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Met ons werk willen we een zinvolle bijdrage leveren aan maatschappelijke thema’s. Wij bieden
wereldwijd onderzoek, advies en projectmanagement en zijn gespecialiseerd in economische,
maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling. We richten ons met name op complexe markt-,
beleids- en managementvraagstukken en bieden opdrachtgevers in de publieke, private en not-forprofitsectoren een uniek perspectief en hoogwaardige oplossingen. We zijn trots op onze 85-jarige
bedrijfsgeschiedenis. Onze belangrijkste werkgebieden zijn: economie en concurrentiekracht;
regio’s, steden en vastgoed; energie en water; transport en mobiliteit; sociaal beleid, bestuur,
onderwijs, en gezondheidszorg. Wij hechten grote waarde aan onze onafhankelijkheid, integriteit en
samenwerkingspartners. Ecorys-medewerkers zijn betrokken experts met ruime ervaring in de
academische wereld en adviespraktijk, die hun kennis en best practices binnen het bedrijf en met
internationale samenwerkingspartners delen.
Ecorys voert een actief MVO-beleid en heeft een ISO14001-certificaat, de internationale standaard
voor milieumanagementsystemen. Onze doelen op het gebied van duurzame bedrijfsvoering zijn
vertaald in ons bedrijfsbeleid en in praktische maatregelen gericht op mensen, milieu en opbrengst.
Zo gebruiken we 100% groene stroom, kopen we onze CO₂-uitstoot af, stimuleren we het ovgebruik onder onze medewerkers, en printen we onze documenten op FSC- of PEFC-gecertificeerd
papier. Door deze acties is onze CO₂-voetafdruk sinds 2007 met ca. 80% afgenomen.
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Samenvatting

Vijftig jaar na de sluiting van de mijnen blijkt dat het nog steeds zoeken is naar een structurele
positieve omslag van de sociaal- economische situatie in Parkstad Limburg. De vraag dient zich
aan wat nodig is om de sociaal- economische situatie op een structurele wijze te verbeteren en
optimaal maatschappelijk rendement van toekomstige investeringen in Parkstad te realiseren. De
Provincie Limburg wilde deze vraag aan de hand van een feiten- en beleidsanalyse over de periode
na de mijnsluiting (1965-2015) laten onderzoeken. De centrale vraag van de provincie Limburg aan
Ecorys voor dit onderzoek luidde daarmee:
‘’Hoe is het sociale beleid in de Parkstadgemeenten opgebouwd en hoe kan deze in de toekomst effectief
worden ingezet om de arbeidsparticipatie en daarmee de sociaal-economische situatie van de bevolking te
verbeteren?’’

Ter beantwoording van deze vraag is een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd en zijn zo’n 45
interviews gehouden. Het beleid is met name beoordeeld op basis van de criteria ‘relevantie’ en
‘effectiviteit’. Hieronder volgen de belangrijkste conclusies.
Arbeidsparticipatie stijgt, maar onvoldoende
Kijkend naar de cijfers is de conclusie dat de arbeidsparticipatie in Parkstad over de laatste
decennia is toegenomen. Tegelijkertijd is de achterstand op Nederland niet wezenlijk ingelopen. De
problematiek rond de te lage participatie is vooral geconcentreerd in een beperkt aantal
buurtclusters, vooral in Heerlen en Kerkrade. Daar is de opgave vanuit de participatie met mensen
met een arbeidsbeperking of uitkering fors en kan niet alleen door de gemeente worden opgelost.
In de VONSS gemeenten speelt deze problematiek niet of nauwelijks. Kijkend naar de kenmerken
van de buurtclusters hangt de lage participatiegraad direct samen met de bredere sociale
problematiek in deze buurtclusters, laag opleidingsniveau, inmiddels derde generatie werklozen,
zwakke gezondheid (geestelijk en fysiek).
Hoofdconclusie beleidsevaluatie
De beleidsevaluatie laat het volgende beeld zien: het economische structuurbeleid dat na 1965 is
ingezet kan als relevant worden bestempeld. Het sociaal beleid was in de eerste periode, tot 1990,
onderontwikkeld. Vanaf 1990 is het sociaal beleid tot op de dag van vandaag wel relevant. Het
economisch structuurbeleid is over het algemeen effectief geweest, en dan ook vooral vanaf 1990.
Maar het was ontoereikend om de problematiek in de regio Parkstad geheel op te lossen. En een
nieuwe economische motor is vooralsnog niet gerealiseerd. De keuzes voor 1990 waren niet
gelukkig: te weinig aansluiting bij de karakteristieken van het gebied. Dat is vanaf 1990 veranderd,
er is meer aansluiting bij de sterke punten van de regio. Het sociaal beleid is evenwel niet
voldoende effectief geweest, zo blijkt uit de cijfers. Dat is niet zozeer vanwege verkeerde keuzes of
haperende uitvoering. Voor zover er beleidsevaluaties zijn uitgevoerd is de conclusie vooral dat het
sociaal beleid te kleinschalig en te versnipperd is. Dat is onvoldoende om de diepgewortelde
problemen in de ‘rode’ buurtclusters structureel aan te pakken en het gat met Nederland te
verkleinen. Ook kan dit beleid niet voortgezet worden: verdere bezuinigingen en het opraken van
de gemeentelijke reserves laten dit niet toe. Over de efficiency van het beleid is weinig te zeggen
vanwege het ontbreken van de nodige gegevens. Wel lijkt het economisch structuurbeleid, zeker
over de periode 1990-2000, efficiënt.
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Belangrijkste deelconclusies
De evaluatie leidt voor ons tot de volgende (belangrijkste) conclusies:


