelijk directeur Neimed. 

Namens Platform31 waren Matthijs Uyterlinde 

en Nuha al Sader (verslaglegging) bij 

de bijeenkomst aanwezig.

Met dit exploratieve onderzoek werd een 

verbinding gelegd tussen abstracte statistische 

gegevens op macroniveau en kwalitatieve 

inzichten en ervaringen op het grondvlak van 

de samenleving. De uitkomsten van het 

onderzoek dienen als bouwsteen voor een 

kwantitatieve verdiepende studie die het SCP 

in 2017 over dit onderwerp zal uitvoeren.

2.2 Kennisdeling

2.2.1 Programmaraad

De programmaraad van Neimed bestaat in 

2016 uit prof. dr. Jan Latten (voorzitter), prof. 

dr. Gerard Mertens (op voordracht van de Open 

Universiteit), prof. dr. Gert-Jan Hospers (op 

voordracht van Zuyd Hogeschool), drs. Charles 

Claessens (op voordracht van Provincie Limburg) 

en drs. Peter Bertholet (op voordracht van 

Stadsregio Parkstad Limburg).

De programmaraad komt statutair minstens 

tweemaal per jaar bijeen voor onder meer de 

vaststelling en het monitoren van de voortgang 

van het inhoudelijke programma. In 2016 heeft 

de programmaraad in maart en juni vergaderd, 

waarbij de volgende onderwerpen op de agenda 

stonden:

• inhoudelijk jaarrapport 2015.

• activiteitenplan 2016.

• strategische verkenning Neimed 2017 

 en volgende jaren.

• landelijke conferentie bevolkingsdaling 2017 

 in Limburg.

De bijeenkomsten worden regelmatig gekoppeld 

aan een expertmeeting. Zo werden tijdens de 

bijeenkomst in maart presentaties gehouden door 

de bij Neimed betrokken PhD’s Maja Ročak (Zuyd), 

Marijke Sniekers (Zuyd) en Maria Polipciuc (UM) 

over hun onderzoeken. Tijdens de bijeenkomst 

in juni was er ruimte voor een nadere 

kennismaking met de eigen expertise van één van 

de leden van de programmaad. Charles Claessens 

vertelde over zijn werk in het ‘Krimp domein’ 

en over de beleidsagenda ‘Krimp’ van het 

provinciebestuur van 2016 en verder.

2.2.2 Kennismiddag Krimp

Neimed organiseerde in 2016 samen met 

Platform31 het rondetafelgesprek  ‘Verklaringen 

voor regionale verschillen voorzieningengebruik’. 

Op 13 december kwamen lokale beleidsmakers, 

vertegenwoordigers van uitvoerings-

organisaties en experts bij elkaar om greep 

te krijgen op factoren die deze verschillen kunnen 

verklaren. Het rondetafelgesprek vloeide voort 

uit de in het voorjaar van 2016 verschenen studie 

Overall rapportage sociaal domein 2015 van 

het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). 
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In 2016 stond de Neimed Krimplezing in het 

teken van perspectieven op de krimpende stad. 

Wetenschappelijk directeur Nol Reverda beet 

de spits af met een lezing over stedelijke 

transformatie. Ook ging hij in op de vraag waarom 

Parkstad Limburg als ‘Reallabor’ - letterlijk 

vertaald: levend laboratorium - geschikt is om

te experimenteren met een andere houding 

en omgang met groei. Vervolgens hield 

Nicole Maurer van Maurer United Architects 

naar aanleiding van de publicatie ‘Jidderinne 

Volt Ziech Doa Heem’, een lezing over rituelen 

van afscheid.

Het tweede deel van het programma was 

gereserveerd voor de lancering van het boek 

De Antistad van Neimed onderzoeker Maurice 

Hermans. De auteur verzorgde een lezing over 

de context, het team en het proces van 

totstandkoming van het boek. Na een 

vraaggesprek onder leiding van Wim Didderen, 

werd het boek officieel overhandigd aan Karel 

van Rosmalen, voorzitter Neimed bestuur, en 

aan de burgemeester van Heerlen, Ralf Krewinkel.

2.2.5 NEIMED – website

Disseminatie van onderzoeksactiviteiten, 

resultaten en projecten van Neimed vindt plaats 

met de Neimed website als belangrijk knooppunt. 

Deze portal omvat de onderdelen onderzoek, 

publicaties, nieuws, blogs, internationale krimp 

database, krimp recensies, prognoses Limburg 

en informatie over Neimed. Mede dankzij 

de website wordt de herkenbaarheid van 

Neimed als eigen ‘merk’ gewaarborgd. 

De website wordt regelmatig bijgewerkt en 

is zowel rechtstreeks te benaderen via 

www.neimed.nl als integraal gekoppeld aan 

de landelijke site van de samenwerkende 

partners in het KDT: www.vanmeernaarbeter.nl.

2.2.3 Internationale database krimp

De internationale database krimp, rechtstreeks 

benaderbaar op www.neimed.nl en via de 

landelijke website www.vanmeernaarbeter.nl, 

bundelt internationale wetenschappelijke 

publicaties over krimp en maakt deze toegankelijk 

voor professionals, studenten, wetenschappers 

en andere geïnteresseerden. De database biedt 

hen de mogelijkheid op de hoogte te blijven van 

up-to-date kennis en informatie rondom het topic 

krimp. Het betreft voornamelijk Engelstalige 

(peer reviewed) publicaties.

De database is een ‘ongoing’ project en wordt 

actief - maandelijks - onderhouden, zowel 

backoffice in Endnote als in de online database. 

In 2016 is de database uitgebreid met ruim 80 

referenties en inmiddels bevat deze 663

referenties.

In 2015 is de database uitgebreid met 

recensies, geschreven door Maja Ročak, 

onderzoeker Neimed. In 2016 zijn 5 nieuwe 

recensies gepubliceerd.

2.2.4 Krimplezing

Neimed organiseert al enkele jaren de Neimed 

Krimplezing tijdens het Cultura Nova festival in 

Heerlen, met als doel het thema krimp breed 

onder de aandacht van het publiek te brengen. 

De lezing geeft een impuls aan nieuw denken 

over de transitie van Parkstad Limburg.

In een uitverkochte zaal in het oude Royal Theater 

Heerlen vond op woensdag 31 augustus 2016 

de 8e editie van de Neimed Krimplezing plaats: 

Reallabor / boekpresentatie ‘De Antistad’. 

Een groeiend aantal bezoekers heeft inmiddels 

de weg gevonden naar dit jaarlijks terugkerend 

evenement: met ruim 120 bezoekers werd 

het bezoekersaantal van het voorgaande jaar 

wederom overtroffen.

Krimplezing Krimplezing

http://www.neimed.nl/
http://www.vanmeernaarbeter.nl/
http://www.neimed.nl/
http://www.vanmeernaarbeter.nl/
http://www.neimed.nl/nl/shrinkage-reviews
http://www.neimed.nl/nl/nieuws/succesvolle-8e-editie-neimed-krimplezing
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Enkele keren per jaar verschijnt de digitale 

Neimed Nieuwsbrief, gekoppeld aan de lay-out 

van de website en duidelijk herkenbaar door 

de Neimed huisstijl. In 2016 zijn drie digitale 

nieuwsbrieven verzonden (maart, juli, november), 

per keer naar ruim 500 mailadressen. 

Geïnteresseerden kunnen zich via de website 

van Neimed inschrijven voor de nieuwsbrief.

