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Voor u ligt de jaarrapportage 2017 van Neimed, 

het Nederlands expertise en innovatiecentrum 

maatschappelijke effecten demografische krimp. 

Zoals in alle voorgaande jaarrapporten is ook 

dit jaar de Boom een vruchtbare inspiratie 

voor titel en omslag. Na de jaarringen (2014), 

uitlopers (2015) en vruchtzetting (2016) 

parafraseren we dit jaar de stap van vrucht 

naar kiemkrachtig zaaigoed en jonge zaailingen. 

Een ‘organisch’, levendig, beeld verwijzend naar 

de toegenomen aandacht voor disseminatie 

van de kennis en expertise die binnen en rond 

Neimed zich ontwikkelt. En tevens duidend op 

het spontaan ontstaan of opkweken van nieuwe 

varianten, van nieuwe toekomstgerichte 

scenario’s robuust voor de condities die een 

krimpende regio als, deels verrassend rijk, 

‘substraat voor toekomstgroei’ te bieden heeft. 

Zorgvuldig geselecteerd zaaigoed geeft richting 

aan duurzame en evenwichtige ontwikkeling 

naar optimaal benutten van (leef-)ruimte en 

licht(-energie). 

Voorwoord
Met deze rapportage geven we een beeld van 

onze activiteiten in 2017 en schetsen we onze 

wensen en aanbevelingen voor de jaren 2018 

en verder inclusief de ambities voor ons eigen 

Neimed voor de komende jaren waarin 

‘demografische krimp’ als eigenstandig thema 

geen thema meer zal zijn, maar vraagstukken 

rond ‘gezonde’ ontwikkeling van onze 

samenleving vanuit (voorheen) krimpregio’s, 

in Randland gelegen, eens te meer.

Wij wensen u veel leesplezier en staan open 

voor uw reactie.

Wim Didderen en Nol Reverda, 
directie Neimed
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1. Inleiding
Met dit jaarrapport bieden wij u als lezer een 

overzicht van activiteiten, lezingen en publicaties 

van Neimed in 2017 en, op onderdelen, 

een inkijkje in de achtergronden plus de 

te verwachten toekomstige ontwikkelingen 

en ambities.

We schetsen een overzicht van uitkomsten 

en opbrengsten in een vijftal thematische 

hoofdstukken waarin het wetenschappelijk, 

deels actiegericht, onderzoek en onze meer 

maatschappelijke activiteiten per thema integraal 

aan bod komen. In hoofdstuk 4 volgt dan nog 

een overzicht van alle in 2017 gerealiseerde 

publicaties en lezingen. Het rapport sluit af 

met een blik op de toekomst. 

Als overzicht is dit jaarrapport ongetwijfeld 

niet uitputtend alleen al omdat in een moderne 

genetwerkte organisatie als Neimed vrijwel alle 

medewerkers ‘by nature’ een ‘dubbele pet’ 

dragen. Voor het welslagen van ons ambitieus 

jaarprogramma dat in samenspraak met de 

programmaraad wordt vastgesteld en afgestemd 

met stakeholders en opdrachtgevers wordt 

van medewerkers naast professionaliteit als 

onderzoeker ook grote flexibiliteit, reflectief 

vermogen, gezonde gedrevenheid en een zekere 

mate van ‘omdenken’ gevraagd. Die ‘dubbele pet’ 

staat in deze context dan voor het gegeven dat al 

onze onderzoekers naast Neimed een thuisbasis 

hebben binnen een van de drie onder de vlag 

van Neimed samenwerkende Limburgse 

kennisinstellingen.
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Een samenwerking die veel, heel veel, voordelen 

biedt voor zowel de toegang tot kennis en kunde 

die op een breed terrein kan worden aangeboord 

en onder Neimed flexibel kan worden ingezet, 

als voor talloze beschikbare kanalen en platforms, 

waarlangs verdere verrijking van deze kennis kan 

plaatshebben en de disseminatie van resultaten 

en bevindingen van ons werk een weg kan vinden 

naar ‘buiten’.

Toename en verbreding van disseminatie-

activiteiten is misschien wel het meest 

kenmerkend voor ons werk in 2017. Op talloze 

podia en media en deels via, zelf mede 

geïnitieerde, conferenties en (andere) events 

zijn de resultaten van ons werk van de afgelopen 

vijf jaar voor het voetlicht gebracht in binnen- en 

buitenland. Tegelijkertijd waren de eerste tekenen 

zichtbaar van onze ambities om voor de toekomst 

de koers van ons programma te actualiseren 

en opnieuw af te stemmen op vragen vanuit 

overheid en samenleving rond actuele sociale en 

economische ontwikkelingen. Over vraagstukken 

die soms te vertalen zijn in bruikbare toekomst 

‘scenario’s’ of over het nader onderzoeken, duiden 

en faciliteren van verschuivingen in de relatie 

tussen burger en overheid. Meer en actuele 

informatie over onze ‘zaailingen’, plannen en 

ambities voor 2018 en verder is te lezen via 

onze website.

Bijzonder lectoraat 
demografische transitie

Het bijzonder lectoraat ‘Demografische 

transitie’ is in 2012 vanuit Zuyd Hogeschool en 

in samenspraak met Stadsregio Parkstad Limburg 

ingesteld. Dr. Nol Reverda bekleedt sinds 2012 

de functie van bijzonder lector. Het bijzonder 

lectoraat richt zich specifiek op de sociale en

 culturele gevolgen van de processen van 

bevolkingsdaling en vergrijzing. Samenlevings-

opbouw, zorg, welzijn en cultuur zijn centrale 

thema’s in het onderzoeksprogramma van 

het bijzonder lectoraat.

Aan het bijzonder lectoraat zijn twee promotie-

trajecten verbonden. Maja Ročak doet onderzoek 

naar krimpende steden en sociaal kapitaal, 

en Marijke Sniekers naar de leefsituatie van jonge 

moeders in Parkstad Limburg. Daarnaast is 

het bijzonder lectoraat verantwoordelijk voor de 

projecten ‘Bevolkingsdaling, ontgroening, 

vergrijzing en welzijn’, ‘Leegstand in beeld’ , 

‘Wijkmonitor Krimp’, ‘Onderzoek Gebrookerbos’,

‘Who Cares’, ‘Krimplezing’, onderzoek naar 

‘De-growth’ (ont-groeien)  en de aan de website 

verbonden ‘Internationale database krimp’. 

De projecten komen verderop in deze rapportage 

uitvoerig aan de orde.

2. Samenwerking
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ITEM

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 samen-

werking 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 Universiteit Maastricht 

(UM). Nol Reverda, wetenschappelijk directeur 

Neimed, en Frank Cörvers, hoogleraar Neimed-

leerstoel, participeren in de wetenschappelijke 

adviesraad (Scientific Board) van ITEM, verant-

woordelijk voor de inhoudelijke ontwikkelingen 

van de onderzoeksprojecten. Bovendien 

representeert Neimed Hogeschool Zuyd in 

twee projecten:

1. Legitimering van de sociaal werker in de 

 verzorgingsstaat (promotieonderzoek naar  

 ontwikkeling en legitimering van sociaal 

 werk in Duitsland/Noordrijn-Westfalen, 

 Nederland/Limburg en België/Vlaanderen).   

 Resultaten in 2017: publicaties (ingediend) 

 in vakbladen en diverse presentaties, 

 hoorcolleges en lezingen. Het promotie-

 onderzoek is ondergebracht bij het lectoraat   

 Sociale Integratie, Zuyd Hogeschool.

2. Productieve Grenzen: Artistiek onderzoek 

 naar alledaagse grenspraktijken in de Euregio.  

 De twee hoofddoelen van dit project zijn: 
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• Praktisch experimenteren met 

 samenwerking over de grenzen in  

 de cultuursector / kennisdeling. 

 

• Artistiek onderzoek verrichten naar 

 alledaagse omgang met en productiviteit 

 van grenzen. Het project is een samenwerking 

 tussen het Lectoraat Autonomie en 

 Openbaarheid in de Kunsten (Faculteit van 

 de Kunsten, Zuyd Hogeschool Maastricht), 

 Het Laagland (jeugdtheatergezelschap in 

 Sittard) en Het Nieuwstedelijk (het stads-

 theater van Leuven, Hasselt en Genk). 2017 

 stond in het teken van het verzamelen van   

 data, het ontwikkelen van een methodiek en   

 exploratie van vormen van output.

Net als voorgaande jaren participeerde Neimed 

in 2017 in de ITEM werkgroep Grenseffecten-

rapportage, die verder bestaat uit medewerkers 

van ITEM, CBS en Euregio Maas-Rijn. De bijdrage 

vanuit Neimed wordt gecoördineerd door 

Jan Merks. Deze jaarlijkse rapportage is 

het resultaat van de inspanningen van veel 

studenten, promovendi en docenten/hoogleraren 

en handelt over onderwerpen die werken en 

wonen aan beide zijden van de landsgrenzen 

bemoeilijken of in elk geval compliceren. 

De rapportage mag zich in een toenemende 

belangstelling van overheden en beleidsmakers 

verheugen.

De derde jaarlijkse conferentie van ITEM met 

als titel ‘Frisse wind voor grensoverschrijdende 

samenwerking’ vond op 10 november 2017 in 

Düsseldorf plaats. Namens Neimed bezochten 

Nol Reverda en Jan Merks de conferentie. 

Een uitgebreid verslag is te vinden op de 

website van Universiteit Maastricht: 

https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/events/

item-annual-conference-2017/verslagen-

presentaties. Op deze pagina staan ook 

documenten met betrekking tot ITEM’s 

Grenseffectenrapportage 2017.

https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/events/item-annual-conference-2017/verslagen-presentaties
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/events/item-annual-conference-2017/verslagen-presentaties
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/events/item-annual-conference-2017/verslagen-presentaties
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Bijzondere Leerstoel 
‘Demografische transitie, 
menselijk kapitaal en 
werkgelegenheid’

De arbeidsmarkt in een krimpregio en dan met 

name de krimp in de potentieel werkende bevolk-

ing vraagt om inzicht. Dankzij de bijzondere leer-

stoel ‘Demografische transitie, menselijk kapitaal 

en werkgelegenheid’ wordt deze problematiek 

expliciet geanalyseerd. Kennis over de ontwikke-

ling 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). Houder van de leerstoel is prof. dr. Frank 

Cörvers. Hieronder een overzicht van zijn 

publicaties in 2017 verschenen en van zijn 

activiteiten in het kader van de Neimed-leerstoel.

Nationale publicaties
• F. Cörvers, J. Wilschut (2017), Langer 

 gemotiveerd doorwerken: ‘Uitstroom van  

 werkenden bij overheid en onderwijs: 

 selectie uit de poort’, in: J. Uijlenbroek, 

 Staat van de Ambtelijke Dienst, De motiverende  

 overheid anno 2017, CAOP, Den Haag, 

 pp. 131-140.  

• F. Cörvers, A. Mommers (2017), Lesgevend   

 personeel in Caribisch Nederland, Economische  

 Statistische Berichten, Vol. 102, p. 86.

• F. Cörvers, I. Hooijen (2017), Notitie voor 

 de Provincie Limburg naar aanleiding van 

 de workshop ‘Human Capital and Regional 

 Development’, Maastricht, 16 en 17 juni 2017,   

 ROA Fact Sheet ROA-F-2017/5.

Internationale publicaties
• F. Verwest, P. Taylor, L. van Wissen, J. van Dijk,  

 A. Edzes, M. Hamersma, F. Cörvers, A. de Grip,  

 J. van Thor (2017), Resilient labour markets   

 and demographic change in selected regions  

 of the Netherlands, in: C. Martinez, T. Weyman,  

 J. van Dijk (eds), Demographic transition, 

 labour markets and regional resilience, Springer 

 International Publishing AG, pp. 73-94.

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

 (2017), Is there a rationale to contact the   

 unemployed right from the start? Evidence  

 from a natural field experiment, Labour 

 Economics, Vol. 45, pp. 158-168.

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

 (2017), Ability, academic climate, and going   

 abroad for work or pursuing a PhD, CESifo 

 Economic Studies, Vol. 63, pp. 119-140.
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Papers in bewerking en/of te presenteren
• I. Hooijen, I, Bijlsma, F. Cörvers, 

 D. Poulissen, Geographical psychology. 

 Exploring the link between personality traits 

 and residence in the Netherlands (ingediend 

 bij ERSA).