Het sociaal beleid is qua inzet en intentie (activering, onderwijs en opleiding, gezondheid) goed,
maar moet veel meer in samenwerking tussen de gemeenten op het niveau van Parkstad
uitgevoerd worden. Meer massa is nodig om de achterstand weg te werken, zeker in de
benoemde buurtclusters.



Het economisch structuurbeleid en het sociaal beleid is teveel als separaat en losstaand beleid
van elkaar ontwikkeld. Voor de toekomst zullen zowel de strategie als uitvoering dichter bij
elkaar moeten komen. Verhoging van de participatie kan alleen als er voldoende banen zijn, en
om banen te realiseren moet geïnvesteerd worden in de kwaliteit van de beroepsbevolking.



Er is in het verleden te weinig sprake geweest van daadwerkelijke samenwerking tussen de
relevante partijen: gemeenten, provincie, Rijksinstanties, onderwijs en ondernemers.
Samenwerken en samen investeren is onontbeerlijk, zeker in een tijd van bezuinigingen en
schaalvergroting. Om beter samen te werken is de ingezette verandering van mentaliteit/mind
set noodzakelijk.



In de afgelopen 50 jaar is er niet of nauwelijks op structurele wijze het beleid geëvalueerd en
bijgesteld op basis van het wel of niet bereiken van de gestelde doelen. Inzicht in de effecten
van beleid is cruciaal voor koerswijzigingen of juist het vasthouden aan continuïteit. Meten is
weten. Ontwikkel een evaluatie-cultuur van zowel het economisch als het sociaal beleid.