2.2.6 Onderwijs/cursorisch aanbod/lezingen

Neimed heeft de taak om bestaande kennis en 

op onderzoek gebaseerde ontwikkeling van 

nieuwe expertise over te dragen aan derden. 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van 

lezingen, workshops en onderwijsgerichte 

activiteiten van Neimed in 2016. Deelname aan 

en medeorganisatie van conferenties zijn hier 

buiten beschouwing gelaten, deze komen aan 

bod in paragraaf 2.2.10.

• Presentatie Nol Reverda tijdens ‘Krimpsessie: 

 demografie’, Universiteit Hasselt, Faculteit 

 Architectuur en Kunst, Diepenbeek, 

 13 januari 2016.

• Introductie door Nol Reverda en 

 Wim Didderen over de huidige ruimtelijke  

 opgave in Zuid-Limburg en onderzoek/

 activiteiten van Neimed, tijdens werkbezoek 

 rijksbouwmeester Floris Alkemade aan 

 Neimed, 14 januari 2016, Heerlen.

• Workshop intern leertraject Onderzoek CESRT, 

 ‘Data-analyse’, gegeven door Marijke Sniekers 

 voor de opleiding Social Work, Zuyd 

 Hogeschool, Sittard, 20 januari 2016.

• Enquête onder werkzoekenden, VDAB, Brussel, 

 27 januari 2016. (Frank Cörvers)

• Lezing Frank Cörvers, ‘Regionalisering 

 arbeidsmarkt-prognoses naar opleiding’, POA 

 begeleidingscommissie, Utrecht, 

 4 februari 2016.

• Gastcollege minoren GGZ en kind en Jeugd, 

 ‘Een kijkje in het leven van jonge moeders’, 

 gegeven door Marijke Sniekers, Zuyd 

 Hogeschool, Sittard, 18 februari 2016.

• Werkbezoek Wim Didderen aan Maribor 

 (Slovenië)  in het kader van het project ‘Urban 

 Green Labs’ onder het Urbact-III programma 

 van de EU. Maribor, 29 februari en 

 1 maart 2016.

De blogs blijken een populair ‘item’ binnen 

de Neimed website. De frequentie van 

verschijnen is in 2016 tweewekelijks, met 

uitzondering van vakantieperioden. De vaak 

prikkelende blogs worden geschreven door 

de leden van het Neimed team, die elk vanuit 

hun eigen expertise en invalshoek onderwerpen 

rond het thema ‘krimp’ belichten.

Na twee jaar van maandelijks verschijnen van 

het Neimed Krimpbericht waarin auteur 

Wim Derks de lezer ‘een blik achter de cijfers 

geeft’, kwam er begin 2016 een einde aan deze 

boeiende serie. In februari en maart van dat jaar 

verschenen de laatste Krimpberichten. De hele 

verzameling van in totaal 17 afleveringen blijft 

beschikbaar op de website. Het betreft een serie 

publicaties waarin een demografische 

ontwikkeling wordt geduid. 

De internationale Krimp Database neemt 

een belangrijke plaats in op de website. Het is 

een gebruiksvriendelijke database met 

internationale wetenschappelijke literatuur 

over demografische krimp. In 2015 is de 

database uitgebreid met recensies, 

geschreven door Neimed. In 2016 zijn 

5 recensies gepubliceerd.

Op de Neimed website staat de jongste 

demografische prognose voor Limburg, 

Progneff 2016 (E,til), uitgevoerd in opdracht 

van de Provincie Limburg. De prognose, 

uitgevoerd op provinciaal, regionaal en 

gemeenteniveau, toont de ontwikkeling van 

de bevolking, de particuliere huishoudens en 

de woningvoorraadbehoefte in Limburg tot 2060. 

De cijfers van Progneff 2016 zijn online te 

raadplegen via http://prognoses.neimed.nl/

tabellenset. Tevens staat het begeleidende 

rapport op de website.

In 2016 bezochten in totaal 4.266 gebruikers 

de website. Dit aantal was hoger dan in 2014 

(3.573) maar lager dan in 2015 (6.694), waarbij 

opgemerkt dient te worden dat het aantal in 2015 

mede hoog uitviel door één zeer actueel blog 

dat ruim 1000 bezoekers trok. Verder was in 2016 

de frequentie van het verschijnen van blogs 

tweewekelijks, terwijl een groot deel van 2015 

elke week een nieuw blog verscheen. Deze lagere 

frequentie kan het minder hoge aantal bezoekers 

in 2016 verklaren, gezien de populariteit en 

prominente plek die blogs op de website 

innemen. Verder werden in 2016 in totaal 16.270 

pagina’s bezocht. Het gemiddeld aantal pagina’s 

per sessie was 2,54 en een gemiddelde sessie 

duurde 2:14 minuten. (Bron: Google Analytics).

http://www.neimed.nl/nl/nieuws/neimed-ontvangt-rijksbouwmeester-floris-alkemade
http://www.neimed.nl/nl/publicatie/neimed-krimpbericht-bevolkingskrimp-negatief-voor-welvaart-en-werkloosheid
http://www.neimed.nl/nl/publicatie/neimed-krimpbericht-de-opkomst-van-structurele-bevolkingsdaling
http://www.neimed.nl/shrinkage-reviews
http://prognoses.neimed.nl/wat-is-progneff
http://prognoses.neimed.nl/tabellenset
http://prognoses.neimed.nl/tabellenset
http://prognoses.neimed.nl/wat-is-progneff
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• Boekpresentatie De Antistad tijdens 

 de Neimed Krimplezing, voormalig Royal 

 Theater Heerlen, 31 augustus 2016.

• Lezing over rituelen van afscheid naar 

 aanleiding van de publicatie ‘Jidderinne Volt 

 Ziech Doa Heem’, gegeven door Nicole 

 Maurer (Maurer United Architects) tijdens 

 Neimed Krimplezing, voormalig Royal Theater 

 Heerlen, 31 augustus 2016.

• Deelname Nol Reverda aan verdiepings-

 bijeenkomst Sociale Coöperaties, Eindhoven, 

 2 september 2016.

• Presentatie Nol Reverda, ‘Stedelijke 

 transformatie’, voor expertteam 

 Gebrookerbos, Heerlen, 6 september 2016.

• Presentatie Nol Reverda, ‘Demografische 

 ontwikkelingen en sociale integratie in 

 Kerkrade-West’ tijdens IBA-bijeenkomst, 

 Kerkrade-West, 9 september 2016.

• Lezing over Krimp in Limburg door Maja Ročak 

 voor leerlingen van het Lyceum uit 

 Leeuwarden, september 2016, Maastricht.

• Presentatie ‘De Antistad’ tijdens bijeenkomst 

 Lectoraat Sociale Integratie, 21 september 

 2016, Zuyd Hogeschool, Sittard.

• Lezing over ‘De Antistad’ tijdens de live 

 talkshow Stadsleven o.l.v. Tracy Metz in 

 de Balie te Amsterdam, 26 september 2016. 

 Thema ‘De stad en de rest’. Maurice Hermans 

 in discussie met Zef Hemel, hoogleraar 

 grootstedelijke vraagstukken.

• Presentatie Nol Reverda tijdens expertmeeting 

 van het Landelijk Kennisinstituut Cultuur-

 educatie en Amateurkunst (LKCA), Utrecht, 

 28 september 2016.

• Lezing over ‘De Antistad’ in de bibliotheek van 

 Brunssum voor leerlingen, oud-mijnwerkers en  

 inwoners van Brunssum, 28 september 2016.