• I. Hooijen, F. Cörvers, How to attract STEM  

 workers to a high-tech business park in a 

 shrinking region? Place and Life satisfaction.

• 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.

• F. Cörvers, H. Heijke, B. Kriechel, H. Pfeifer,   

 High and Steady or Low and Rising? Lifecycle   

 Earnings Patterns in Vocational and General 

 Education.

• M. Polipciuc, R. Montizaan, F. Cörvers, 

 Peers’ race in adolescence and political 

 participation, Maastricht University (ingediend  

 bij EEA-ESEM).

• A.S. Aron, F. Cörvers, A. Mommers, Push and  

 pull factors in recruitment, selection and 

 retention of teachers in remote areas: 

 The Caribbean Netherlands (ingediend en 

 geaccepteerd bij Small Islands Conference).

Beoordelingen scripties en theses
• Coline Lejeune, Does employment have a 

 causal impact on fertility? An empirical analysis 

 based on Walloon municipalities, Master 

 scriptie Economics, Double degree met 

 Université catholique de Louvain.

• Ana Patricia Silva Vara, Redressing the Gender 

 Gap: Conditional Cash Transfers and their 

 Impact on Women’s Empowerment in Brazil 

 and Mexico, Chair of Assessment Committee 

 PhD defence, 11 december 2017, Maastricht 

 University.

• Gintare Morkute, How people and jobs find 

 each other - Micro-level spatial adjustment 

 mechanisms between human capital supply 

 and demand, Member of Assessment 

 Committee PhD thesis, 21 december 2017, 

 Rijksuniversiteit Groningen.

Blogs en opinie
• De sneltram naar Hasselt en de Maastricht

 Brussel express, blog, Neimed, 20 april 2017.

http://www.neimed.nl/nl/blog/de-sneltram-naar-hasselt-en-de-maastricht-brussel-express
http://www.neimed.nl/nl/blog/de-sneltram-naar-hasselt-en-de-maastricht-brussel-express
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Disseminatie van kennis vond ook plaats 

middels onderzoeksactiviteiten, sessies en 

lezingen:

Onderzoeksactiviteiten
• Wetenschappelijke mini-conferentie, 

 16 en 17 juni 2017, ROA/NEIMED/ITEM, 

 Maastricht.

• Bijdrage aan Workshop on Spatial Dimensions  

 of the Labor Market, ZEW Mannheim, met  

 paper Entry into working life: Spatial mobility  

 and the job match quality of higher-educated   

 graduates, 30 en 31 maart 2017.

• Projecten ROA:

 • Tussenrapportage grenseffecten 

  van verhoging lage BTW-tarief 

  (i.s.m. ITEM)

 • ROC’s Brabant over macrodoelmatigheid  

   (i.s.m. Universiteit van Tilburg)

 • Regionale arbeidsmarktprognoses

• De volgende projecten zijn in 2017 voorbereid:

 • Regionale prognoses en Factsheets 

  Overijssel en Gelderland

 • Eindrapportage grenseffecten van 

  verhoging lage BTW-tarief (i.s.m. ITEM)

Lezingen en sessies
• Border labour markets with and without 

 border impediments, ITEM, Key note 

 jaarconferentie, 9 februari 2017.

• Economie en werkgelegenheid Stein e.o., 

 Studiedag Groenlinks, PvdA, D66, Stein,

 10 juni 2017.

• Festival van de toekomst: Onderwijs, Neimed,  

 Heerlen, 14 september 2017.

• Arbeidsmarktrelevantie mbo-opleidingen: 

 4 oktober 2017 ROC Tilburg; 10 oktober 2017  

 ROC KWIC Den Bosch; 30 oktober 2017 

 ROC De Rooi Pannen Tilburg; 14 november   

 2017 ROC KWIC Den Bosch.

• Menselijk Kapitaal in Overijssel: 

 vraag-aanbod-mismatch, Provincie 

 Overijssel: Herijking ‘Iedereen in Overijssel   

 doet mee!’, Deventer, 5 oktober 2017.

• Langer gemotiveerd doorwerken en 

 ‘Selectie uit de Poort’, WERKcongres ministerie  

 van BZK, Den Haag, 2 november 2017.

De hoogleraar is lid van de volgende organen: 

‘Scientific Board, Institute for Transnational and 

Euregional cross border cooperation and Mobility 

(ITEM)’; Expertgroep Sociale Demografie, Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS); Raad van 

Toezicht, Zuyd Hogeschool en Adviesgroep 

Leerlingen- en Studentramingen (ALS), Ministerie 

van OCW.



11

Binnen de Neimed leerstoel begeleidt Frank 

Cörvers twee PhD’s: Inge Hooijen en Maria 

Polipciuc; hun promotieonderzoeken worden in 

deze jaarrapportage in aparte alinea’s besproken.

Momenteel lopen er procedures voor twee 

nieuwe PhD’s.

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 

kennisinstituten 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 ‘Kennisvoorkrimp’ is 

in 2017 mede op initiatief van Neimed gelanceerd 

als de nieuw 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 2017 sterk aangepast onder 

het beleid van het nieuwe kabinet en het 

aantreden van een vernieuwd ‘krimpteam’ 

binnen het ministerie van BZK. Als onderdeel 

van diezelfde aanpassingen en na grondige 

evaluatie is bovendien de positie van het 

Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling (NNB) 

afgebouwd.

Onder het vernieuwde KDT zal meer aandacht 

zijn voor en podium geboden worden aan 

anticipeerregio’s en ‘organisaties’ die actief 

betrokken zijn bij de ‘krimp-agenda’ c.q. aspecten 

van ‘demografische transitie’ met een focus 

op krimpgebieden. 

Met name is ook tot die samenhang besloten 

om de structuur en de redactie van en rond het 

bestaande internetplatform ‘VanMeernaarBeter.

nl’ aan te passen aan deze nieuwe koers en deze 

te vervangen door een vernieuwde portal onder 

‘Kennisvoorkrimp.nl’. Neimed participeert in de 

ontwerpgroep en in de redactie i.o. die deze 

nieuwe portal heeft ontworpen en gevuld. 
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Onder de nieuwe structuur voor het KDT heeft 

Neimed op verzoek van het ministerie van BZK 

ook een ontwerpvoorstel aangeleverd voor 

inrichting van kennisontwikkeling en kennis-

deling waaronder het inrichten van een 

Wetenschappelijke reflectiegroep (WRG) 

demografische krimp. Deze reflectiegroep is 

begin 2018 formeel ingesteld.

Er 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, per eind 2017 is het werken met 

een landelijke kennisagenda als kerntaak van 

het KDT gedeprioriteerd. Verder is er onder 

afstemming met KDT partners 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.

Interne en externe 
netwerkontwikkeling

Neimed is primair te kenschetsen als een 

genetwerkte organisatie met een kleine vaste 

kern van medewerkers en een grotere groep van 

zelfstandig opererende professionals waarvan 

een eerste ‘schil’ een van de drie participerende 

kennisinstellingen als thuisbasis heeft. 

De bereidheid tot open kennisdelen en 

samenwerking onder Neimed vlag zijn tekenend 

voor de verbondenheid met Neimed en voor 

het commitment naar de kwaliteit van het Neimed 

programma. Het aantal en de kwaliteit van de 

externe netwerkverbindingen vanuit dit eigen 

team van onderzoekers en (andere) professionals 

is ook in dit verslagjaar weer verder gegroeid. 

We volstaan hier met vermelding van enkele 

markante nieuwe initiatieven en verwijzen verder 

naar de netwerkactiviteiten die bij de diverse 

activiteiten elders in dit rapport zijn beschreven. 

Lokaal/regionaal is het project Gebrookerbos 

een katalysator gebleken voor nieuwe initiatieven 

en nieuwe netwerkcontacten voor Neimed. Zo is 

bijvoorbeeld de samenwerking met een aantal 

Parkstadgemeenten verder versterkt en dan 

met name met de Gemeente Heerlen.
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Landelijk is een begin gemaakt met de aansluiting 

bij het netwerk van Stadslabs. Daarnaast zijn aan 

de opzet van het Kennisplatform Demografische 

Transitie (KDT) op wens van het ministerie van 

BZK en op voorstel van Neimed nieuwe impulsen 

gegeven. Dit door het inrichten van een 

Wetenschappelijke Reflectiegroep en 

de lancering van een vernieuwd digitaal 

platform vanuit dit landelijke (KDT-)netwerk: 

‘KennisvoorKrimp.nl’ waarbij een groeiend 

aantal organisaties en experts wordt betrokken.

Euregionaal/internationaal wordt in een drietal 

nieuwe europese samenwerkingsprojecten 

geparticipeerd (Re-City; N-power; Dear-Euregio) 

en is de bijdrage aan het programma van ITEM 

voortgezet.

Uitwisseling onderzoek 
kenniscentra

Neimed maakt deel uit van een netwerk 

van de drie regionale krimp kenniscentra 

in Zeeland, Groningen en Limburg 

(ZB, Hanzehogeschool Groningen en Neimed). 

Binnen dit netwerk is gesproken over de 

versterking van de rol van kennisinstituten 

in de krimpagenda van Nederland. Dit zal in 

2018 uitmonden in de instelling van een 

Wetenschappelijke Reflectiegroep 

Bevolkingsdaling.
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Bevolkingsdaling, ontgroening, 
vergrijzing en welzijn

In samenwerking met de Wmo-werkplaats Zuyd 

worden ontwikkelingen binnen het sociale domein 

– jeugdzorg, Wmo, participatiewet –gevolgd. 

Onderzoeken vinden onder andere plaats in de 

stedelijke krimpregio Parkstad Limburg. Daarmee 

wordt invulling gegeven aan de sociale paragraaf 

van de demografische transitie. In 2017 is een 

onderzoek  gestart naar het functioneren van  

de sociale wijkteams in Landgraaf. Dit onderzoek 

wordt in 2018 afgerond.

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. Het project kreeg in 2017 

vorm en inhoud binnen de activiteit ‘Who cares’, 

een door de rijksbouwmeester Floris van  

Alkemade gelanceerde ontwerpprijsvraag  

voor nieuwe vormen van wonen en zorg.

Neimed was één van de partners in het project 

‘Een meesterlijke community, samen wonen en 

werken’. Het project met Geleen-Zuid/Kluis als 

casus, een wederopbouwwijk gebaseerd op het 

oude maatschappijbeeld van het grote gezin, 

geeft vorm aan een nieuwe manier van wonen, 

werken, recreëren en samenleven. De focus ligt 

niet alleen op aanpassing van woningen, maar 

ook op de inrichting van openbare ruimte, het 

bevorderen van sociale cohesie en het tegengaan 

van tweedeling in de samenleving. Naast Nol 

Reverda (Neimed/Zuyd Hogeschool), bestond  

het team uit onder andere Sheila Oroschin  

(The Masters), Tim Prins (Studio Stad) en  

Carola Janssen (CO3).

Het project werd ingezonden voor de  

ontwerpprijsvraag ‘Who Cares’. En niet zonder 

resultaat. Tijdens de eind oktober in Eindhoven 

gehouden Dutch Design Week werden de  

winnaars en twee eervolle vermeldingen  

bekendgemaakt. Eén eervolle vermelding was 

voor ‘Een meesterlijke community’, onder meer 

vanwege de voorbeeldwerking van het project,  

zo was te lezen in het juryrapport: ‘De jury brengt 

deze eervolle vermeldingen graag extra onder  

de aandacht vanwege de voorbeeldwerking die 

kan uitgaan van mensen met een sterk ideaal, 

3. Kennisontwikkeling

https://prijsvraagwhocares.nl/inzendingen/een+meesterlijke+community+samen+wonen+en+werken/
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die realiseerbare plannen ontwikkelen voor 

woongemeenschappen met zorg en die  

beschikken over een generieke kwaliteit die 

potentie hebben om op meerdere plaatsen in 

Nederland te worden uitgevoerd.’ De prijsvraag 

‘Who Cares’ gaat uit van de gedachte dat een stad 

die goed is ingericht voor ouderen en kwetsbaren, 

een goede stad is voor iedereen. Veranderingen 

in de zorg, demografische ontwikkelingen en een 

andere kijk op gezondheidszorg vragen om een 

andere kijk op woonwijken.

