
De komende decennia onder-
gaat de samenstelling van de 
bevolking in Nederland grote 
veranderingen. Zo neemt het 
aantal ouderen flink toe, 
terwijl het aandeel jongeren 
juist daalt. Ook veranderingen 
op de arbeidsmarkt hebben 
invloed op de samenstelling 
van de bevolking. Naast een 
andere samenstelling krijgen 
veel regio’s ook te maken 
met een wijziging van de 
bevolkingsomvang. 
Als er sprake is van afname, 
valt in dit verband vaak de 
term ‘krimp’. Helaas treedt 
hierover regelmatig spraak-
verwarring op, want dé krimp 
bestaat niet. Zo gebruikt men 
verschillende soorten van krimp 
vaak ten onrechte door elkaar. 
Wij onderscheiden drie soorten 
krimp: demografische krimp, 
economische krimp en sociale 
krimp. Demografische krimp 
ontstaat door een sterfte-
overschot waardoor de omvang 
van de bevolking daalt. 
Economische krimp treedt op 
als mensen wegtrekken uit 
een gebied om economische 
redenen zoals een gebrek aan 
werkgelegenheid. Sociale 
krimp tot slot, kenmerkt zich 
door wegtrekken uit een 
gebied om sociale of fiscale 
redenen of bijvoorbeeld 
vanwege de woonomgeving. 

Heldere probleemstelling
Het is belangrijk om een onderscheid in 
krimpoorzaken te maken. Pas dan kan het 
lokale bestuur goed doorgronden waarom 
de problemen zich in het eigen gebied 
voordoen. De ene vorm van krimp heeft 
namelijk verdergaande consequenties voor 
een gebied en het daarbij passende beleid 
dan een andere vorm van krimp. 

Omdat zich al de eerste krimpverschijnse-
len voordoen, hebben lokaal en regionaal 
opererende partijen en overheden inmid-
dels al volop te maken met deze verande-
ringen. Om de daadwerkelijke problemen 
helder te maken, hebben TASK en Van 
Lieshout Bestuursmanagement samen de 
‘GebiedsOntwikkelingsScan’ (GOS) ontwik-
keld. Met behulp van deze tool krijgen 
bovengenoemde partijen de plaatselijke 
situatie goed in de vingers. Van daaruit 
kan GOS deze instanties helpen om de 
juiste strategische keuzes te maken.

Wat is GOS en voor wie bedoeld?
GOS analyseert op lokaal of regionaal 
niveau de gevolgen van de  bevolkings-
ontwikkelingen op strategie en beleid 
alsmede de gevolgen voor de werkwijze 
van de organisatie. Daarmee ontstaat een 
helder beeld van de lokale benutting, 
bedreigingen en kansen, nu en in de 
toekomst. Is er bijvoorbeeld sprake van 
voldoende afstemming of laat de 
organisatie kansen onbenut? Zo ontstaat 
een kwalitatief beeld van het gebied, 
geplaatst in de tijd.

GOS is bedoeld voor de partijen die 
het sterkst met die dynamiek hebben 
te maken én hierop invloed kunnen 
uit oefenen: (lokale) overheden, regio-
verbanden en woningbouwcorporaties.

Nieuwe rol
De rol van de overheid is het laatste 
decennium sterk veranderd: van een regie-
rol naar een meer faciliterende rol. Het is 
niet langer aan de overheid om helemaal 
zelf de koers te bepalen door zaken voor 
te schrijven. Nee, zij houdt maatschap-
pelijke trends in de gaten en faciliteert 
ontwikkelingen die vanuit de maatschap-
pij en de markt komen. De overheid heeft 
daarnaast uiteraard – net als een verkeers-
leider – de taak om excessen te voorzien 
én te voorkomen.  

Wij constateren bij veel van onze 
op dracht gevers dat men worstelt met deze 
nieuwe invulling. Zeker in een tijd waarin 
de kosten sterk onder druk staan, is het 
zaak de krappe middelen om te zetten 
in efficiënte en effectieve maatregelen. 
GOS is een uitstekend hulpmiddel voor 
deze overheid, een soort radar om in een 
(gedefinieerd) gebied zicht te krijgen op 
de ontwikkelingen.
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Gebiedsontwikkelingsscan

Het gaat niet over krimp of groei maar over dynamiek



Hoe werkt GOS?
GOS is modulair opgebouwd. Die aanpak is gebaseerd op het natuurlijk verloop en de 
verschillende fasen van veranderingsprocessen. Afhankelijk van de fase waarin uw  
organisatie – overheden en andere grote spelers in het maatschappelijk krachtenveld –
zich bevindt, kunt u verschillende vormen van hulp inroepen om de huidige dynamiek  
te leren beheersen. Wij onderscheiden de volgende fasen:

 1. Van ontkenning naar erkenning
 2. Acceptatie
 3. Aanpassen
 4. Anders denken

Toepassing GOS
GOS wordt in de eerste twee fasen ingezet, de verkenning en voorbereiding op de  
verandering.