• Lezing Nol Reverda, ‘Ouderen en Vital 

 Communities’, voor Facility Management, 

 Heerlen, 3 oktober 2016.

• Werkbezoek van Ministerie BZK en KDT/

 Platform31 aan Neimed, met als onderdeel 

 een door Neimed verzorgde rondleiding in 

 de regio, 3 oktober 2016.

• Stadsgesprek Maurice Hermans over 

 ‘De Antistad’ met Bureau Europa, platform 

 voor architectuur en design, 19 oktober 2016, 

 Maastricht.

• Presentatie Nol Reverda over arbeidsmarkt, 

 krimp en vergrijzing, bij Limburg@move 

 overleg voor HR managers, mobiliteits-

 managers van gemeenten, zorgsector en 

 non-profitsector, Provincie Limburg, 

 Maastricht, 7 november 2016.

• Lezing ‘Acknowledging agency of young 

 mothers in a shrinking society’ door Marijke 

 Sniekers, Kennis- en experimentenbijeenkomst 

 bevolkingsdaling (krimp), Platform 31, 

 Akoesticum, Ede, 3 maart 2016.

• Werkbezoek Nol Reverda en Maurice Hermans 

 aan de Duitse deelstaat Saarland, in het kader 

 van de ‘Transferwerkstatt der 

 Bundestransferstelle Stadtumbau West in 

 Kooperation mit dem Erfahrungsaustausch 

 Stadtentwicklung Saar.’ Thema van de 

 excursie: ‘Baukulturelle Aspekte im 

 Stadtumbau West’. Saarlouis, 3 en 

 4 maart 2016.

• Lezing ‘Acknowledging agency of young 

 mothers in a shrinking society’ door 

 Marijke Sniekers tijdens bijeenkomst Neimed

 Programmaraad, Neimed, Open Universiteit, 

 Heerlen, 8 maart 2016.

• Presentatie Frank Cörvers, ‘Regionale 

 mobiliteit, Voorbeeld: Braindrain en -gain 

 Noord-Brabant’, WAMO-overleg, Utrecht, 

 17 maart 2016.

• Lezing ‘Acknowledging agency of young 

 mothers in Parkstad’ door Marijke Sniekers, 

 NISCO PhD Research Day, Radboud 

 Universiteit Nijmegen, 22 april 2016.

• Lezing Nol Reverda, ‘Arbeidsmarkt in 

 krimpregio Parkstad Limburg’ tijdens 

 informatiemiddag voor directeuren en 

 onderwijsmanagers werkzaam in het VMBO 

 en MBO, mei 2016, Arcus College Heerlen.

• Gast talkshow ‘Noa de Mes’. Maurice Hermans 

 vertelt over boek ‘De Antistad, 1 mei 2016, 

 Heerlen.

• Lezing Frank Cörvers, ‘Macrodoelmatigheid 

 van het onderwijs en de MEI-medewerker van 

 morgen’, Stichting A&O Fonds, Woerden,   

 15 februari 2016 en 17 mei 2016.

• Maurice Hermans gast tijdens de Week van 

 Nieuw Maastricht, 3 juni 2016, Maastricht. 

 De onderzoeker vertelt over boek ‘De Antistad’.

• Lezing ‘Acting their age? Positioning ‘young’ 

 motherhood’ door Marijke Sniekers, NOG 

 Research day ‘Doing gender in the 

 Netherlands: TRANS* Approaches, Methods 

 and Concepts’, Nederlandse School voor 

 Genderstudies, Universiteit Leiden, 

 10 juni 2016.

• Lezing Nol Reverda, ‘Stedelijke transformatie: 

 de uitdaging van de krimpende stad’, Neimed 

 Krimplezing, voormalig Royal Theater Heerlen, 

 31 augustus 2016.

http://www.neimed.nl/nl/nieuws/succesvolle-8e-editie-neimed-krimplezing
http://www.neimed.nl/nl/nieuws/terugkijken-talkshow-%E2%80%98de-stad-en-de-rest%E2%80%99
http://www.neimed.nl/nl/nieuws/lezing-de-antistad-bibliotheek-brunssum
http://www.neimed.nl/nl/nieuws/19-oktober-maurice-hermans-bij-bureau-europa-0
http://www.neimed.nl/nl/nieuws/presentatie-marijke-sniekers-tijdens-bijeenkomst-bevolkingsdaling
http://www.neimed.nl/nl/nieuws/kansen-voor-jongeren-een-krimpregio
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Het thema van deze excursie: ‘Baukulturelle 

Aspekte im Stadtumbau West’. In juni stond een 

bezoek aan Friesland op het programma, waar 

het Neimed team deelnam aan de Landelijke 

Conferentie Bevolkingsdaling.

In de eigen regio Parkstad Limburg is in 

januari een werkbezoek van de rijksbouwmeester 

georganiseerd. En in september is voor alle 

medewerkers en onderzoekers van Neimed een 

locatiedag gehouden rond de Wilhelminaberg in 

Landgraaf. In oktober ten slotte stond een 

werkbezoek van een delegatie van 

KDT/Platform31 en het ministerie van BZK op 

het programma, inclusief een door Neimed 

verzorgde rondleiding in de regio.

2.2.8 Heerlen een nieuwe stad

Een publicatie als ‘remake’ variant van een 

brochure uit 1965 waarin een beeldportret 

en tijdbeeld van de stad Heerlen wordt gegeven, 

is niet gerealiseerd. Wel is de basis hiervoor 

gelegd en heeft Neimed een groot aantal foto’s 

en illustraties vervaardigd. Het beeldmateriaal is 

nu deels verwerkt in andere Neimed publicaties 

en presentaties.

2.2.9 Demografie in de regio

In de tweede helft van 2016 is er in samenwerking 

met de Open Universiteit (OU), Faculteit 

Management, Science & Technology (MST),

een symposium uitgeschreven onder de titel 

‘Resilience of urban systems in the context of 

economic and demographic decline: the role 

of experimentation, social learning and social 

innovation.’ Het symposium is onderdeel van 

de internationale wetenschappelijke conferentie 

‘On Learning and Innovations in Resilient Systems’ 

op 22 en 23 maart 2017 in Heerlen. Ambitie is om 

ook in de periode daarna een vaste verbinding 

te realiseren met de deelnemende onderzoekers 

en met de betrokken instituten.

• Lezing ‘De Antistad’ voor leden van Bouwforum 

 Leonardo Da Vinci, 8 november 2016, 

 Château Neercanne, Maastricht.

• Hoorcollege ‘Demografische Transitie: Krimp, 

 vergrijzing en transformatie: rol van social 

 work’, gegeven door Maja Ročak voor de 

 Faculteit Social Work, november 2016, Sittard.

• Opening Neimed expositie ‘Krimp in beeld’ 

 door Wim Didderen, Werkplaats K, Kerkrade, 

 1 december 2016.

• Lezing Nol Reverda, ‘Te veel groen bedreigt 

 de stad’, Stad.Academie, Maastricht, 

 1 december 2016.

• Rondetafelgesprek  ‘Verklaringen voor 

 regionale verschillen voorzieningengebruik’ 

 met lokale beleidsmakers, 

 vertegenwoordigers van uitvoerings-

 organisaties en experts. Expertmeeting 

 georganiseerd door Platform31 in 

 samenwerking met Neimed, Heerlen, 

 13 december 2016.