De jury, onder voorzitterschap van de rijksbouw-

meester, beoordeelde in totaal 174 inzendingen. 

Een tentoonstelling met daarin de inzendingen  

die de tweede ronde bereikten, was in 2017 op 

een aantal plekken in het land te zien en zal  

ook in 2018 nog rondreizen.

Het onderwerp ‘Leegstand in beeld’ kwam verder 

prominent aan bod in de publicatie van de 8e 

Neimed Krimplezing ‘Reallabor: de ont-groeiende 

stad’ die in 2017 verscheen. In deze publicatie 

maakte Nol Reverda de transformatie van de 

stad Heerlen zichtbaar door beelden van toen te 

vergelijken met die van nu. Met behulp van een 

brochure, uitgegeven door de gemeente Heerlen 

in 1962, werd de stedelijke transformatie  

gereconstrueerd.

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. Disseminatie van haar onderzoek vond 

in 2017 voornamelijk plaats via presentaties 

en onderwijsactiviteiten; ook werden blogs, 

een artikel en hoofdstuk geschreven.

Artikel (ingediend in 2018)
• Ročak, M., Hospers, G.J., Reverda, N. (2018).   

 New Horizons for Old Industrial Areas: Urban  

 Shrinkage and Social Capital in Blaenau Gwent,  

 Wales. (ingediend bij Urban Research Practice).

https://prijsvraagwhocares.nl/blog/reisschema_tentoonstelling
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Hoofdstuk (verschenen in 2018)
• Ročak, M. (2018). Urban shrinkage in old 

 industrial regions: the importance of 

 software. In: Dealing with Urban and Rural   

 Shrinkage. Formal and Informal Strategies.   

 Hospers, G.-J.; Syssner, J.; Lit Verlag, Zürich.

Blogs gepubliceerd
• Verkiezingen in ‘Krimpland’, blog, Neimed, 

 3 april 2017.

• Is er een verklaring voor het hoge gebruik

 van sociaal domein voorzieningen in

 krimpgebieden?, blog, Neimed, 5 oktober 2017.

Presentaties
• Presentatie ‘New vocabulary for shrinkage:  

 role of civil society’ tijdens OU Symposium   

 ‘Learning and Innovations in Resilient Systems’,  

 23 en 24 maart 2017.

• Presentatie ‘Urban Shrinkage in Europe: 

 A Comparative Perspective’ tijdens Nordic 

 Geographers Meeting, juni 2017.

• Presentatie ‘Case Study Wales’ tijdens 

 bijeenkomst van het lectoraat Sociale 

 Integratie, Zuyd Hogeschool, maart 2017.

Onderwijs
• Hoorcollege ‘Demografische en 

 maatschappelijke transitie in Limburg’, 

 Faculteit Sociale Studies en Educatie, 

 Zuyd Hogeschool, november 2017.

• Hoorcollege ‘Demografische en 

 maatschappelijke transitie in Limburg’, 

 introductie voor MBO studenten, Faculteit 

 Sociale Studies en Educatie, Zuyd Hogeschool, 

 maart 2017.

• Werksessie ‘Krimp en samenleving in Limburg’,  

 workshop, literatuur, onderwijsmateriaal en  

 weblecture voor deeltijd studenten, 

 Zuyd Hogeschool.

• Lezing ‘Demografische transitie in Limburg:   

 noch een probleem, noch een kans’, bezoek   

 scholieren en docenten van het Lyceum 

 Leeuwarden aan Maastricht, september 2017.

• Hoorcollege ‘Krimp en de samenleving’, 

 Interdisciplinaire minor Vital communities, 

 Zuyd Hogeschool, november 2017.

• Lezing ‘Understanding Shrinkage’, Hogeschool 

 Van Hall Larenstein, Velp, november 2017.

• Lezing ‘From Riches to Rags: Understanding 

 Civic Action in Medium-sized Shrinking Cities’, 

 Master Placemaking and Spatial Practice, 

 Radboud Universiteit, Nijmegen, oktober 2017.

http://www.neimed.nl/nl/blog/verkiezingen-krimpland
http://www.neimed.nl/nl/blog/er-een-verklaring-voor-het-hoge-gebruik-van-sociaal-domein-voorzieningen-krimpgebieden
http://www.neimed.nl/nl/blog/er-een-verklaring-voor-het-hoge-gebruik-van-sociaal-domein-voorzieningen-krimpgebieden
http://www.neimed.nl/nl/blog/er-een-verklaring-voor-het-hoge-gebruik-van-sociaal-domein-voorzieningen-krimpgebieden
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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), gemeente Peel 

en Maas. In 2017 is de Wijkmonitor niet ingezet. 

Wel was er interesse vanuit Gemeente Meerssen 

en de Faculteit Ergotherapie (Zuyd Hogeschool), 

maar dit heeft niet geresulteerd in een opdracht.

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 blijft de wijkmonitor promoten, 

onder andere op zijn website.

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.

Om de onderzoeksresultaten te presenteren, 

stond in 2017 het schrijven van artikelen en 

hoofdstukken centraal. Disseminatie van 

de gegevens vond ook plaats in onderwijs en 

onderzoeksseminars, via presentaties en 

gastcolleges.

http://www.neimed.nl/nl/onderzoek/wijkmonitor
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In 2017 werd het artikel ‘Defining dreams: Young 

mothers’ agency in constructions of space’ 

gepubliceerd in Social & Cultural Geography. 

Daarnaast diende Marijke Sniekers een artikel 

in bij Journal of Youth Studies en diende ze twee 

hoofdstukken in voor twee verschillende boeken. 

Het ene (Nederlandstalige) boek verdiept zich 

in de praktijk van de jeugdzorgwerker waarbij 

het hoofdstuk van de promovenda gaat over 

agency in het jeugd- & jongerendomein vanuit 

het perspectief van een jonge moeder. Het andere 

(Engelstalige) boek gaat over social work en het 

concept van een inclusive society; het betreffende 

hoofdstuk richt zich op hoe jonge moeders 

navigeren binnen de systemen van ondersteuning 

en hulpverlening. Voor dit boek nam de 

promovenda deel aan een preconference 

workshop van het European Research Network 

Inclusive Society & Social Work binnen de 

EASSW-UNAFORIS European Conference in Parijs.

Artikel gepubliceerd
• Sniekers, M. (2017). Defining dreams: 

 Young mothers’ agency in constructions of   

 space. Social & Cultural Geography. 

 doi:10.1080/14649365.2017.1344872

Blogs gepubliceerd
• Jonge vrouwen als motor van verandering, 

 blog, Neimed, 1 mei 2017.

• Eigenheid en onderscheid geduid, blog, 

 Neimed, 19 december 2017.

Artikel ingediend
• Juli 2017, Navigating norms and structures:  

 Young mothers’ pathways to economic 

 independence, Journal of Youth Studies.

Boekhoofdstukken ingediend
• Hoofdstuk ingediend, april 2017, Young 

 mothers navigating social support systems, 

 in Dos Santos Freitas, Maria José, Fernandez   

 Barrera, Josepha, Bundschuh, Stephan, Zganec,  

 Nino (Red.) Inclusive society & Social Work.

• Hoofdstuk ingediend, juli 2017, en herziene  

 versie november 2017, Agency in het jeugd- &  

 jongerendomein vanuit het perspectief van   

 een jonge moeder, in Cardol, Goos & Haarsma,  

 Lennie (Red.) Praktijk van de jeugdzorgwerker.  

 Coutinho: Bussum.

http://www.neimed.nl/nl/blog/jonge-vrouwen-als-motor-van-verandering
http://www.neimed.nl/nl/blog/eigenheid-en-onderscheid-geduid
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Presentaties
• Working on economic independence: 

 Young mothers’ agency in education and 

 employment, PhD seminar, IGS, RU, 

 21 februari 2017. Voor 8 PhD studenten van   

 Radboud Universiteit Nijmegen.

• Economische zelfstandigheid van jonge 

 moeders, Lectoraat Sociale Integratie, Zuyd   

 Hogeschool, Sittard, 22 maart 2017. Voor 

 15 docenten/onderzoekers van Zuyd 

 Hogeschool plus 7 professionals uit het 

 werkveld (Gemeente Heerlen).

• Constructing and categorizing young  

 motherhood. Seminar Interdisciplinary 

 Conversations: Gender Categorizing: 

 The making of (in)equality, Radboud Gender &

  Diversity, RU, Nijmegen, 26 oktober 2017. 

 Voor 25 MA en PhD studenten en professoren  

 van universiteiten in Nederland.

• Parenting images of young mothers, 

 International Positive Parenting Conference, 

 HoWest, Brugge, België, 21 november 2017. 

 Voor 25 studenten van hogescholen uit

  Nederland, België, Litouwen en Finland.

• Afstudeercoach en scriptiebegeleider  

 m.b.t. thema jongere, kind en jeugd.  

 Voor 7 studenten Zuyd Hogeschool, SW.

Gastcolleges
• Ervaringen van een jonge moeder, Gastcollege

  minoren GGZ en kind en Jeugd, Zuyd 

 Hogeschool, Sittard, 31 januari 2017. Voor 

 20 studenten Zuyd Hogeschool, SW en 

 Verloskunde en Verpleegkunde.

• Jonge moeders in de media, Gastcollege OLP6, 

 Zuyd Hogeschool, Sittard, 7 december 2017. 

 Voor 25 studenten Zuyd Hogeschool, SW.

Aantrekken en behouden van 
menselijk kapitaal in demografisch 
veranderende regio’s

Het promotieonderzoek 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 

woonvoorkeuren van technische kenniswerkers 

van de Brightlands Chemelot Campus in 

Zuid-Limburg. De woonvoorkeuren worden 

achterhaald door gemeentelijke kenmerken (zoals 

voorzieningen en demografische compositie) te 

koppelen aan het zelf-gerapporteerde individuele 

geluk van de respondenten.
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Het tweede onderzoek richt zich op de 

mobiliteitsintenties van studenten die aan het 

eind van hun studie zijn en studeren aan een 

van de vijf hogere opleidingsinstituten binnen 

de Euregio Maas-Rijn (EMR). Het derde onderzoek 

geeft een vervolg hieraan: twee jaar na afstuderen 

werd dezelfde groep ondervraagd om te 

achterhalen of de mobiliteitsintenties 

daadwerkelijk gerealiseerd zijn en wordt 

onderzocht welke factoren een rol spelen bij 

het al dan niet realiseren van intenties.

Het laatste onderzoek richt zich op de 

geografische verdeling en rol van individuele 

psychologische kenmerken (Big Five) in het 

verklaren van locatiekeuze onder recent 

afgestudeerde HBO’ers in Nederland.

Hieronder volgt een overzicht van publicaties, 

presentaties en onderwijsactiviteiten van de 

promovenda in 2017. Enkele van de activiteiten, 

namelijk die samen met de hoogleraar zijn 

uitgevoerd, zijn al eerder in deze paragraaf 

genoemd en worden daarom niet opnieuw 

hieronder vermeld.  

Publicaties
• Hooijen, I., Meng, C., Reinold, J. & Siegel, M.  

 (2017). Competition for talent: retaining 

 graduates in the Euregio Meuse-Rhine. 

 European Planning Studies, 25(22), 2212-2231.

Onderwijs
• Theories of Social Order (Macro Sociologie),  

 University College Maastricht, februari t/m   

 april 2017.

• Creative Problem-Solving and Communication  

 Skills for Emerging Markets, School of Business  

 and Economics, Maastricht University, oktober  

 t/m december 2017.

Presentaties
• SZW Wetenschapsdag, Ministerie van Sociale   

 Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, 

 Nederland, oktober 2017: Presentatie PhD   

 research overview: Human capital in the region.

• ERSA, Social Progress for Resilient Regions,  

 Groningen, augustus 2017: Paper 

 presentatie: How to attract STEM workers to 

 a high-tech business park in a shrinking region?  

 Place and Life satisfaction. Inge Hooijen & 

 Frank Cörvers

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09654313.2017.1354976
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• ROA, Maastricht University, Poster Sessions,  

 Maastricht, juli 2017: Poster presentatie: 

 Geographical psychology and regional 

 characteristics. To what extent do personality 

 traits correlate with residence in the 

 Netherlands? Inge Hooijen, Ineke Bijlsma, 

 Frank Cörvers, Davey Poulissen.