Op basis van de analyse en conclusies is een aantal perspectieven voor Parkstad te geven:
1. Perspectief van economische én sociale structuurversterking
Een verhoging van de participatie graad is alleen mogelijk als vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt goed op elkaar aansluiten. Dit betekent dat de (beroeps)bevolking beter en meer
afgestemd op de vraag moet worden geschoold. Het betekent ook dat er meer banen
beschikbaar moeten komen voor de lager geschoolden: voor sommigen is MBO-1 niveau nu
eenmaal het maximaal haalbare. Het is dus een én-én aanpak. Versterken van de economische
structuur om meer (duurzame) banen te scheppen en versterken van de sociale structuur om
de bevolking gezond, goed opgeleid en actief te houden dan wel maken. Aangezien de meeste
banen van de toekomst zullen worden gecreëerd door de bedrijven die nu al in het gebied
aanwezig zijn is hier een belangrijke rol voor de ondernemers/werkgevers weggelegd. En de
overheid zal daarin moeten faciliteren door een excellente bedrijfsomgeving aan te bieden met
betrekking tot beroepsbevolking, scholing, bereikbaarheid, ruimte en leefklimaat. Het is dus én
overheid én bedrijfsleven, het is dus én economische structuurversterking én sociale
structuurversterking. Overigens zijn er wat dit betreft al vele initiatieven: inzet op het
daadwerkelijk uitvoeren en afronden van bij Parkstad passende initiatieven als Techniekpact,
inzet op smart industry, Mobility & Talent Centre, Zorg, Smart Services Campus en Leisure.
Sommige van deze initiatieven vallen ook onder LED. Hierin een uiterst belangrijke rol voor
opleiding en onderwijs, waarin de aansluiting van opleiding op de vraag naar arbeid vanuit deze
sectoren centraal staat. Het hoeft dus niet meer allemaal bedacht te worden, het moet vooral
gezamenlijk uitgevoerd worden.
2. Perspectief vanuit de transformatie van de regio met urban culture
De bevolking moet IBA-minded worden. Daarvoor is nodig dat IBA ook een sociale
transformatie in zich draagt, onder andere door bottom-up te laten experimenteren, ruimte te
geven en in projecten Social Return On Investment en wederzijds profijt centraal te stellen.
Talrijke initiatieven in de regio bieden kansen voor nieuwe opleidingstrajecten voor de bouw en
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techniek. Zichtbaarheid van het DNA van dit stedelijk gebied, het gevoel van underground
urban culture ademt uit de regio en bindt en verbindt jongere generaties.
3. Perspectief van de grensoverschrijdende kennis en markt
De relatie met Aken is voor Parkstad belangrijker dan de relatie met de gehele Euregio. Focus
op Aken en benut nog veel sterker de kwaliteiten van het Duitse beroepsonderwijs en
intrinsieke verbinding daar tussen onderwijs, leren, ervaring opdoen en werken, juist voor een
regio waar het gemiddelde opleidingsniveau op VMBO en MBO ligt zijn hier grote kansen om
van de Duitse buren te leren. Doorlopende leerlijnen worden opgezet vanuit de vraagkant van
bedrijfsleven en instellingen. Intensiveer dat door de grens over te steken en vanuit de
euregionale arbeidsmarkt en kennisintensiteit van dat gebied nieuwe impulsen te ontplooien.
Die relatie is de afgelopen jaren van wisselende intensiteit geweest. Met name op het gebied
van werk en onderwijs kan de relatie verder uitgebouwd worden. Studenten uit Parkstad
moeten meer gestimuleerd worden om voor een opleiding in Aken te kiezen, in plaats van
Eindhoven of Delft. Op 40.000 studenten in totaal in Aken zijn er in 2015 200 uit Nederland. Er
zijn voldoende initiatieven om op voort te bouwen, de bekendheid van deze initiatieven kan
beter. En dit geldt ook voor de Grenz Info Punkte: goed initiatief, maar is het voldoende bekend
bij het werkloze deel van de beroepsbevolking?.
Belangrijkste aanbevelingen
Het realiseren van deze perspectieven vereist een aantal acties dan wel opstappen tot acties. Wij
bevelen het volgende aan.
Hoofdaanbeveling 1: Geef maximaal ruimte aan bottom up initiatieven!
Geef maximaal ruimte aan ondernemers, burgers en georganiseerd particulier initiatief die een
bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van de wijk, dorp, stad of regio en creëer. Mensen
maken de regio. Beleidsmakers moeten op die dynamiek inspelen, mede-richting geven en
vertrouwen geven. Beleid van de mensen in plaats van beleid voor de mensen.
Concreet zou dit kunnen door de volgende acties:
1. Mede in het licht van de decentralisatie: creëer (interdisciplinaire) experimenteerruimte voor
het sociaal beleid, met name in de ‘rode’ buurtclusters, zoals nu al op een aantal plekken met
interdisciplinaire wijkteams wordt gerealiseerd. Bekijk de opties voor buurt-specifiek
armoedebeleid, vroegtijdige signalering en aanpak schuldsanering, begeleiding bij
zwangerschap en opvoeding, etc. Zorg voor uitwisseling met buurgemeenten. Benut de ruimte
die op dit moment met de Rijksoverheid wordt gecreëerd over de City Deal. Actie: gemeenten,
met name voor de rode buurtclusters.
2. Leidt werklozen op voor beroepen die nodig zullen zijn bij uitvoering van IBA-Parkstad