 1.  Van ontkenning naar erkenning: onze GOS-specialisten verkennen en onderzoeken 
– op basis van bestaande statistieken, bevolkingsgegevens en werkgelegenheids-, 
vertrek- en overschotcijfers – de te verwachten dynamiek in de lokale of regionale 
situatie. Tevens voeren wij een globale scan uit van diverse relevante gemeente-
lijke programma’s. Vervolgens stellen wij een rapport op over de match tussen 
enerzijds de gevonden dynamiek en anderzijds de huidige programma’s. In deze 
belangrijke fase kweken wij de kiem voor een veranderproces. 

 2.  Acceptatie: de situatie is verkend waaruit de conclusie volgde dat er iets moet  
veranderen. 

   a.  Nu gaan we samen op zoek naar verbeteringen en aanpassingen in het 
bestaande beleid inclusief de uitvoering daarvan. In deze fase kijken we 
eerst intensief naar het beleid. Waar is aanscherping nodig gelet op de  
feiten en verwachtingen uit de eerste fase? 

   b.  Vervolgens kijken we naar de projecten en de wijze waarop deze (nog 
beter) kunnen bijdragen aan het gewenste eindbeeld.  

   c.  In deze fase komen eveneens de belangen, rollen en beïnvloedingsmogelijk-
heden van de verschillende partijen uitgebreid aan bod. 

In de fasen 3 en 4 is ondersteuning mogelijk op verschillende vlakken. Bijvoorbeeld  
co-management, procesmanagement of directe (tijdelijke) ondersteuning in de  
transitiefase (fase 3). 

 3.   Aanpassen: in deze fase voert de organisatie de veranderingen door in het bestaan-
de beleid. Tijdens de uitvoeringsfase, waarin de vernieuwing zichtbaar wordt,  
ontstaat langzaam maar zeker een breed draagvlak om anders te leren kijken.

 4.   Anders denken: bij een grotere dynamiek in de regio is aanpassing van bestaand 
beleid op langere termijn veelal onvoldoende. De organisatie moet op zoek naar 
een nieuwe invulling voor visie en strategie.

Het ‘anders denken’ groeit nu in de vezels. In deze fase ontwikkelt de organisatie zich 
verder terwijl de ontwikkelingen uiteraard niet stil staan. Maar de organisatie is zich 
daarvan inmiddels beter bewust en ook in staat om op nieuwe ontwikkelingen in te  
spelen. Van Lieshout Bestuursmanagement en TASK kunnen de organisatie op  
strategisch niveau ondersteunen om verantwoorde keuzes te maken.

Task - Bouwen op mensen
Samenwerking, flexibiliteit, kwaliteit 
en ambitie zijn de kernwaarden van 
TASK. Onze managers/projectleiders, 
adviseurs en project/procesondersteu-
ners zijn hoger opgeleid en hebben 
ruime werkervaring. TASK biedt al 
bijna 14 jaar ondersteuning in alle 
fases van het ontwikkelingsproces en 
over de volle breedte van het vakge-
bied. Of het nu om projectmanage-
ment, infrastructuur en gebiedsontwik-
keling, bouw en vastgoed of realisatie 
en water gaat, TASK heeft de expertise 
in huis.
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TASK en Van Lieshout Bestuursmanagement 

werken beiden vanuit hun eigen en elkaars 

aanvullende expertise samen aan dit product. 

Van Lieshout Bestuursmanagement – 
PROBLEEMOPLOSSEND VERMOGEN

Van Lieshout Bestuursmanagement is een 
gespecialiseerd managementbureau. Het 
wil op een verfrissende en kleurrijke wijze 
organisaties met publieke taken helpen 
bij het oplossen van (acute) management-
problemen en strategische vraagstukken. 
Door dwarsverbanden te zoeken, verbin-
dingen te leggen en nieuwe wegen in 
te (durven) slaan, komen verfrissende en 
vernieuwende oplossingen naar voren. 
Deze werkwijze vormt naast de ruime 
ervaring binnen de (semi-)overheid en 
opgebouwde deskundigheid de basis voor 
het herkenbare probleemoplossende ver-
mogen van het bureau.

Michel van Lieshout
T 077  374 4829 / 06 2275 5590
E info@vanlieshoutbm.nl
I  www.vanlieshoutbm.nl