• ROA, Maastricht University, Human Capital   

 and Regional Development, Maastricht, 

 juni 2017: Poster presentatie: Geographical 

 psychology and regional characteristics. To what 

 extent do personality traits correlate with 

 residence in the Netherlands? Inge Hooijen, 

 Ineke Bijlsma, Frank Cörvers, Davey Poulissen.

• ROA, Maastricht University, Human Capital 

 and Regional Development, Maastricht, 

 the Netherlands, juni 2017: Paper 

 presentatie: How to attract STEM workers to a   

 high-tech business park in a shrinking region?   

 Place and Life satisfaction. Inge Hooijen & 

 Frank Cörvers.

• RSA, The Great Regional Awakening – new   

 directions, Dublin, Ireland, juni 2017: Paper  

 presentatie: How to attract STEM workers to a   

 high-tech business park in a shrinking region?   

 Place and Life satisfaction. Inge Hooijen & 

 Frank Cörvers.

• Jaarlijkse bijeenkomst: Female in the Euregio   

 Meuse-Rhine (EMR), Vaals, maart 2017: 

 Students in the EMR. Keynote speakers: 

 Julia Reinold, Inez Roosen, Inge Hooijen.

Diversiteit en samenwerking

Het promotieonderzoek van promovenda Maria 

Polipciuc was in 2017 voornamelijk verdeeld over 

twee projecten. De promovenda werkte aan de 

methodologie en data-analyse van een project 

over de impact van raciale diversiteit op school 

op prosociaal gedrag. Dit paper wordt ingediend 

voor commentaar op de ROA-notitie in april 

2018. In 2017 werd besloten om binnen het 

onderzoek met name te focussen op een specifiek 

type gedrag, namelijk stemgedrag en politieke 

voorkeuren.

Het tweede project, dat in 2017 is gestart, richt 

zich op het vraagstuk dat mensen minder geneigd 

zijn vertrouwensrelaties aan te gaan met degenen 

met wie ze geen groepslidmaatschap delen, dan 

dat ze vertrouwensrelaties aangaan met degenen 

die tot hun groep behoren. Weten wat belangrijk 

is bij het beslissen iemand te vertrouwen, kan 

beleidsmakers inzicht geven in het oplossen 

van dit vraagstuk.
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De promovenda gaf in 2017 de volgende 

presentaties:

• Diversity in School and Civic Participation 

 Later in Life, Development and Utilization of   

 Human Resources Seminar, Maastricht 

 University, Maastricht, maart 2017.

• Identity-Dependent Beliefs and 

 Coordination, Thurgau Experimental 

 Economics Meeting (theem), University of 

 Konstanz, Switzerland, april 2017.

In het Neimed programma raken de 

onderzoeken van beide promovendi 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.

Gebrookerbos

Gebrookerbos is een methode om door middel 

van sociale innovatie bottom-up een gebied te 

ontwikkelen. Burgers spelen de hoofdrol: zij nemen 

eigen verantwoordelijkheid voor hun buurt of wijk 

en vormen lege plekken om tot plekken die voorzien 

in een behoefte van de burgers in Heerlen-Noord.

Door het wegvallen van de delfstoffenwinning 

en de demografische ontwikkelingen vallen er 

open ruimtes in het landschap. Die plekken die er 

nu ‘verloren’ bijliggen, kunnen een grote impuls 

betekenen voor de kwaliteit en vitaliteit van de 

regio en de omliggende wijken in het bijzonder. 

Binnen de thema’s wildernis, toeristisch/recreatief 

netwerk en stadslandbouw is het voor burgers 

mogelijk om initiatieven te ontwikkelen die 

bijdragen aan de ontwikkeling van de buurt 

of wijk.

In ‘Gebrookerbos’ werken Gemeente Heerlen 

en Neimed samen met de Open Universiteit aan 

een meerjarig experiment met de methodiek 

‘Gebrookerbos’ als basisconcept voor het 

begeleiden en monitoren van een relatief 

grootschalige gebiedstransformatie. 



23

Heerlen-Noord en de aangrenzende gebiedsdelen 

in de omliggende Parkstad gemeenten vormen 

geografisch gezien de primaire gebiedsdelen 

waar Gebrookerbos zich op richt. Uitgangspunt 

is daarbij dat de initiatiefnemer(s) eigenaar zijn 

en blijven van hun idee. Dit eigenaarschap is 

een belangrijke component in de ‘methode 

Gebrookerbos’. Daar waar burgers 

verantwoordelijkheid vragen en krijgen over 

een stuk grond waar zij hun idee kunnen 

realiseren ontstaat motivatie en betrokkenheid: 

de participatiesamenleving op microschaal. 

Provincie Limburg, Gemeente Heerlen en 

IBA Parkstad zijn de belangrijkste financierders 

van Gebrookerbos.

Burgerinitiatieven krijgen dus de ruimte om 

zich te ontwikkelen en te groeien. Hierbij worden 

de initiatiefnemers gefaciliteerd door de brooker. 

Deze brooker zorgt voor informatie, inspiratie, 

kennisdeling en verbinding tussen initiatieven, 

inwoners, gemeente en andere partijen die nodig 

zijn voor de ontwikkeling van een initiatief. 

23
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Hierdoor ontstaat ontmoeting  en -direct of 

indirect- communicatie met elkaar en dat zorgt 

voor het onderling delen van goede ideeën, 

inspiratie en nieuwe plannen. Het gaat om 

betrekken en activeren van bewoners en 

ondernemers die zich betrokken voelen bij 

deze plekken en er zelf mee aan de slag gaan. 

Per augustus 2017 is een communicatie-

medewerker ingezet om middels vormen 

van engagementmarketing samen met de 

Brooker anderen te inspireren op deze manier 

draagvlak en beweging te creëren. 

In 2017 zijn 14 burgerinitiatieven toegevoegd aan 

de gestaag groeiende lijst van micro-initiatieven 

in Gebrookerbos. De toegangskanalen waren 

zeer divers: via de accountmanagers, 

gebiedsregisseurs, de brooker, de lokale 

welzijnsorganisatie, een buurtplatform, etc. 

In december 2017 stond de teller op 

42 burgerinitiatieven die in de afgelopen vier 

jaar zijn aangemeld. Niet alle initiatieven zijn 

al gerealiseerd; een deel is nog in ontwikkeling 

terwijl sommige initiatieven (zes stuks) om 

uiteenlopende redenen zijn stopgezet. 

In 2017 is gericht gewerkt  aan de versteviging van 

het netwerk met als doel om de onderlinge band 

en samenwerking tussen de burgerinitiatieven 

te vergroten, waarbij het uitdragen van 

‘Gebrookerbos’ als entiteit en als label geen 

doel op zich is.

In de zomer van 2017 is het boekje 

‘Gebrookerbos - Van Weiland naar Wij-land’ 

samengesteld en verspreid in een oplage van 

1500 exemplaren. In dit boekje staat de lijst van 

burgerinitiatieven (+/- 30 stuks) beschreven die 

daadwerkelijk te bezichtigen zijn. De initiatieven 

zijn door een fietsroute met elkaar verbonden. 

Het boekje werd goed ontvangen als bruikbaar 

middel om de Gebrookerbos projecten breder 

en in samenhang voor het voetlicht te brengen.

Op 10 november vond de tweede conferentie 

burgerinitiatieven plaats in SCHUNCK* te 

Heerlen. Deze bijeenkomst vormde het slot 

van de expositie Randland. Aan beide 

evenementen hebben leden van meer dan tien 

burgerinitiatieven deelgenomen. In 2016 stond 

‘kennis maken’ centraal. In het verslagjaar 2017 

stond het ‘kennis delen’ centraal in de workshops. 

Ongeveer 60 gasten namen hieraan deel.
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Vanuit communicatie is in 2017 een start 

gemaakt met het inventariseren van de 

communicatiemiddelen in het netwerk 

Gebrookerbos, zowel kanalen van de 

burgerinitiatieven als communicatiekanalen 

van de partners en de schil daaromheen. 

Met betrekking tot informatievoorziening bleek 

tijdens de conferentie dat vooral partners en 

stakeholders behoefte hebben aan een website 

met statische informatie (wat is Gebrookerbos); 

de initiatieven gaven aan dat persoonlijk 

contact volgens hen het meest praktische 

communicatiemiddel is als het gaat om 

kennisdeling. Deze vraag en behoefte zal in 

2018 dieper onderzocht en voorgelegd worden 

aan alle burgerinitiatieven. Bij het realiseren 

van een platform en website is de behoefte 

van de initiatieven leidend.

Aandacht voor communicatie en marketing 

rondom Gebrookerbos werd per november 2017 

en gedurende tien weken tevens verbonden 

aan een minor Cross Media Promotion voor 

studenten van Zuyd Hogeschool.

Onderzoek ‘Methode Gebrookerbos’ 
Het onderzoeksdeel van Gebrookerbos wordt 

uitgevoerd door Neimed. In de zomer van 2017 

is de definitieve rapportage van het kwalitatief 

onderzoek opgemaakt. Met het kwalitatief 

onderzoek is inzicht verkregen in de factoren 

en voorwaarden die bijdragen aan de sociale 

vitaliteit in Heerlen, vanuit het perspectief van 

diverse sleutelfiguren in Heerlen-Noord. Voor 

dit onderzoek zijn interviews gehouden met 

initiatiefnemers, ambtenaren, de brooker en 

bewoners uit Heerlen-Noord. Zo is inzicht 

verkregen in de ervaringen, ideeën en meningen 

over de sociale vitaliteit in Heerlen-Noord en 

het toekomstperspectief ter verbetering hiervan. 

Verder is de relatie tussen overheid, burgers 

en markt inzichtelijk geworden en is middels 

dit onderzoek inzicht verkregen in de mate van 

zelforganiserend vermogen en eigenaarschap 

en welke voorwaarden van belang zijn om dit 

te vergroten. Het onderzoek inventariseert 

elementen die door diverse sleutelfiguren zijn 

aangedragen en deze worden meegenomen in 

de uitvoering van de maatschappelijke kosten- en 

batenanalyse later in het onderzoekstraject. In 

het verslagjaar is begonnen met de uitvoering 

van de wijkmonitor Gebrookerbos (2017) waarvan 

de rapportage in 2018 zal volgen. 
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In september 2017 organiseerde Neimed in 

samenwerking met Gemeente Heerlen de 

themasessie ‘Sociale innovaties in de wijk’, 

georganiseerd in het kader van het Festival 

van de Toekomst. Tijdens deze themasessie 

werd het project Gebrookerbos inclusief de 

uitkomsten van het kwalitatief onderzoek 

Gebrookerbos (2017) gepresenteerd.  

Tevens werd een bijdrage geleverd aan 

de conferentie van Movisie op 8 november 

in Utrecht in het kader van Samen leren en 

ontwikkelen voor een inclusieve samenleving. 

Samira Louali, onderzoeker bij Neimed, verzorgde 

een interactieve workshop waarin deelnemers 

een buurtanalyse maakten, en gaf een presentatie 

over het onderzoeksproject Gebrookerbos. Voor 

het kenniscentrum Vilans was het, mede dankzij 

de bijdrage aan deze conferentie, aanleiding 

om een artikel te schrijven over het project 

Gebrookerbos dat in maart 2018 is opgenomen 

in de publicatie ‘Nieuwe functies in het sociaal 

domein’.

Prognose en waarneming

In 2017 is op initiatief van Neimed een onderzoek 

uitgevoerd met als hoofdvraag: ‘Wat is de 

betrouwbaarheid van bevolkingsprognoses 

van Parkstad Limburg en welke lessen kunnen 

hieruit getrokken worden voor het gebruik 

van bevolkingsprognoses in beleid?’ 

Het onderzoek werd uitgevoerd door 

stagiair-onderzoeker Julia Cramwinckel.