• Overleg Nol Reverda met wethouder 

 de Graauw en Ilse Hessels over de 

 demografische problematiek van Vaals als 

 grensgemeente, Vaals, 19 december 2016.

Meer informatie over lezingen, workshops en 

onderwijsgerichte activiteiten is te vinden op 

de Neimed website.

2.2.7 Werkbezoeken

Limburg neemt een koppositie in voor wat betreft 

de aanpak van de gevolgen van de demografische 

transitie. Werkbezoeken zijn een goede manier 

om de in Limburg opgebouwde kennis, ervaring 

en projecten van aanpak, te delen.

In dit verslagjaar is door Neimed eind februari/

begin maart een tweedaags werkbezoek gebracht 

aan Maribor (Slovenië)  in het kader van het 

project ‘Urban Green Labs’ onder het Urbact-III 

programma van de EU. Rond diezelfde tijd 

bezocht een Neimed delegatie de Duitse deelstaat 

Saarland, in het kader van de ‘Transferwerkstatt 

der Bundestransferstelle Stadtumbau West 

in Kooperation mit dem Erfahrungsaustausch 

Stadtentwicklung Saar.’ 

Werkbezoek Maribor

http://www.neimed.nl/nl/nieuws/neimed-ontvangt-rijksbouwmeester-floris-alkemade
http://www.neimed.nl/nl/nieuws/1-december-opening-expositie-%E2%80%98krimp-beeld%E2%80%99
http://www.neimed.nl/nl/nieuws/1-december-lezing-nol-reverda-te-veel-groen-bedreigt-de-stad
http://www.neimed.nl/
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Medio 2016 zijn eveneens de concrete 

voorbereidingen gestart voor de in 2017 in 

Heerlen te houden landelijke krimpconferentie. 

Neimed participeert in de stuurgroep en maakt 

deel uit van de programmacommissie. Een van 

de thema’s voor deze brede conferentie zal ook 

inhoudelijk door Neimed worden geadopteerd 

en in samenwerking met onder andere de OU 

worden ingevuld. Onderzoekers, netwerkpartners 

en ook individuele leden van de Neimed 

programmaraad zijn langs diverse lijnen 

betrokken bij de voorbereidingen van deze 

conferentie.

De landelijke conferentie staat op de kalender 

voor medio september 2017 met als titel 

‘Festival van de toekomst’ waarmee de 

toekomstgerichtheid van het voorgenomen 

programma voor dit jaar en de focus op 

de ontwikkelingen in een verstedelijkte regio 

als Parkstad Limburg worden benadrukt. 

Dit  ‘Festival van de Toekomst’ wordt 

georganiseerd in opdracht van het 

ministerie van BZK via Provincie Limburg. 

De voorbereidingen staan onder leiding van 

Stadsregio Parkstad Limburg.

Een vergelijkbare positie heeft Neimed als 

mede-initiatiefnemer van het festival ‘Randland’ 

(werktitel) dat in combinatie met de 2017 editie 

van cultuurfestival ‘Cultura Nova’ zal plaatsvinden 

in Parkstad Limburg van eind augustus t/m eind 

oktober 2017. Naast een bijzondere interactieve 

expositie in en rond het SCHUNCK* gebouw 

en een aantal bijzondere voorstellingen in 

het programma van Cultura Nova zal ook de 

traditioneel met Cultura Nova verbonden Neimed 

Krimplezing in een vernieuwde formule een plek 

hebben in het  programma van dit eenmalige 

festival ‘Randland’. Het festival is een initiatief van 

Cultura Nova, SCHUNCK*. Het initiatief is in 2016 

gelanceerd deels om het concept van de Neimed 

krimplezingen uit te bouwen tot een breder 

en meer permanent gevoed debat over de 

ontwikkeling van deze regio, en tevens als 

bijdrage aan het maken van een actuele ‘foto’ 

van de stad als ‘tussenbalans’ van de effecten van 

het gedachtegoed van het IBA-Parkstad concept.

Tot slot is voor 2017 nog een tweetal academische 

symposia met paper presentaties in de 

voorbereidingen gestart. De eerste, ‘Human 

capital and regional development’ (medio 2017), 

is verbonden met de Neimed leerstoel en wordt 

georganiseerd in samenwerking met UM-ROA. 

Schouwburgplein Heerlen, 31 augustus 2016
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• Deelname Neimed (Wim Didderen, Jan Merks 

 en Nol Reverda) aan Landelijke Conferentie   

 Bevolkingsdaling, Heerenveen, 2 juni 2016.

• Lezing Marijke Sniekers, ‘Acting their age? 

 Emic perceptions of ‘young’ motherhood’, 

 PhD seminar, IGS, RU, 7 juni 2016.

• Lezing Nol Reverda, ‘Population decline in 

 the Netherlands: problems and solutions’, 

 Wood Summit Småland conferentie, Virserums 

 Konsthall, Zweden, 29 en 30 juni 2016.

• Acceptatie (in september 2016) van panel 

 session proposal ‘Resilience of urban systems 

 in the context of economic and demographic 

 decline’ in conferentieprogramma van 

 OU-MST ‘Symposium on Learning and 

 Innovations in Resilient Systems (maart 2017), 

 Heerlen (Joop de Kraker, Nol Reverda, 

 Raoul Beunen e.a.)

• Lezing Frank Cörvers, ‘Cross border labour 

 mobility in the education sector: Facts, 

 thoughts and discussion’, Conferentie 

 European School Heads Association (ESHA), 

 Maastricht, 20 oktober 2016.

• Presentatie Nol Reverda over de 

 demografische en sociologische 

 ontwikkelingen in Limburg en de Euregio, ITEM 

 Jaarconferentie, Maastricht, 28 oktober 2016.

• Presentatie Frank Cörvers, ‘Is de grens  

 belemmerend voor een regio? Een macro 

 economische benadering’, ITEM Jaar-

 conferentie, Maastricht, 28 oktober 2016.

• Presentatie van de -eerste- jaarlijkse 

 Grenseffectenrapportage 2016 tijdens de ITEM 

 Jaarconferentie. De werkgroep grenseffecten-

 rapportage bestaat uit medewerkers van ITEM, 

 CBS, Euregio Maas-Rijn en Neimed. De bijdrage 

 vanuit Neimed wordt gecoördineerd door 

 Jan Merks.

• Jos Reinders dagvoorzitter en Nol Reverda 

 discussieleider tijdens Gebrookerbos 

 Conferentie Burgerinitiatieven, buurtcentrum 

 De Koffiepot, Hoensbroek, 18 november 2016.

• Lezing Samira Louali, ‘Onderzoek methode 

 Gebrookerbos. Een onderzoek naar duurzame 

 gebiedsontwikkeling in Heerlen-Noord’, 

 Gebrookerbos Conferentie Burgerinitiatieven, 

 Hoensbroek, 18 november 2016.

• Presentaties door initiators van zes 

 burgerinitiatieven, met aansluitend discussie, 

 tijdens Gebrookerbos Conferentie 

 Burgerinitiatieven, Hoensbroek, 

 18 november 2016.

De tweede heeft betrekking op het sociale 

domein en is verbonden met het bijzonder 

lectoraat ‘Demografische transitie’ van Zuyd 

Hogeschool en wordt georganiseerd in 

samenwerking met de Open Universiteit 

(voorlopig gepland voor eind 2017).

2.2.10 Conferenties

Neimed heeft de taak om bestaande kennis en 

op onderzoek gebaseerde ontwikkeling van 

nieuwe expertise over te dragen aan derden. 