Verschillende prognoses werden vergeleken 

met de werkelijke bevolkingsontwikkeling in 

deze regio. Er is hierbij gekozen om regionale 

bevolkingsprognoses vanaf 2005 uit twee 

verschillende modellen mee te nemen, namelijk 

het PEARL model van CBS/PBL en het Progneff 

model van E,til. Deze prognoses zijn vergeleken 

met de waargenomen bevolkingsontwikkeling in 

2015. Vervolgens zijn de resultaten geanalyseerd 

en zijn er met behulp van de literatuur 

verklaringen aangedragen voor de waargenomen 

afwijkingen en werden aanbevelingen gedaan.

http://www.neimed.nl/nl/publicatie/betrouwbaarheid-van-bevolkingsprognoses-voor-de-regio-parkstad-limburg


27

Data en beleidsinformatie

De Nederlandse en de Belgische Provincie 

Limburg werken aan het formuleren van een 

concrete onderzoeksvraag op het terrein van 

de woningmarkt. In de loop van 2018 verwacht 

Neimed aan de hand van de onderzoeksvraag 

verder te kunnen gaan.

Voorts gaf Neimed in 2017 op verzoek van 

journalist Wiel Beijer duiding aan cijfers die laten 

zien dat Nederlands Limburg krimpt terwijl aan 

de andere kant van de grens, in Belgisch Limburg, 

krimp ontbreekt. Een verklaring voor dit verschil, 

gegeven door Nol Reverda, resulteerde in het 

artikel ‘Vergrijzen en groeien langs de Maas’, 

verschenen in De Limburger dd. 

12 december 2017.

Neimed droeg in het verslagjaar bovendien bij 

aan duiding van de introductie van het woord 

‘Randland’ op basis van demografische 

ontwikkelingen. Aangegeven werd dat krimpende 

gebieden vragen om eigen beleid en eigen 

interventies, onafhankelijk van het groei-

perspectief.

Cursusprogramma 
‘Krimp en openbaar bestuur’

In 2017 is het initiatief genomen om in 

samenwerking met de Open Universiteit en 

na overleg met onder andere Nationaal Netwerk 

Bevolkingsdaling (NNB) en Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG) een 

cursusprogramma te ontwikkelen gericht 

op lokale en provinciale politici en bestuurders. 

Het cursusprogramma waarvan de uitvoering in 

handen ligt van de OU, gaat een breed overzicht 

bieden van actuele ontwikkelingen in het domein 

van het openbaar bestuur.

Onderzoek ‘Toekomst voor 
mbo-jongeren in krimpgebieden’

Het onderzoeksproject ‘Toekomst voor 

mbo-jongeren in krimpgebieden’ is verschoven 

naar 2018. Het samenwerkingsproject van 

Platform31 en de Neimed-leerstoel, waarin 

ook ROC’s in Groningen, Gelderland, Zeeland en 

Limburg participeren, beoogt 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.
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Mbo-jongeren als speerpunt van onderzoek vindt 

vooral plaats vanuit de Neimed-leerstoel. Zo gaf 

de leerstoelhouder in het verslagjaar diverse 

lezingen over de arbeidsmarktrelevantie van 

mbo-opleidingen: ROC Tilburg, 4 oktober 2017; 

ROC KWIC Den Bosch, 10 oktober 2017; 

ROC De Rooi Pannen Tilburg, 30 oktober 2017; 

ROC KWIC Den Bosch, 14 november 2017.

Voorts zal in 2018 binnen Neimed een junior 

onderzoeker starten met een onderzoek naar 

blijfmotieven van hoger opgeleiden, waarmee 

de scoop wordt verbreed van mbo naar 

hoger opgeleiden.

JPI Urban Europe

Neimed is één van de partners in het project 

BRIGHT FUTURE van het JPI Urban Europe 

programma ‘Sustainable Urban Futures’. 

Initiatiefnemer van het onderzoeksvoorstel is 

de Universiteit van Amsterdam (Marco Bontje). 

Eind 2016 werd bekend dat de middelen aan het 

onderzoek zijn toegewezen waarna het project 

in het voorjaar van 2017 van start ging. Het 

onderzoek zal in totaal drie jaar in beslag nemen.

In eerste instantie behelst het een onderzoek 

met Parkstad Limburg als Nederlandse case study 

(BRIGHT FUTURE), waarbij afstemming zal 

plaatsvinden met een vergelijkbaar onderzoek 

(3S RECIPE) met Maastricht als onderzoeksgebied.
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4. Kennisdeling
Programmaraad

De programmaraad van Neimed bestaat in dit 

verslagjaar 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 is in 2017 twee keer bijeen 

geweest. Daarbij was de inhoudelijke focus 

vooral gericht op de programmatische 

doorontwikkeling van Neimed. Tijdens de 

laatste vergadering in 2017 heeft Inge Hooijen, 

promovenda bij de Neimed-leerstoel aan 

de Universiteit Maastricht (UM), inzicht gegeven 

in haar onderzoeken en de (voorlopige) 

resultaten daarvan.

Internationale database krimp

De internationale database krimp, rechtstreeks 

benaderbaar via de Neimed website, bundelt 

gegevens over internationale wetenschappelijke 

publicaties over krimp voor professionals, 

studenten, wetenschappers en andere 

geïnteresseerden. De database biedt hen 

de mogelijkheid op de hoogte te blijven van 

kennis en publicaties rondom het topic krimp. 

Het betreft voornamelijk Engelstalige (peer 

reviewed) publicaties.

De database is een ‘ongoing’ project en 

wordt actief, circa maandelijks aangevuld met 

nieuwe titels, zowel backoffice in Endnote als 

in de online database. In 2017 is de database 

uitgebreid met ruim 30 referenties en 

inmiddels bevat deze 695 referenties.
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http://www.neimed.nl/nl/shrinkage-database
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De database bevat tevens recensies, geschreven 

door Maja Ročak, onderzoeker Neimed. In 2017 

zijn twee nieuwe recensies gepubliceerd: ‘Essay: 

Creative cities and shrinking cities: false 

opposites?’ (september 2017) en ‘Urban growth 

and decline: Europe’s shrinking cities in a 

comparative perspective 1990-2010’ 

(november 2017).

Festival van de Toekomst

In het najaar van 2017 vond in Zuid-Limburg 

het Festival van de Toekomst plaats, een 

toekomstgerichte Limburgse formule voor 

het jaarlijkse Nationaal Congres bevolkingsdaling. 

Tijdens het tweedaagse festival op 14 en 

15 september werd hét nationale debat gevoerd 

over de verschillen tussen regio’s in Nederland 

en over de wijze waarop deze regio’s in hun 

kracht kunnen worden gezet. Er werd ingezoomd 

op de ontwikkeling van de regio Zuid-Limburg 

met lezingen, workshops, debatten, 

voorstellingen, optredens, pitches en pilots. 

Neimed was mede-organisator van het festival, 

samen met onder andere Stadsregio Parkstad 

Limburg, Provincie Limburg, Gemeente 

Heerlen en IBA Parkstad.

De eerste dag ‘Zuid-Limburg in theorie’ stond 

in het teken van een beleidswetenschappelijk 

programma en werd afgetrapt met drie keynote 

speakers. In de middag stonden themasessies 

centraal waarvan drie door Neimed werden 

georganiseerd. De deelnemers van de 

themasessie ‘Grootschalige interventies: 

stedelijke transformatie?’ bogen zich samen 

met dagvoorzitter Nol Reverda over de vraag: 

Hoe kunnen we de impact van grootschalige 

interventies in stad en regio evalueren en 

zichtbaar maken? In de themasessie ‘Sociale 

innovatie: de veranderende dynamiek in de wijk’ 

stond het project Gebrookerbos als casus 

centraal. Gespreksleiders waren Kelly Damoiseaux 

(Gemeente Heerlen) en Samira Louali (Neimed). 
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Er werd inzicht gegeven in burgerinitiatieven 

die een nieuwe impuls geven aan een gebied en 

dit concept werd afgezet tegen meer traditionele 

projectontwikkeling in publieke openbare ruimtes. 

De themasessie ‘Onderwijs’ organiseerde 

Neimed samen met de Open Universiteit. 

Onder dagvoorzitterschap van Wim Didderen 

werd kennis met elkaar gedeeld om verder 

inzicht te verwerven in de toekomstbestendigheid 

van het onderwijsaanbod en onderwijsinrichting 

in Nederland. Dit alles in de context van 

ontwikkelingen in krimpgebieden.

Tijdens de tweede festivaldag ‘Zuid-Limburg in 

uitvoering’ konden geïnteresseerden een bezoek 

brengen aan de projecten in uitvoering, waarbij 

een duidelijke koppeling werd gelegd naar de 

eerste inhoudelijke dag. Ook waren er zes 

side-events waarvan er drie (mede) door 

Neimed werden georganiseerd: de 9e Neimed 

Krimplezing, de documentaire ‘Citizen Jane: 

Battle for the City’ en Randland. Deze publieks-

activiteiten komen elders in deze jaarrapportage 

nog aan bod.

Randland

Neimed staat mede aan de wieg van het begrip 

‘Randland’. Het begrip werd geïntroduceerd in 

het tijdschrift Rooilijn (november 2015)1 en maakt 

onderdeel uit van het Neimed-gedachtengoed.

Inmiddels duikt het begrip steeds vaker op in 

zowel deze regio als daarbuiten. Zo ging 

SCHUNCK* in 2017 samen met Neimed, Cultura 

Nova, IBA Parkstad, burgers, burgerinitiatieven 

en kunstenaars op zoek naar de kracht van het 

Randland en specifiek van Parkstad, tijdens 

een festival over creatieve makers en stedelijke 

ontwikkeling: Randland. Met een dynamische 

tentoonstelling en een uitgebreid publieks-

programma werd de tussenstand opgemaakt 

op weg naar IBA Parkstad (2014-2020). 

De tentoonstelling liep van 18 augustus t/m 

12 november. Het festival werd officieel geopend 

op 17 augustus in SCHUNCK* met de start van 

de tentoonstelling ‘Randland’ en drie andere 

exposities: Tripot: ‘Being Close’, ‘Dolls’ House’ 

en Kapkar & Kapkartofud.

1  ‘Randland is een experimenteergebied waarbij krimp 
 het leidend principe is voor het vormgeven - van 
 bestuurlijke, economische en sociaal-culturele 
 inrichting - van de samenleving.’

http://www.neimed.nl/nl/nieuws/12-november-stadsdebat-agenda-randland
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Het Festival van de Toekomst, de Neimed 

Krimplezing én de Conferentie Burgerinitiatieven 

Gebrookerbos maakten deel uit van het festival 

Randland, illustratief voor de actieve 

samenwerking die Neimed voortdurend opzoekt 

met andere betrokkenen in de regio, met 

burgers, vertegenwoordigers van overheid, 

markt en maatschappelijk middenveld.

Het festival werd afgesloten met het Stadsdebat 

Agenda Randland op 12 november in SCHUNCK*: 

een platform voor een constructief gesprek 

over hoe makers stedelijke ontwikkelingen in 

Parkstad tot 2020 kunnen versterken. Onder 

leiding van Wim Didderen (Neimed) en Lene ter 

Haar (SCHUNCK*) vond het debat plaats en werd 

een agenda geformuleerd. Met bijdragen van 

Nol Reverda (Neimed), Saskia van Stein (Bureau 

Europa), Bram Heijkers (Binckhorst) en 

Marlies Vermeulen (Dear Hunter). Ten slotte 

presenteerde Panda Collectief (Nina Willems 

en Merlijn Huntjens) hun performance Antifest.

Neimed Krimplezing

In 2017 vond de 9e editie plaats van de Neimed 

Krimplezing, zoals gebruikelijk als onderdeel van 

het Cultura Nova programma en deze keer tevens 

als highlight in het programma van Randland en 

als side-event op de slotdag van Festival van de 

Toekomst. Een groeiend aantal bezoekers heeft 

inmiddels de weg gevonden naar de jaarlijkse 

Krimplezing: met ruim 250 bezoekers in 2017 

werd het bezoekersaantal van het voorgaande 

jaar wederom overtroffen. Vanwege de grote 

belangstelling werd de lezing daarom verplaatst 

van het balkon naar de zaal in het voormalig 

Royal Theater in de Heerlense binnenstad.

De Neimed Krimplezing, met als doel het thema 

demografische transitie breed onder de aandacht 

te brengen en een impuls te geven aan nieuw 

denken over de transitie van Parkstad Limburg, 

was in 2017 onderdeel van het Festival van 

de Toekomst. Ook de mede door Neimed 

georganiseerde documentaire ‘Citizen Jane: 

Battle for the City’ en publieksactiviteit Randland 

werden geprogrammeerd tijdens het tweedaagse 

evenement. Festival van de Toekomst en 

Randland komen elders in deze jaarrapportage 

aan bod.
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De Neimed Krimplezing had als titel ‘Degrowth: 

een Agenda voor de Antistad’. De lezing vond 

plaats op vrijdag 15 september en stond in 

het teken van toekomstperspectieven voor 

de krimpende stad. In lijn met zijn in 2016 

verschenen publicatie De Antistad presenteerde 

Neimed onderzoeker Maurice Hermans ‘Agenda 

Antistad’: een alternatieve agenda voor steden 

zonder groei, waarbij niet het verlies van wat was 

centraal staat, maar een optimistisch verlangen 

naar een kleinere, fittere en gelukkigere stad. 

Na de Krimplezing werd de documentaire 

‘Citizen Jane: Battle for the City’ gepresenteerd. 

Een eenmalige, exclusieve vertoning van de film 

in het Royal Theater, georganiseerd door 

Maastricht-LAB in samenwerking met Neimed 

en Cultura Nova. Zowel de Krimplezing als 

de documentaire waren gratis toegankelijk.

Tijdens de Neimed Krimplezing 2017 is tevens 

de ambitie uitgesproken tot het lanceren van een 

permanent podium voor het debat over ‘De Stad’ 

c.q. over stedelijke ontwikkeling. Een initiatief 

waarbinnen ook de Neimed Krimplezing na 

10 jaar een andere vorm en een andere positie 

zal krijgen.

34
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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, Krimplezing, krimp recensies, 

prognoses Limburg en informatie over 

Neimed. Mede dankzij de website wordt 

de herkenbaarheid van Neimed als eigen ‘merk’ 

gewaarborgd. De website is rechtstreeks te 

benaderen via www.neimed.nl en wordt 

regelmatig bijgewerkt.

De blogs zijn een populair onderdeel van de 

Neimed website. In 2017 zijn in totaal 17 blogs 

verschenen, geschreven door Neimed teamleden 

die elk vanuit hun eigen expertise en invalshoek 

onderwerpen rond het thema krimp en 

demografische transitie belichten.

De internationale Krimp Database neemt 

eveneens een belangrijke plaats in op de website. 

Het is een gebruiksvriendelijke database met 

gegevens over internationale wetenschappelijke 

krimp publicaties, aangevuld met door Neimed 

geschreven recensies.

Op de Neimed website wordt de demografische 

prognose voor Limburg gepubliceerd; 

Progneff 2017 (E,til), uitgevoerd in opdracht 

van Provincie Limburg. De prognose, uitgevoerd 

op provinciaal, regionaal en gemeenteniveau, 

toont de verwachte ontwikkeling van de 

bevolking, de particuliere huishoudens en 

de woningvoorraadbehoefte in Limburg tot 

2060. Progneff 2017 en het begeleidende 

rapport zijn online te raadplegen via 

http://prognoses.neimed.nl/

De Neimed website liet in 2017 een groei zien 

ten opzichte van het jaar daarvoor. In totaal 

18.072 paginaweergaven stonden eind van het 

jaar op de teller, een groei van ruim 11 % ten 

opzichte van 2016 (16.270 paginaweergaven). 

Het aantal unieke paginaweergaven kende 

een groei van 13,5 % (14.090 in 2017 versus 

12.413 in 2016). Bron: Google Analytics.

Enkele keren per jaar verschijnt de digitale 

Neimed nieuwsbrief, gekoppeld aan de lay-out 

van de website. De nieuwsbrief is in 2017 twee 

keer verschenen (augustus/september en 

november), telkens naar ruim 500 mailadressen.

http://www.neimed.nl/
http://prognoses.neimed.nl/wat-is-progneff
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Nationaal Netwerk 
Bevolkingsdaling

In 2016 zijn de voorbereidingen gestart om 

te komen tot een doorstart van het Nationaal 

Netwerk Bevolkingsdaling (NNB). Door interne 

veranderingen bij de rijksoverheid was de 

inhoudelijke en organisatorische ‘motor’ van 

dit netwerk weggevallen. Vanuit het netwerk 

zelf is het initiatief genomen om het netwerk 

op een andere, maatschappelijk bredere leest 

te schoeien.

In 2017 heeft de initiatiefgroep in samenwerking 

met en met ondersteuning vanuit Neimed en 

de OU en met financiële ondersteuning van 

het ministerie van BZK een bijeenkomst 

georganiseerd, waarin de contouren van een 

nieuw NNB zijn besproken. In het vervolg daarop 

is een initiatiefgroep in overleg getreden met het 

ministerie van BZK om te komen tot een vorm 

van financiële ondersteuning. Overleg over een 

financiële ondersteuning van het initiatief 

heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. 

Doordat de materiële voorwaarden voor een 

functionerend breed netwerk ontbraken, kon 

slechts één van de initiatieven worden opgepakt. 

Naar verwachting zal dit initiatief in de loop van 

2018 leiden tot een publicatie. Dit initiatief wordt 

inhoudelijk gedragen door individuele burgers, 

kennisinstellingen en enkele gemeentelijke en 

provinciale overheden.

Neimed verzorgt zowel het organisatorische 

als het inhoudelijke secretariaat van dit initiatief.

Internationaal seminar Siegen

Op 1 en 2 juni vond in het Duitse Siegen 

het Symposium ‘Socially inclusive small and 

medium-sized Dutch and German towns’ 

plaats, een internationaal seminar over 

de toegankelijkheid van industriesteden. 

Het symposium werd georganiseerd door 

de University of Siegen (Sabine Meier en 

Kathrin Schlenker) in samenwerking met 

Neimed (Nol Reverda).

Hoogleraren en experts uit Duitsland en 

Nederland verzorgden in totaal 9 lezingen. 

Op de eerste conferentiedag stond onder 

meer de lezing van Nol Reverda op het 

programma: ‘Challenges of shrinking cities 

in South-Limburg/Netherlands: Migrants 

and migration in the city of Maastricht’. 
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Maurice Hermans, onderzoeker Neimed, 

verzorgde de lezing: ‘Challenges of shrinking cities 

in South-Limburg/Netherlands: Paradoxes and 

perspectives for former Industrial New Towns.’ 

De conferentie werd afgesloten met een discussie 

en slotwoord door Nol Reverda en Sabine Meier.

Conferentie ‘Human capital 
and regional development’

Maastricht University / ROA (Research 

Centre for Education and the Labour Market) 

organiseerde op 16 en 17 juni in samenwerking 

met Provincie Limburg en Neimed een 

internationaal wetenschappelijk congres. 

Er werd ingezoomd op het onderwerp 

Human Capital and Regional Development 

met een brede waaier aan subthema’s waaronder 

onderwijs, training, arbeidsmarktontwikkelingen 

en -verwachtingen, krimp en daarmee 

samenhangend beleid. De tweedaagse 

conferentie ‘Human capital and regional 

development’ werd gehouden in Maastricht.

Na een openingswoord door de organisatoren, 

Frank Cörvers, Nol Reverda en Ken Mayhew, 

vond een invited paper session plaats, gevolgd 

door een groot aantal lezingen van experts 

uit binnen- en buitenland. Frank Cörvers en 

Inge Hooijen, hoogleraar en onderzoeker van 

de Neimed Leerstoel, verzorgden de lezing: 

‘How to attract STEM workers to a high-tech 

business park in a shrinking region? Place and life 

satisfaction.’ Verder was er de lezing ‘The relativity 

of rural deprivation: changes in distribution and 

access to basic facilities in Fryslân, Netherlands’, 

die na afloop werd gevolgd door een discussie, 

onder andere geleid door de wetenschappelijk 

directeur van Neimed.

Symposium on Learning and 
Innovations in Resilient Systems

In het voorjaar van 2017 leverde Neimed een 

bijdrage aan een door de Open Universiteit 

georganiseerd internationaal symposium. 

De tweedaagse, wetenschappelijke conferentie 

‘On Learning and Innovations in Resilient Systems’ 

werd bezocht door zo’n 165 deelnemers uit 

binnen- en buitenland.

http://www.neimed.nl/nl/nieuws/neimed-team-presenteert-op-internationaal-symposium
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Nol Reverda en Maja Ročak van Neimed 

verzorgden op 23 maart de lezing ‘New 

vocabulary for shrinkage: role of civil society’. 

Hun presentatie was onderdeel van de 

parallelsessie met het thema: ‘Resilience of 

urban systems in the context of economic and 

demographic decline: the role of experimen-

tation, social learning and social innovation’. 

De themasessie werd mede op initiatief van 

Neimed opgezet. Na afloop van de in totaal 

vijf presentaties werd door een co-referent, 

Neimed onderzoeker Maurice Hermans, 

gereflecteerd op de lezingen.

Publicaties

Neimed heeft in 2017 diverse publicaties verzorgd 

met als doel disseminatie van ontwikkelde kennis 

en verzamelde informatie. De publicaties variëren 

van artikelen in wetenschappelijke tijdschriften, 

rapporten, boeken, hoofdstukken in boeken 

tot blogs op de Neimed website. Ook zijn in 

2017 interviews gegeven voor en zijn artikelen 

verschenen in regionale en landelijke media.

Hieronder een overzicht van (wetenschappelijke) 

publicaties verschenen in 2017:

• Bertrand-Cloodt, D., Cörvers, F. & 

 Heijke, H. (2017), Ability, academic climate, 

 and going abroad for work or pursuing a PhD,  

 CESifo Economic Studies, Vol. 63, pp. 119-140

• Betrouwbaarheid van bevolkingsprognoses  

 voor de regio Parkstad Limburg (2017). 

 Heerlen: Neimed

• Conferentie burgerinitiatieven Gebrookerbos,  

 verslag (2017). Heerlen: Gebrookerbos

• Cörvers, F. & Wilschut, J. (2017), Langer 

 gemotiveerd doorwerken: ‘Uitstroom van 

 werkenden bij overheid en onderwijs: selectie 

 uit de poort’, in: J. Uijlenbroek, Staat van de

 Ambtelijke Dienst, De motiverende overheid 

 anno 2017, CAOP, Den Haag, pp. 131-140

http://www.neimed.nl/nl/nieuws/verslag-conferentie-burgerinitiatieven-gebrookerbos
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• Cörvers, F. & Mommers, A. (2017), Lesgevend  

 personeel in Caribisch Nederland, Economische  

 Statistische Berichten, Vol. 102, p. 86

• Cörvers, F. & Hooijen, I. (2017), Notitie voor 

 de Provincie Limburg naar aanleiding van de   

 workshop ‘Human Capital and Regional 

 Development’, Maastricht, 16 en 17 juni 2017,   

 ROA Fact Sheet ROA-F-2017/5

• Gebrookerbos. Van weiland naar wij-land (2017).  

 Heerlen: Gebrookerbos

• Grenseffectenrapportage 2017. Maastricht: ITEM  

 (UM, Neimed, Zuyd Hogeschool, Gemeente   

 Maastricht, EMR, Provincie Limburg)

• Hooijen, I., Meng, C., Reinold, J. & Siegel, M.  

 (2017). Competition for talent: retaining 

 graduates in the Euregio Meuse-Rhine. 

 European Planning Studies, 25(22), 2212-2231

• Kennisagenda 2017. Den Haag: Kennisplatform  

 Demografische Transitie

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

 (2017), Is there a rationale to contact the   

 unemployed right from the start? Evidence  

 from a natural field experiment, Labour 

 Economics, Vol. 45, pp. 158-168

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

 de (2017). Rapportage Methode Gebrookerbos. 

 Een onderzoek naar factoren en voorwaarden 

 ter verbetering van de sociale vitaliteit van 

 Heerlen-Noord. Heerlen: Neimed

• Neimed Jaarrapportage 2016: Krimp floreert   

 (2017). Heerlen: Neimed

• Regionale verschillen geduid. Exploratief  

 onderzoek naar hoog voorzieningengebruik   

 in het sociale domein. Den Haag: Platform31  

 (i.s.m. Neimed, Fries Sociaal Planbureau, 

 Sociaal Planbureau Groningen, CMO STAMM)

• Reverda, N., Maurer, N., Hermans, M. (2017).  