Naast lezingen, workshops en onderwijsgerichte 

activiteiten (paragraaf 2.2.6) gebeurt 

disseminatie ook door deelname aan en 

medeorganisatie van conferenties. Bijvoorbeeld 

door presentaties en lezingen als gastspreker, 

key-note spreker of gespreksleider. Deelname 

aan conferenties zorgt er tevens voor dat 

Neimed zijn positie in samenwerkingsverbanden 

bevestigt en bestendigt. Hieronder een overzicht 

van deze activiteiten in 2016:

• Presentatie Maja Ročak, ‘Urban Shrinkage 

 and Social Capital’ tijdens tweedaagse 

 workshop: Strategies for shrinking 

 municipalities, 26 en 27 januari 2016, 

 Norrköping, Zweden.

• Presentatie Nol Reverda, ‘Vocabulary of 

 shrinkage: the need for appropriate concepts 

 and suitable perspectives’ tijdens tweedaagse 

 workshop: Strategies for shrinking 

 municipalities, 26 en 27 januari 2016, 

 Norrköping, Zweden.

• Frank Cörvers voorzitter workshop tijdens 

 Congres Economische Dynamiek in Krimp- en 

 Anticipeerregio’s, Kennisplatform 

 Demografische Transitie (KDT), Utrecht, 

 24 maart 2016.

• Lezing Marijke Sniekers ‘Agency and living 

 space of young mothers in a shrinking region’, 

 European Social Work Research Conference on 

 ‘Reflective social work practices in 

 contemporary societies: Dialogues and 

 new pathways between praxis and research’, 

 Lissabon, Portugal, 31 maart 2016.

• Introductie Nol Reverda, ‘Bevolking en de 

 sociale staat van Zuid-Limburg’, tijdens 

 tweedaags seminar van Platform lectoren 

 Zorg & Welzijn, Zuyd Hogeschool, Maastricht, 

 11 en 12 april 2016.

• Lezing Marijke Sniekers, ‘Acknowledging 

 agency of young mothers in Parkstad’ tijdens 

 tweedaags seminar van Platform lectoren Zorg 

 & Welzijn, Zuyd Hogeschool, Maastricht, 

 11 en 12 april 2016.

http://www.neimed.nl/nl/nieuws/nol-reverda-spreker-tijdens-wood-summit-sm%C3%A5land-conferentie-zweden
http://www.neimed.nl/nl/nieuws/eerste-grenseffectenrapportage-gepresenteerd-tijdens-item-conferentie
http://www.neimed.nl/nl/nieuws/eerste-grenseffectenrapportage-gepresenteerd-tijdens-item-conferentie
http://www.neimed.nl/nl/publicatie/grenseffectenrapportage-2016
http://www.neimed.nl/nl/nieuws/eerste-grenseffectenrapportage-gepresenteerd-tijdens-item-conferentie
http://www.neimed.nl/nl/nieuws/eerste-grenseffectenrapportage-gepresenteerd-tijdens-item-conferentie
http://www.neimed.nl/nl/nieuws/18-november-gebrookerbos-conferentie-burgerinitiatieven
http://www.neimed.nl/nl/nieuws/18-november-gebrookerbos-conferentie-burgerinitiatieven
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2.2.12 Publicaties

Neimed verzorgt diverse publicaties met als 

doel het verspreiden van ontwikkelde kennis 

en verzamelde informatie. Het betreft zowel 

publicaties die digitaal via de eigen website 

verschijnen, als artikelen in tijdschriften, 

rapporten, verslagen, boeken en hoofdstukken 

in boeken. Ook zijn in 2016 interviews gegeven 

voor de regionale en landelijke pers. Op deze 

en volgende pagina’s wordt een overzicht 

gegeven van publicaties in 2016:

Boeken, hoofdstukken in boeken, artikelen, 

rapporten:

• Cörvers, F., Landeghem, B. van (2016). 

 Arbeidsmarktbeleid voor oudere 

 werkzoekenden: Vlaanderen en Nederland, 

 OVER . WERK, nr. 2, pp. 46-52.

• Cörvers, F., Landeghem, B. van (2016). 

 Arbeidsmarktbeleid voor oudere 

 werkzoekenden: Vlaanderen en Nederland, 

 Netspar Opinion Paper 67, Industry Paper   

 Series, Tilburg University.

• Hoon, M. de, Cörvers, F. (2016). 

 Literatuuronderzoek ten behoeve van 

 Caribisch Nederland, Push- en pullfactoren 

 bij werving, selectie en behoud van leraren 

 in afgelegen gebieden, ROA-TR-2016/1, 

 Maastricht University.

• Bijlsma, I., Cörvers, F., Dijksman, S., 

 Fouarge, D., Künn, A., Poulissen, D. (2016). 

 Methodiek arbeidsmarktprognoses 

 en -indicatoren 2015-2020, ROA-TR-2016/4, 

 Maastricht University.

• Cörvers, F., Dijksman, S., Poulissen, D. (2016). 

 Methodiek regionale arbeidsmarktprognoses 

 2015-2020, ROA-TR-2016/5, Maastricht 

 University.

• Cörvers, F., Mommers, A. (2016). 

 Lerarenmobiliteit in Caribisch Nederland: 

 achtergrond, verblijf en vertrek, 

 ROA-TR-2016/6, Maastricht University.

• Grenseffectenrapportage 2016. Maastricht: 

 ITEM (UM, Neimed, Zuyd Hogeschool, 

 Gemeente Maastricht, EMR, Provincie 

 Limburg).

• Hermans, M. (2016). De Antistad. Pionier van 

 kleiner groeien. Rotterdam: nai010.

• Hermans, M. (2016). De Antistad. Column. 

 Talkshow & Webmagazine Stadsleven.

• Neimed Jaarrapportage 2015: Krimpscheuten. 

 (2016). Heerlen: NEIMED.

• Lezing Frank Cörvers, ‘De zorgplicht 

 arbeidsmarktperspectief en de 

 macrodoelmatigheid van het onderwijs’, 

 Conferentie Perspectieven op 

 beroepsonderwijs vanuit onderzoek, 

 ondernemingen, onderwijs en overheid, 

 30-jarig bestaan ROA, Maastricht, 

 18 november 2016.

• Lezing Marijke Sniekers ‘Aandacht voor jonge 

 moeders’, International Parenting Symposium 

 ‘Binding and bonding with parents in society’, 

 Zuyd Hogeschool, Sittard, 15 december 2016.

Meer informatie over deelname aan en 

medeorganisatie van conferenties is te vinden 

op de Neimed website.

2.2.11 Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling

Het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling (NNB) 

is in 2009 op initiatief van het Ministerie van BZK 

opgericht om door kennisdeling en samenwerking 

een actieve aanpak te bevorderen van de gevol-

gen van bevolkingsdaling. 

Het NNB richt zich op gemeenten, provincies, 

departementen, samenwerkingsverbanden, 

onderzoeksinstellingen en maatschappelijke 

partners van diverse overheden. In het NNB 

werken de verschillende partijen samen om 

de diverse krimpvraagstukken te benoemen en 

te bespreken.