 Reallabor: de ont-groeiende stad. Publicatie   

 van de 8e Neimed Krimplezing, 2016. Heerlen:   

 Neimed

• Sniekers, M. (2017). Defining dreams: Young   

 mothers’ agency in constructions of space.   

 Social & Cultural Geography. doi:10.1080/1464 

 9365.2017.1344872

• Verwest, F., Taylor, P., Wissen, L. van, 

 Dijk, J. van, Edzes, A., Hamersma, M., 

 Cörvers, F., Grip, A. de, Thor, J. van (2017), 

 Resilient labour markets and demographic   

 change in selected regions of the Netherlands,  

 in: C. Martinez, T. Weyman, J. van Dijk (eds), 

 Demographic transition, labour markets and 

 regional resilience, Springer International 

 Publishing AG, pp. 73-94

http://www.neimed.nl/nl/publicatie/gebrookerbos-van-weiland-naar-wij-land
https://www.maastrichtuniversity.nl/sites/default/files/item_1/item_grenseffectenrapportage_2017_uitgebreide_rapportage.pdf
https://www.platform31.nl/publicaties/kennisagenda-2017
http://www.neimed.nl/nl/publicatie/neimed-jaarrapportage-2016
http://www.neimed.nl/nl/publicatie/rapport-regionale-verschillen-geduid
http://www.neimed.nl/nl/publicatie/neimed-krimplezing-2016-reallabor
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Digitaal via website www.neimed.nl
• Cörvers, F. (2017). De sneltram naar

 Hasselt en de Maastricht Brussel express 

 (blog, 20 april 2017)

• Didderen, W. (2017). Zonnig na-zomeren 

 (blog, 17 augustus 2017)

• Hermans, M. (2017). IBA Parkstad gaat (nog)

 nergens over (blog, 12 februari 2017)

• Hermans, M. (2017). Foute vrienden en

 Heerlense heroïne (blog, 5 juli 2017)

• Louali, S. (2017). Professionalisering van

 burgerinitiatieven onder de loep 

 (blog, 31 mei 2017)

• Merks, J. (2017). Herindelen? 

 (blog, 15 mei 2017)

• Merks, J. (2017). Krimpregio’s helpen groeiende 

 steden (blog, 16 november 2017)

• Monique (2017). ‘Gezocht: woning aan

 rustige weg’ (blog, 19 januari 2017)

• Monique (2017). Groot in kleinschaligheid 

 (blog, 19 juni 2017)

• Reinders, J. (2017). Evenwicht (blog,  

 9 maart 2017)

• Reinders, J. (2017). Creativiteit in plaats van

 regels (blog, 30 oktober 2017)

• Reverda, N. (2017). Een FC Euregio Maas-Rijn

 in de toekomst? (blog, 30 januari 2017)

• Reverda, N. (2017). Brief aan Heerlen 

 (blog, 30 november 2017)

• Ročak, M. (2017). Verkiezingen in ‘Krimpland’ 

 (blog, 3 april 2017)

• Ročak, M. (2017). Is er een verklaring voor het  

 hoge gebruik van sociaal domein voorzieningen

 in krimpgebieden? (blog, 5 oktober 2017)

• Sniekers, M. (2017). Jonge vrouwen als motor

 van verandering (blog, 1 mei 2017)

• Sniekers, M. (2017). Eigenheid en onderscheid

 geduid (blog, 19 december 2017)

Artikelen, radio- en tv-uitzendingen in 
regionale en landelijke media
• Natuur in de stad. 1Heerlen, 1 februari 2017

• Krimp is niet het omgekeerde van groei. 

 NAW. Magazine voor gebiedsvernieuwers, 

 15 februari 2017

• Kleiner groeien als transformatieopgave. 

 ROmagazine speciale editie, april 2017

• Ridder Hoen Park nu top. Hallo Hoensbroek,   

 april 2017

http://www.neimed.nl/nl/blog/de-sneltram-naar-hasselt-en-de-maastricht-brussel-express
http://www.neimed.nl/nl/blog/de-sneltram-naar-hasselt-en-de-maastricht-brussel-express
http://www.neimed.nl/nl/blog/zonnig-na-zomeren
http://www.neimed.nl/nl/blog/iba-parkstad-gaat-nog-nergens-over
http://www.neimed.nl/nl/blog/iba-parkstad-gaat-nog-nergens-over
http://www.neimed.nl/nl/blog/foute-vrienden-en-heerlense-hero%C3%AFne
http://www.neimed.nl/nl/blog/foute-vrienden-en-heerlense-hero%C3%AFne
http://www.neimed.nl/nl/blog/professionalisering-van-burgerinitiatieven-onder-de-loep
http://www.neimed.nl/nl/blog/professionalisering-van-burgerinitiatieven-onder-de-loep
http://www.neimed.nl/nl/blog/herindelen
http://www.neimed.nl/nl/blog/krimpregio%E2%80%99s-helpen-groeiende-steden
http://www.neimed.nl/nl/blog/krimpregio%E2%80%99s-helpen-groeiende-steden
http://www.neimed.nl/nl/blog/%E2%80%98gezocht-woning-aan-rustige-weg%E2%80%99
http://www.neimed.nl/nl/blog/%E2%80%98gezocht-woning-aan-rustige-weg%E2%80%99
http://www.neimed.nl/nl/blog/groot-kleinschaligheid
http://www.neimed.nl/nl/blog/evenwicht
http://www.neimed.nl/nl/blog/creativiteit-plaats-van-regels
http://www.neimed.nl/nl/blog/creativiteit-plaats-van-regels
http://www.neimed.nl/nl/blog/een-fc-euregio-maas-rijn-de-toekomst
http://www.neimed.nl/nl/blog/een-fc-euregio-maas-rijn-de-toekomst
http://www.neimed.nl/nl/blog/brief-aan-heerlen
http://www.neimed.nl/nl/blog/verkiezingen-krimpland
http://www.neimed.nl/nl/blog/er-een-verklaring-voor-het-hoge-gebruik-van-sociaal-domein-voorzieningen-krimpgebieden
http://www.neimed.nl/nl/blog/er-een-verklaring-voor-het-hoge-gebruik-van-sociaal-domein-voorzieningen-krimpgebieden
http://www.neimed.nl/nl/blog/er-een-verklaring-voor-het-hoge-gebruik-van-sociaal-domein-voorzieningen-krimpgebieden
http://www.neimed.nl/nl/blog/jonge-vrouwen-als-motor-van-verandering
http://www.neimed.nl/nl/blog/jonge-vrouwen-als-motor-van-verandering
http://www.neimed.nl/nl/blog/eigenheid-en-onderscheid-geduid
http://www.neimed.nl/nl/blog/eigenheid-en-onderscheid-geduid
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• Limburg krimpt (nu even) niet. De Limburger, 

 3 april 2017

• Grote droom: klein wonen. De Limburger, 

 20 april 2017

• Plek voor natuur en ontmoeting. ViaHeerlen, 

 10 mei 2017

• Pad langs de parels van Parkstad. 

 De Limburger, 22 april 2017

• ‘Foute vrienden’. VPRO radioprogramma OVT,   

 Radio1, 18 juni 2017

• Heerlense Heroïne I, II en III, online platform

 Heerlen Vertelt, 14 juli, 26 juli en 

 3 augustus 2017

• Mijnverleden aan muur. De Limburger, 

 augustus 2017

• Heerlen moet kleiner groeien. De Limburger, 

 16 september 2017

• Parkstad heeft zin in de toekomst. VIAHeerlen,  

 20 september 2017

• Herontwikkeling Zuid-Limburg voor 

 bewoners of vooral voor architecten? 

 NOS Nieuwsuur, 27 september 2017

• Homes for all #9: Heerlen with Maurice 

 Hermans. Stadsleven.nu, 2 oktober 2017

• Alles draait om nieuwe vormen van 

 burgerparticipatie. VIAVoerendaal, 

 29 november 2017

• Randland (column). De Volkskrant, 

 1 december 2017

• Vergrijzen en groeien langs de Maas. 

 De Limburger, 12 december 2017

• Een nieuw discours voor krimpende steden 

 (recensie De Antistad). Rooilijn, nr.5-6, 2017

Conferenties/lezingen/onderwijs

Eén van de doelen van Neimed is om bestaande 

kennis en op onderzoek gebaseerde ontwikkeling 

van nieuwe expertise over te dragen aan derden. 

Naast lezingen, workshops en onderwijsgerichte 

activiteiten gebeurt disseminatie ook door 

deelname aan en medeorganisatie van 

conferenties. Daarmee bevestigt en bestendigt 

Neimed zijn positie in samenwerkingsverbanden. 

Hieronder een overzicht van deze activiteiten 

in 2017:

• Lezing Nol Reverda, ‘Leerlingdaling: krimp en  

 onderwijs’, Meerssen, 24 januari 2017

• Gastcollege Marijke Sniekers, ‘Ervaringen 

 van een jonge moeder’, gastcollege minoren 

 GGZ en kind en Jeugd, Zuyd Hogeschool, 

 Sittard, 31 januari 2017.

• Lezing Frank Cörvers, ‘Border labour markets 

 with and without border impediments’, ITEM, 

 Key note jaarconferentie, 9 februari 2017

http://kostgangers.nl/foute-vrienden/
http://www.heerlenvertelt.nl/?s=maurice+hermans&submit=Zoeken
http://www.heerlenvertelt.nl/?s=maurice+hermans&submit=Zoeken
http://www.neimed.nl/nl/nieuws/neimed-onderzoeker-maurice-hermans-nieuwsuur
https://www.stadsleven.nu/2017/10/02/homes-for-all-9-heerlen-with-maurice-hermans/
http://archief.rooilijn.nl/download?type=document&identifier=640843
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• Lezing Maurice Hermans over ‘De Antistad’ 

 voor de Rotaryclub Heerlen, Heerlen, 

 17 februari 2017

• Lezing Marijke Sniekers, ‘Working on economic 

 independence: Young mothers’ agency in 

 education and employment’, PhD seminar, IGS, 

 RU, 21 februari 2017

• Lezing Maurice Hermans, ‘Minister van Stad & 

 Platteland’ op invite van Bureau EMMA, 

 Den Haag, 9 maart 2017

• Lezing Marijke Sniekers, ‘Economische 

 zelfstandigheid van jonge moeders’, Lectoraat 

 Sociale Integratie, Zuyd Hogeschool, Sittard, 

 22 maart 2017

• Symposium Open Universiteit, ‘On Learning 

 and Innovations in Resilient Systems’; 

 parallelsessie mede op initiatief van Neimed 

 opgezet: ‘Resilience of urban systems in the 

 context of economic and demographic decline:  

 the role of experimentation, social learning  

 and social innovation’, Heerlen, 23 maart 2017. 

 Met bijdragen van onder andere Nol Reverda, 

 Maja Ročak en Maurice Hermans.

• Lezing Maja Ročak en Nol Reverda, ‘New 

 vocabulary for shrinkage: role of civil society’, 

 OU Symposium ‘On Learning and Innovations 

 in Resilient Systems’, 23 maart 2017

• Bijdrage Frank Cörvers aan Workshop on 

 Spatial Dimensions of the Labor Market, ZEW 

 Mannheim, met paper Entry into working 

 life: Spatial mobility and the job match 

 quality of higher-educated graduates, 30 en 

 31 maart 2017

• Presentatie Maja Ročak, ‘Case Study Wales’, 

 bijeenkomst lectoraat Sociale Integratie, 

 Zuyd Hogeschool, maart 2017

• Hoorcollege Maja Ročak, ‘Demografische en 

 maatschappelijke transitie in Limburg’, 

 introductie voor MBO studenten, Faculteit 

 Sociale Studies en Educatie, Zuyd Hogeschool,  

 maart 2017

• Jaarlijkse bijeenkomst: Female in the Euregio 

 Meuse-Rhine (EMR), Vaals, maart 2017: 

 Students in the EMR. Keynote sprekers: 

 Julia Reinold, Inez Roosen, Inge Hooijen.