De wijze waarop en de mate waarin het Ministerie 

van BZK betrokken is bij het Nationaal Netwerk 

Bevolkingsdaling is in de loop van 2016 

veranderd. Deze ontwikkeling heeft ertoe 

geleid, dat het netwerk nauwelijks nog activiteiten 

ontwikkelt. Neimed verzorgde in de afgelopen 

jaren het secretariaat van de NNB Werkgroep 

Wonen en Ruimte. Daarvoor in de plaats is 

Neimed sinds het eerste halfjaar van 2016 

intensief betrokken bij het initiatief om het 

netwerk in een nieuwe, aan de tijd en de 

behoeften aangepaste, vorm nieuw leven in te 

blazen. In 2016 is hiervoor de basis gelegd. Via 

onder meer de website van Neimed werd in het 

najaar een oproep gedaan om mee te denken en 

mee te doen aan het NNB/nieuwe stijl. Naar 

aanleiding van deze oproep hebben zich circa 

90 geïnteresseerden gemeld, die vervolgens zijn 

uitgenodigd voor een (door)startbijeenkomst in 

maart 2017. Aan deze bijeenkomst is door het 

Ministerie van BZK financiële medewerking 

verleend.

http://www.neimed.nl/nl/publicatie/arbeidsmarktbeleid-voor-oudere-werkzoekenden-vlaanderen-en-nederland
http://www.neimed.nl/nl/publicatie/arbeidsmarktbeleid-voor-oudere-werkzoekenden-vlaanderen-en-nederland
http://www.neimed.nl/nl/publicatie/grenseffectenrapportage-2016
https://www.stadsleven.nu/2016/09/20/de-antistad-column-maurice-hermans/
http://www.neimed.nl/nl/nieuws/neimed-jaarrapportage-2015-verschenen
http://www.neimed.nl/
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• Monique (2016). Een nieuw stukje Parkstad. 

 (blog, mei 2016)

• Reinders, J. (2016). Vuur jet, huút jet.

  (blog, juli 2016)

• Reverda, N. (2016). De demografische transitie 

 voorbij? (blog, februari 2016)

• Reverda, N. (2016). Schaarste in een zee van 

 overvloed: de paradox van de krimpende stad. 

 (blog, juni 2016)

• Ročak, M. (2016). Randland. 

 (recensie, januari 2016)

• Ročak, M. (2016). Matthias Bernt. 

 (recensie, maart 2016)

• Ročak, M. (2016). Sean Safford. 

 (recensie, april 2016)

• Ročak, M. (2016). Krimp: tussen concept en 

 realiteit. (blog, april 2016)

• Ročak, M. (2016). Residents’ preferred policy 

 actions for shrinking cities. 

 (recensie, augustus 2016)

• Ročak, M. (2016). Een parkstad midden in 

 Wales. (blog, september 2016)

• Ročak, M. (2016). Heritage amid an urban 

 crisis: historic preservation in Cleveland, 

 Ohio’s slavic village neighborhood. 

 (recensie, november 2016)

• Sniekers, M. (2016). Een nieuw jaar, 

 een nieuwe toekomst. (blog, januari 2016)

• Sniekers, M. (2016). Fijn wonen in Parkstad.   

 (blog, mei 2016)

• Sniekers, M. (2016). Parkstadperiferie als 

 pionier van groter krimpen. 

 (blog, oktober 2016)

Regionale en landelijke pers:

• Flex voert de boventoon. 

 De Telegraaf, 24 maart 2016.

• De toekomst? ICT. NRC.Next, 11 mei 2016.

• Hoe worstelt Zeeland zich er weer bovenop.   

 BNR Radio, 2 juni 2016.

• Maurice Hermans te gast in het radio-  

 programma Opium op 4. Presentatrice 

 Mieke  van der Weij sprak met hem over 

 ‘De Antistad’, 16 juni 2016.

• De Antistad – pionier van kleinergroeien, 

 recensie, Platform31/VMNB, 30 juni 2016.

• Gunstige arbeidsvoorwaarden moeten 

 lerarentekort in Randstad oplossen. Nationale 

 Onderwijsgids, 24 augustus 2016.

• Scholen lokken leraren naar Randstad met 

 extraatjes. Algemeen Dagblad, 

 25 augustus 2016.

• Uitdagingen voor ‘antistad’. Dagblad 

 de Limburger/Limburgs Dagblad, 

 30 augustus 2016.

• Lieshout, C. van (2016). De oudere als ‘nieuwe 

 vrijwilliger’. In Linders, L., Feringa, D., 

 Potting, M. & Jager-Vreugdenhil, M. (red.), 

 Tussen regels en Vertrouwen. Veranderende 

 rollen in de verzorgingsstaat. Amsterdam: 

 Van Gennep.

• Louali, S., Reverda, N., Luitgaarden, G. van de 

 (2016). Wijkmonitor Gebrookerbos 2015-2016. 

 De sociale vitaliteit van wijken in 

 Heerlen-Noord in beeld gebracht. Heerlen: 

 NEIMED.

• Ročak, M., Hospers, G.-J., Reverda, N. (2016). 

 Civic action and urban shrinkage: exploring 

 the link. Journal of Urban Regeneration and

  Renewal, 9 (4) p. 406-418.

• Ročak, M., Hospers, G.-J., Reverda, N. (2016). 

 Searching for Social Sustainability: The Case 

 of the Shrinking City of Heerlen, 

 The Netherlands. Sustainability 2016, 8, 382.

• Sniekers, M. (2016).  Jonge moeders: 

 Verantwoordelijk en zelfstandig, in Linders, 

 L., Feringa, D., Potting, M. & Jager-Vreugdenhil, 

 M. (red.), Tussen regels en vertrouwen. 

 Veranderende rollen in de verzorgingsstaat. 

 Amsterdam: Van Gennep, pp. 123-133.

• Eindrapport Symbios project: Initiatives in 

 favour of inclusive territories. (2015). Xunta 

 de Galicia: Santiago de Compostela. (in 2016 

 in definitieve vorm online gepubliceerd).

Digitaal via website www.neimed.nl:

• Cörvers, F. (2016). De prijs van het autarkische  

 dorp. (blog, april 2016)

• Cörvers, F. (2016). Wat praten ze hier raar! 

 (blog, oktober 2016)

• Derks, W. (2016). Is bevolkingskrimp negatief 

 voor welvaart en werkloosheid? (Neimed 

 Krimpbericht, februari 2016)

• Derks, W. (2016). De opkomst van structurele 

 bevolkingsdaling. (Neimed Krimpbericht, 

 maart 2016)

• Didderen, W. (2016). Gans good! 

 (blog, september 2016)

• Hermans, M. (2016). Vijftien hete zomers. 

 (blog, maart 2016)

• Hermans, M. (2016). Found footage. 

 (blog, juni 2016)

• Louali, S. (2016). Conferentie Burgerinitiatieven 

 Gebrookerbos: een mooi initiatief in  

 Heerlen-Noord. (blog, december 2016)

• Merks, J. (2016). De C van carnaval en cultuur 

 en/of van cultural clash? (blog, februari 2016)

• Merks, J. (2016). De buschauffeur. 

 (blog, juni 2016)

• Merks, J. (2016). Weinig is nog zeker.  

 (blog, november 2016)

• Monique (2016). Surfshoppen? 

 (blog, januari 2016)

http://www.neimed.nl/nl/blog/een-nieuw-stukje-parkstad
http://www.neimed.nl/nl/blog/vuur-jet-hu%C3%BAt-jet
http://www.neimed.nl/nl/blog/de-demografische-transitie-voorbij
http://www.neimed.nl/nl/blog/schaarste-een-zee-van-overvloed-de-paradox-van-de-krimpende-stad
http://www.neimed.nl/nl/randland
http://www.neimed.nl/nl/matthias-bernt
http://www.neimed.nl/nl/sean-safford
http://www.neimed.nl/nl/blog/krimp-tussen-concept-en-realiteit
http://www.neimed.nl/nl/residents-preferred-policy-actions-shrinking-cities
http://www.neimed.nl/nl/blog/een-parkstad-midden-wales
http://www.neimed.nl/nl/heritage-amid-urban-crisis-historic-preservation-cleveland-ohios-slavic-village-neighborhood
http://www.neimed.nl/nl/blog/een-nieuw-jaar-een-nieuwe-toekomst
http://www.neimed.nl/nl/blog/fijn-wonen-parkstad
http://www.neimed.nl/nl/blog/parkstadperiferie-als-pionier-van-groter-krimpen
http://www.vangennep-boeken.nl/boek_detail.php?id=501
http://www.neimed.nl/nl/publicatie/civic-action-and-urban-shrinkage-exploring-link
http://www.vangennep-boeken.nl/boek_detail.php?id=501
http://www.neimed.nl/nl/publicatie/eindrapport-symbios-project
http://www.neimed.nl/nl/blog/de-prijs-van-het-autarkische-dorp
http://www.neimed.nl/nl/blog/wat-praten-ze-hier-raar
http://www.neimed.nl/nl/publicatie/neimed-krimpbericht-bevolkingskrimp-negatief-voor-welvaart-en-werkloosheid
http://www.neimed.nl/nl/publicatie/neimed-krimpbericht-de-opkomst-van-structurele-bevolkingsdaling
http://www.neimed.nl/nl/blog/gans-good
http://www.neimed.nl/nl/blog/vijftien-hete-zomers
http://www.neimed.nl/nl/blog/found-footage
http://www.neimed.nl/nl/blog/conferentie-burgerinitiatieven-gebrookerbos-een-mooi-initiatief-heerlen-noord
http://www.neimed.nl/nl/blog/de-c-van-carnaval-en-cultuur-enof-van-cultural-clash
http://www.neimed.nl/nl/blog/de-buschauffeur
http://www.neimed.nl/nl/blog/weinig-nog-zeker
http://www.neimed.nl/nl/blog/surfshoppen
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• ‘Krimpstad Heerlen moet de sloop vieren’. 

 Trouw, 31 augustus 2016.

• ‘Quote’ (n.a.v. de Antistad) in Financieel 

 Dagblad, 12 september 2016.

• Interview Maurice Hermans in uitzending van 

 BNR Nieuwsradio op 12 september 2016. 

 Roelof Hemmen sprak met de auteur over 

 De Antistad.

• Maurice Hermans in debat met de 

 stadsgeograaf van Amsterdam tijdens L1 radio 

 uitzending De Stemming o.l.v. Fons Geraerds, 

 23 oktober 2016.

• Burgers aan zet. Inwoners realiseren 

 plannen in Heerlen-Noord. Weekkrant 

 1Heerlen, 16 november 2016.

• Gebrookerbos op stoom. Dagblad de 

 Limburger/Limburgs Dagblad, 

 19 november 2016.

• Autonoom dorp wordt woondorp. (artikel: 

 ‘Rust en ruimte, het platteland lonkt’). 

 LMagazine, 3 en 4 december 2016.

• Recensie over De Antistad in VNG Magazine.

• Recensie over De Antistad in Gonzo Circus.

Neimed expositie ‘Krimp in beeld’

Om het thema krimp bij een groter publiek 

onder de aandacht te brengen, organiseerde 

Neimed een foto- en videowedstrijd over ‘krimp’ 

in de meest brede zin van het woord. Begin 2016 

werden de winnaars bekendgemaakt uit ruim 

60 ingezonden foto’s en filmpjes van 

amateurfotografen, professionals, 

volwassenen en kinderen.

De drie winnende én een selectie uit de 

overige inzendingen waren vanaf december 2016 

te bewonderen in Werkplaats K te Kerkrade, 

waar Neimed op 1 december 2016 de expositie 

‘Krimp in beeld’ opende. De grote creativiteit en 

variatie van de vele inzendingen maakte duidelijk 

dat krimp voor iedereen een andere betekenis 

heeft, andere emoties oproept. Welke emoties 

en beelden het thema bij de bezoekers 

teweegbracht, konden zij zelf ervaren tijdens 

de tentoonstelling.

De reizende expositie zal, telkens in een 

aangepaste vorm, ook in 2017 op een aantal 

plekken in Limburg neerstrijken.

Neimed expositie ‘Krimp in beeld’

http://www.neimed.nl/nl/nieuws/wedstrijd-%E2%80%98krimp-beeld%E2%80%99-de-winnaars
http://www.neimed.nl/nl/nieuws/1-december-opening-expositie-%E2%80%98krimp-beeld%E2%80%99
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Neimed heeft zich de afgelopen jaren weten te 

positioneren als het instituut dat ideeën heeft 

ontwikkeld op het gebied van het begeleiden 

en benutten van krimp. Publicaties over de 

ontwikkeling van de krimpende stad, actief 

burgerschap en sociaal kapitaal, krimp en 

regionale werkgelegenheid - om er enkele te 

noemen - zijn hier de voorbeelden van. Ook 

publicaties naar aanleiding van de jaarlijkse 

krimplezing en de veelgelezen blogs dragen 

bij aan een niet-groei gerelateerd en ‘eigen’ 

perspectief op een krimpende regio. Deze lijn 

wil Neimed de komende jaren graag voortzetten.

Onze ambitie sluit naadloos aan bij hoofdlijnen 

van het Actieplan Bevolkingsdaling (Den Haag, 

2016) van het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties. Limburg kent in 

deze notitie twee van in totaal negen krimpregio’s 

– Parkstad Limburg en de Westelijke Mijnstreek –

en twee anticipeerregio’s: Noord-Limburg en 

Midden-Limburg. En zo biedt ook de in 2016 

vernieuwde landelijke Kennisagenda 2017 en het 

position paper ‘Nederland in balans: nieuwe koers 

voor krimpregio’s’ (2016) van de hand van de 

provinciebesturen van Groningen, Friesland, 

Zeeland, Limburg en Gelderland concrete 

aanknopingspunten voor een bijna natuurlijk 

proces van verder omrichten naar meer focus 

op onderzoek en ondersteuning van 

vernieuwende oplossingen en herbezinnen op 

‘symptoombestrijding’.   

De demografische transitie is in Limburg nog 

niet geëindigd. Volgens de voorspellingen leven 

er over 30 jaar 100.000 tot 150.000 mensen 

minder in Limburg en zij die er dan zijn, zijn 

gemiddeld ouder dan in de rest van Nederland. 

Voor Parkstad Limburg, het expliciete 

onderzoeksgebied van Neimed vanwege de 

aanwezige stedelijke krimp, geldt hetzelfde: 

ook hier zal het aantal inwoners dalen en wel 

met ongeveer 40.000 inwoners en is in 2040 

35% van de bevolking 65 jaar of ouder.

Prognoses zijn feilbaar, in zekere zin zelfs 

onbetrouwbaar. Zo beïnvloeden seizoensarbeid 

in de landbouw en vluchtelingenstromen vanuit 

conflicthaarden elders in de wereld, de 

demografie van een gebied, ook dat van Limburg. 