• Lezing Maria Polipciuc, ‘Diversity in School and 

 Civic Participation Later in Life’, Development 

 and Utilization of Human Resources Seminar, 

 Maastricht University, Maastricht, maart 2017

• Lezing Maria Polipciuc, ‘Identity-Dependent  

 Beliefs and Coordination’, Thurgau 

 Experimental Economics Meeting (theem), 

 University of Konstanz, Switzerland, april 2017
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• Symposium ‘Socially inclusive small and 

 medium-sized Dutch and German towns’, 

 Siegen (DE), 1 en 2 juni 2017, georganiseerd 

 door University of Siegen en Neimed.

• Lezing Nol Reverda, ‘Challenges of shrinking 

 cities in South-Limburg/Netherlands: Migrants 

 and migration in the city of Maastricht’,

  Symposium universiteit Siegen, Siegen, 

 1 juni 2017

• Lezing Maurice Hermans, ‘Challenges of 

 shrinking cities in South-Limburg/Netherlands: 

 Paradoxes and perspectives for former 

 Industrial New Towns’, Symposium universiteit 

 Siegen, Siegen, 1 juni 2017

• Lezing Frank Cörvers, Economie en 

 werkgelegenheid Stein e.o., Studiedag 

 Groenlinks, PvdA, D66, Stein, 10 juni 2017

• Lezing Nol Reverda, ‘Economic and physical 

 aspects of depopulation’, Paleissymposium  

 ‘Depopulation of Rural Areas’ in aanwezigheid  

 van Koning Willem-Alexander, Koningin 

 Máxima en Prinses Beatrix, Amsterdam, 

 15 juni 2017

• Conferentie ‘Human capital and regional 

 development’, Maastricht, 16 en 17 juni 2017, 

 georganiseerd door Maastricht University/ROA, 

 ITEM en Neimed.

• Paper presentatie Inge Hooijen en Frank 

 Cörvers, ‘How to attract STEM workers to a 

 high-tech business park in a shrinking region? 

 Place and Life satisfaction’, ROA, Maastricht 

 University, Human Capital and Regional 

 Development, Maastricht, juni 2017

• Presentatie Maja Ročak, ‘Urban Shrinkage in 

 Europe: A Comparative Perspective’, Nordic 

 Geographers Meeting, juni 2017

• Paper presentatie Inge Hooijen en Frank 

 Cörvers, ‘How to attract STEM workers to a 

 high-tech business park in a shrinking region? 

 Place and Life satisfaction’, RSA, The Great 

 Regional Awakening – new directions, Dublin, 

 Ireland, juni 2017

• Poster presentatie Inge Hooijen, Ineke Bijlsma, 

 Frank Cörvers, Davey Poulissen, 

 ‘Geographical psychology and regional 

 characteristics. To what extent do 

 personality traits correlate with residence 

 in the Netherlands?’, ROA, Maastricht 

 University, Maastricht, juni en juli 2017

• Randland, festival over creatieve makers 

 en stedelijke ontwikkeling; de dynamische 

 tentoonstelling en uitgebreid publieks-

 programma is een samenwerking van 

 SCHUNCK*, Cultura Nova, IBA Parkstad, 

 Neimed, burgers, burgerinitiatieven en 

 kunstenaars, Heerlen, 17 augustus (openings-

 bijeenkomst) t/m 12 november 2017
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• Paper presentatie Inge Hooijen en Frank 

 Cörvers, ‘How to attract STEM workers to a 

 high-tech business park in a shrinking region? 

 Place and Life satisfaction’, ERSA, Social 

 Progress for Resilient Regions, Groningen,   

 augustus 2017

• Festival van de Toekomst, Heerlen, 14 en 

 15 september 2017, georganiseerd door onder 

 meer Stadsregio Parkstad Limburg, Provincie 

 Limburg, Gemeente Heerlen, IBA Parkstad 

 en Neimed.

• Themasessie ‘Grootschalige interventies:   

 stedelijke transformatie?’, georganiseerd door  

 Neimed, Festival van de Toekomst, Heerlen,   

 14 september 2017

• Themasessie ‘Sociale innovaties in de wijk’,   

 georganiseerd door partners Gebrookerbos,  

 Festival van de Toekomst, Heerlen, 

 14 september 2017

• Themasessie ‘Onderwijs’, georganiseerd door  

  Neimed en Open Universiteit, Festival van de  

 Toekomst, Heerlen, 14 september 2017

• 9e Neimed Krimplezing ‘Degrowth: een Agenda  

 voor de Antistad’, Heerlen, 15 september 2017.

• Lezing Maurice Hermans, ‘Agenda Antistad.   

 Toekomstperspectieven voor de ont-groeiende  

 stad’, Neimed Krimplezing, 15 september 2017

• Documentaire ‘Citizen Jane: Battle for the City’,  

 georganiseerd door Maastricht-LAB i.s.m.  

 Neimed en Cultura Nova, Royal Theater, 

 Heerlen, 15 september 2017

• Lezing Nol Reverda, ‘Krimp in Limburg’, 

 presentatie t.b.v. woningcorporatie Ymere,   

 Maastricht, 15 september 2017

• Lezing Nol Reverda, ‘Krimp in Parkstad 

 Limburg’, presentatie t.b.v. studenten 

 Hanzehogeschool, IBA-Scoop, Kerkrade, 

 28 september 2017

• Lezing Maja Ročak, ‘Demografische transitie  

 in Limburg: noch een probleem, noch een   

 kans’, bezoek scholieren en docenten van 

 het Lyceum Leeuwarden aan Maastricht, 

 september 2017

• Lezing Nol Reverda, ‘Vital Communities’, 

 Cultuurhuis, Heerlen, 5 oktober 2017

• Lezing Frank Cörvers, Menselijk Kapitaal in 

 Overijssel: vraag-aanbod-mismatch, Provincie 

 Overijssel: Herijking ‘Iedereen in Overijssel   

 doet mee!’, Deventer, 5 oktober 2017

• Lezing Nol Reverda, ‘The Netherlands: 

 facts, political structure and pluralism’, 

 Bibliotheek Sittard, 10 oktober 2017
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• Lezing Marijke Sniekers, ‘Constructing and 

 categorizing young motherhood’, Seminar  

 Interdisciplinary Conversations: Gender 

 Categorizing: The making of (in)equality, 

 Radboud Gender & Diversity, RU, Nijmegen, 

 26 oktober 2017

• Lezing Maja Ročak, ‘From Riches to Rags: 

 Understanding Civic Action in Medium-sized 

 Shrinking Cities’, Master Placemaking and 

 Spatial Practice, Radboud Universiteit, 

 Nijmegen, oktober 2017

• Presentatie Inge Hooijen, ‘PhD research 

 overview: Human capital in the region’, SZW 

 Wetenschapsdag, Ministerie van Sociale Zaken 

 en Werkgelegenheid, Den Haag, oktober 2017 

• Lezingen Frank Cörvers, Arbeidsmarkt-

 relevantie mbo-opleidingen: 4 oktober 2017 

 ROC Tilburg; 10 oktober 2017 ROC KWIC 

 Den Bosch; 30 oktober 2017 ROC De Rooi 

 Pannen Tilburg; 14 november 2017 ROC KWIC  

 Den Bosch.

• Lezing Frank Cörvers, Langer gemotiveerd   

 doorwerken en ‘Selectie uit de Poort’, 

 WERKcongres ministerie van BZK, Den Haag, 

 2 november 2017

• Workshop en presentatie Samira Louali tijdens 

 conferentie van Movisie ‘Samen leren en 

 ontwikkelen voor een inclusieve samenleving’, 

 Utrecht, 8 november 2017

• Conferentie Burgerinitiatieven Gebrookerbos, 

 georganiseerd door partners Gebrookerbos, 

 Heerlen, 10 november 2017

• Deelname Neimed (Nol Reverda en Jan Merks) 

 aan ITEM jaarconferentie ‘Frisse wind voor 

 grensoverschrijdende samenwerking’, 

 Düsseldorf, 10 november 2017

• Stadsdebat Agenda Randland, Heerlen, 

 12 november 2017, georganiseerd door 

 Cultura Nova, SCHUNCK* en Neimed. 

 Met bijdragen van onder andere Wim Didderen

  en Nol Reverda.

• Lezing Nol Reverda, ‘De kloof: Randland,  

 randstad en grensregio Limburg’, kasteel/  

 klooster Wittem, Wittem, 17 november 2017

• Lezing Marijke Sniekers, ‘Parenting images of 

 young mothers, International Positive 

 Parenting Conference, HoWest, Brugge, België, 

 21 november 2017

• Hoorcollege Maja Ročak, ‘Demografische en  

 maatschappelijke transitie in Limburg’, 

 Faculteit Sociale Studies en Educatie, Zuyd 

 Hogeschool, november 2017
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• Lezing Maja Ročak, ‘Understanding Shrinkage’, 

 Hogeschool Van Hall Larenstein, Velp, 

 november 2017

• Hoorcollege Maja Ročak, ‘Krimp en de 

 samenleving’, Interdisciplinaire minor Vital 

 communities, Zuyd Hogeschool, 

 november 2017

• Gastcollege ‘Jonge moeders in de media’, 

 gastcollege OLP6, Zuyd Hogeschool, Sittard, 

 7 december 2017

• Werksessie Maja Ročak, ‘Krimp en samenleving 

 in Limburg’ voor deeltijd studenten, 

 Zuyd Hogeschool, 2017
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Dit jaarrapport belicht Neimed activiteiten in 

2017 en is daarmee tevens een terugblik van 

de ontwikkeling en opbrengsten van vijf jaar 

Neimed. Een lustrum. Met 2018 en volgende jaren 

voor de boeg nemen we gaandeweg voorzichtig 

afscheid van de dominante plek van het woord 

‘krimp’ in de naam en in het werk van Neimed. 

Krimp als aspect van demografische ontwikkeling 

blijft een factor van betekenis in de ontwikkeling 

in Limburg en elders in Europa en zal daarmee 

ook onze aandacht blijven houden. In 2018 

zullen de eerste promovendi hun onderzoeks-

traject afronden en hun bevindingen voor 

breder publiek uitdragen en zo, waar relevant, 

ook maatschappelijk tot (meer-)waarde 

kunnen maken. Het concept ‘Gebrookerbos’ 

en het daaraan verbonden onderzoek krijgt 

steeds meer aandacht en waardering, ook 

landelijk en internationaal, en zal in 2018 

en verder voor Neimed een belangrijke casus 

zijn en nieuwe ‘experimenten’ genereren.  

In de verdere ontwikkeling van Neimed krijgt 

de sociale en economische ontwikkeling van 

Limburg nadruk met speciale aandacht voor 

aspecten van ‘duurzaamheid’ en ‘veerkracht’.  

Heerlen is en blijft onze uitvalsbasis met 

regio Parkstad en Limburg als primair 

onderzoeksveld met de dynamiek van een 

snel veranderende samenleving en in de context 

van actuele maatschappelijke vraagstukken en 

de daarmee verbonden beleidsontwikkeling. 

Het voor Neimed zo kenmerkende ‘omdenken’ 

biedt ook voor de toekomst garanties voor 

een frisse kijk en degelijke wetenschappelijke 

analyses vanuit een sterke maatschappelijke 

betrokkenheid. Met gebundelde expertise vanuit 

onze kennisinstellingen en samen met onze 

stakeholders en opdrachtgevers. 

Meer en actuele informatie over onze ‘zaailingen’, 

plannen en ambities voor 2018 en verder is 

te lezen via onze website.
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5. Vooruitblik
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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 per-

sonen droegen in 2017 bij aan de activiteiten van 

Neimed:

Bestuur
• Karel van Rosmalen, voorzitter, 

 vanuit Zuyd Hogeschool

• Hildegard Schneider, 

 vanuit Universiteit Maastricht

• Arent van der Feltz, vanuit Open Universiteit

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

• Frank Cörvers, bijzonder hoogleraar 

 Neimed leerstoel

• Inge Hooijen, onderzoeker

• Maria Polipciuc, onderzoeker

• Jos Reinders, brooker

• Samira Louali, onderzoeker Gebrookerbos

• Linda Frints, marketing en communicatie 

 Gebrookerbos (m.i.v. augustus 2017)

• Jan Merks, vrijwilliger

• Julia Cramwinckel, stagiair-onderzoeker 

 (1 februari – 30 juni 2017)

• Dewy Verhoeven, stagiair-onderzoeker 

 (1 februari – 30 juni 2017)

• Monique Mathissen, 

 secretaresse / webredacteur

6. Personalia
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