En tegelijkertijd geldt voor Parkstad Limburg als 

krimpgebied een situatie van: huizen, flats en 

kloosters die leeg staan, en dus mensen kunnen 

herbergen; de arbeidsmarkt vraagt steeds meer 

om vakmensen en goed onderwijs dat van VMBO 

tot en met universiteit beschikbaar is. Er lonken 

scenario’s, die de moeite van het uitwerken en 

grootschalig testen meer dan zinvol lijken.  

46
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Deze ontwikkelingen vragen om een nieuwe 

en vernieuwende aanpak van de inrichting van  

samenlevingen in deze situaties. Daarin wil 

Neimed voorzien. De ontwikkeling van kennis 

en ideeën over hoe een samenleving in 

demografische transitie vorm en inhoud moet 

krijgen, wat daar de kansen van zijn en hoe de 

kwaliteit van leven en samenleven geborgd kan 

worden, vormt dan de kern van de activiteiten 

van Neimed. De kennis- en innovatierol is gericht 

op agendavorming met en voor relevante actoren 

en spitst zich toe op de uitvoering van concrete 

handelingsscenario’s. 

En zo is het niet toevallig dat juist op dit moment, 

voorjaar 2017, het landelijke internet-platform 

van de samenwerkende kenniscentra van het 

Kennisplatform Demografische Transitie (KDT) 

na bijna 10 jaar afscheid neemt van 

‘Van meer naar beter’ als devies en kiest 

voor ‘Kennis-voor-krimp’ als nieuwe naam.

‘Neimed’ en ‘Kennis voor Krimp’, het zijn slechts 

namen. Net zo goed als ‘Omdenken’, ‘De Antistad’, 

‘Stadslab’, ‘Randland’, ‘Urban agenda’, 

asielmigrant, grenseffectenrapportage, 

belastingnomade, flexiloon, digibesitas, 

Brooker……. die in aanzet slechts namen c.q. 

slechts woorden zijn. 

Tegelijkertijd zijn ze een belangrijke exponent in 

de zoektocht naar een nieuw vocabulair, inherent

aan een snelle en diepgaande transformatie, 

zonder in woordenspel te vervallen.

Neimed streeft er voor 2017 en verder naar 

om ten aanzien van de demografische transitie 

en de impact daarvan op de samenleving vier 

gezichten te tonen:

• De bundeling van bestaande kennis, 

 informatie en ervaring alsook het op basis 

 van onderzoek ontwikkelen van nieuwe kennis 

 en inzichten – Neimed als kennisinstituut. 

• Het verspreiden van bestaande en nieuwe 

 kennis – Neimed als disseminator. 

• Het formuleren van nieuwe scenario’s/ideeën 

 van aanpak en interventie – Neimed als 

 ideeënfabriek.

• Het bevorderen van het maatschappelijke   

 debat over de kwaliteit van krimpende 

 samenlevingen – Neimed als 

 netwerkorganisatie.

Limburg is hierbij het laboratorium en good practice 

met relevante betekenis voor vergelijkbare regio’s 

elders in Europa. Voldoende grond om in te zetten 

op verdere kennisontwikkeling en brede 

kennisdeling gebundeld via Neimed.

Anders gezegd: Limburg, en met name Parkstad 

Limburg, is in 2016 de ontkenning en bestrijding 

van de lopende demografische transitie voorbij: 

nu gaat het veel meer om het begeleiden en 

benutten van een nieuwe toekomst. 

Met die geleidelijke verschuiving van focus zal 

Neimed voor 2017 en de jaren daarna graag 

willen blijven bijdragen aan gedegen onderzoek 

en aan deskundige duiding van onderzoeks-

resultaten, beleidsnotities en cijfermateriaal.

De potentie van grensoverschrijdende mobiliteit 

als antwoord op krimpvraagstukken wordt verder 

onderzocht door de deelname aan twee 

Euregionale projecten in het kader van het 

kennis-as project ITEM en door bijdragen aan 

een tweetal Europese onderzoeksprojecten. 

En zo biedt ook ons werk in het project 

Gebrookerbos en de publicatie De Antistad (2016) 

nieuwe inzichten op aspecten van wonen, slopen, 

infrastructuur en publieke ruimte in krimpende 

steden, die in 2017 en de jaren erna om verder 

onderzoek vragen en tegelijkertijd om een 

verdere uitbouw binnen de contouren van 

ontwikkelingen elders en van beleidslijnen 

zoals bijvoorbeeld rond de Agenda Stad. 

Meer nadruk willen we leggen op het thema 

onderwijs, waarbij in de relatie met de Open 

Universiteit de expertise op het gebied van 

Onderwijswetenschappen en Bestuurlijke 

vernieuwing gericht ingezet zal worden en voor 

de economische vitaliteit en arbeidsmarkt is de 

bijzondere leerstoel op de Universiteit Maastricht 

het vehikel, waarlangs kennis en kunde door 

Neimed ontwikkeld wordt en samen met partners 

uitgeserveerd aan relevante doelgroepen.

Verdere wegwijzers voor de toekomstige route 

van Neimed voor 2017 willen we ophalen uit 

resultaten en aanbevelingen van een viertal 

landelijke en internationale conferenties die 

mede op initiatief van Neimed voor 2017 

geprogrammeerd zijn in onze regio. Een overzicht 

van het voorlopige programma voor 2017 is 

te lezen in het Neimed jaarprogramma 2017 

dat is te vinden op onze website.

De bevolking neemt in een aantal regio’s niet 

langer toe, waaronder in Limburg. Bovendien 

wijzigt de samenstelling van de bevolking in 

diezelfde regio’s drastisch. Minder jongeren, 

minder beroepsbevolking en meer ouderen. 

Dit gaat gepaard met fundamentele wijzigingen 

wat betreft de economische dynamiek, de wijze 

van openbaar bestuur en de manier, waarop we 

in de samenleving opnieuw definiëren wat we 

belangrijk vinden en wat niet. 
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Neimed is een netwerkorganisatie. Het gros van 

de ‘medewerkers’ draagt bij aan Neimed vanuit 

een van de verbonden organisaties of op basis 

van een incidentele opdracht. De volgende 

personen dragen bij aan de activiteiten van 

Neimed:

Bestuur
• Karel van Rosmalen, voorzitter, 

 vanuit Zuyd Hogeschool

• Hildegard Schneider, 

 vanuit Universiteit Maastricht

• Sander van den Eijnden, 

 vanuit Open Universiteit (t/m februari 2016)

• Arent van der Feltz, 

 vanuit Open Universiteit 

 (m.i.v. december 2016)

Programmaraad
• Jan Latten, voorzitter

• Gerard Mertens, namens Open Universiteit

• Gert-Jan Hospers, namens Zuyd Hogeschool

• Peter Bertholet, namens Stadsregio 

 Parkstad Limburg

• Charles Claessens, namens Provincie Limburg

Organisatie
• Wim Didderen, zakelijk directeur

• Nol Reverda, wetenschappelijk directeur

• Maja Ročak, onderzoeker

• Marijke Sniekers, onderzoeker

• Maurice Hermans, onderzoeker

• Jos Reinders, brooker (m.i.v. medio 2016)

• Samira Louali, onderzoeker (m.i.v. medio 2016)

• Frank Cörvers, houder Neimed leerstoel

• Inge Hooijen, onderzoeker

• Maria Polipciuc, onderzoeker

• Jan Merks, vrijwilliger

• Ralph van Hees, stagiair (t/m begin 2016)

• Monique Mathissen, 

 secretariaat en webredactie
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