projecten, zoals bouw en techniek. Stem af met Mobility & Talent Centre. Motto: IBA werkt ook
aan werk. Actie: IBA Parkstad.
3. Breidt de Grenz Info Punkte uit, en verbeter de communicatie daarover, zeker ook richting de
laaggeschoolden. De Grenz Info Punkte bevatten nuttige informatie over grensoverschrijdende
arbeid en daaraan gerelateerde zaken als pensioenen, sociale verzekeringen etc. Motto: er
mag geen enkele barrière zijn met betrekking tot werken over de grens. Actie: Provincie,
Parkstad gemeenten, Stadt/Regio Aken en Regierungsbezirk Köln.
4. Profileer! Maak een economisch perspectief dat aansluit bij de kenmerken en karakteristieken
van Parkstad. En zet Parkstad bijvoorbeeld neer als dé start-up regio in Limburg/Euregio: er
kan veel, er mag veel, en je mag ook fouten maken. Actie: Socio-economic Development
Board Parkstad dan wel voorloper daarvan.
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Hoofdaanbeveling 2: Zorg voor een goed inzicht wat er speelt en wat werkt!
Enerzijds de problematiek van de arbeidsmarkt, de sociale dynamiek in de wijken en de
maatschappelijke effecten, en besteed anderzijds meer aandacht aan de effectiviteit van beleid,
programma, projecten en investeringen.
Concreet zou dit kunnen door de volgende acties:
1. Bekijk de effecten van de bezuinigingen nog eens kritisch, met name voor de langere termijn.
Kijk serieus naar de mogelijkheden voor synergie en effectiviteitsverbetering als deze
maatregelen door de Parkstadgemeenten gezamenlijk worden uitgevoerd. Nu gebeurt dit soms
in specifieke coalities. Dit moet eveneens leiden tot minder bureaucratie, overleg en bestuurlijke
drukte. Actie: gemeenten Parkstad, Provincie, onderwijs en kennisinstellingen.
2. Zet vervolgonderzoek van de GGD in gang, gericht op oplossen van de zwakke
gezondheidssituatie in Parkstad, met name op het niveau van de probleemwijken/buurtclusters.
Actie: Provincie met medewerking van de gemeenten.
3. Verdiep de bestaande RAIL arbeidsmarktmonitor naar Parkstadniveau. Actie: Provincie met
ROA en E,til
4. Verplicht bij projecten in het sociaal domein van meer dan 1 mln. € een goede nulmeting en
impact-evaluatie. Actie: provincie en gemeenten.
5. Schakel de kennisinstellingen in. Bij de Universiteit Maastricht zijn 12 hoogleraren met
regiobetrokkenheid én een fonds voor regionale initiatieven met betrekking tot kennis en kassa
in de Kennisas. Ook vanuit de Hogeschool Zuyd en de OU is expertise en bereidheid tot
meedoen en meedenken. Actie: Provincie en kennisinstellingen.
Voor de aanbevelingen op Parkstad-niveau hanteren we een aantal aannames dan wel metaaanbevelingen.
Hoofdaanbeveling 3: Stel de jeugd centraal!
Het is vooral de jeugd waarvoor participatie op de arbeidsmarkt absoluut essentieel is, en waar dus
krachtig in geïnvesteerd moet worden om Parkstad een toekomst te geven. En dan gaat het om de
jeugd in de breedte: van hoog- tot laagopgeleid, uit alle delen van Parkstad. Derde generatie
werkloosheid is geen optie.
Concreet zou dit kunnen door de volgende acties:
1. Stimuleer Studeren in Duitsland (Aken) vanuit Parkstad. Het onderwijs is op hoog niveau en
relatief goedkoop. Leidt ook op deze wijze de toekomstige talenten van Parkstad op.
Voorwaarde is goede beheersing van Duits. Is al georganiseerd op Parkstad-niveau. Tevens
verkennen samenwerkingsmogelijkheden met Hogeschool Zuyd. Breidt dit ook uit richting
samenwerking met het Duitse beroepsonderwijs. Actie: Parkstadgemeenten en Hogeschool
Zuyd.
2. Stimuleer de ingezette ontwikkeling van urban & street culture beweging en de culturele bloei in
de regio op muziekgebied, kunst, streetart & dance en op het gebied van sport. Actie: culturele
instellingen, sportorganisaties, jonge kunstenaars, onderwijsinstellingen.
Hoofdaanbeveling 4: Organiseer inhoudelijke samenhang en effectieve samenwerking!
Organiseer samenhang en voorkom kleinschalige en versnipperde initiatieven. Zoek naar effectieve
vormen van inhoudelijke samenwerking op het gepaste schaalniveau en schaf minder effectieve
structuren af.
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Concreet zou dit kunnen door de volgende acties:
1. Zorg dat de bestaande goed functionerende structuren ten behoeve van economie en
arbeidsmarkt zich door-ontwikkelen tot een ‘Socio-economic Development Board Parkstad’.
Schaf tegelijkertijd de overbodige organen en gremia af. Kom met een uitgewerkt plan ter
verbetering van de geografische arbeidsmobiliteit. Actie: Provincie, gemeenten, werkgevers
& werknemers, onderwijsinstellingen.
2. Zet het Mobility & Talent Centre op dat de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg helpt en
ondersteund in een effectieve inzet van menskracht, kennis en middelen. Essentieel voor de
jeugd. Lever een bijdrage vanuit Parkstad gericht op creëren van 24.000 banen in ZuidLimburg. Vanuit het M&TC wordt gezocht naar leer-werkprojecten bij werkgevers en het
onderwijs, gericht op het opdoen van werkervaring. Het is eveneens de revival van
bedrijfsscholing en vakopleidingen. Het belang hiervan is vanuit diverse organisaties benadrukt.
Actie: Provincie en gemeenten met medewerking van werkgevers en onderwijs.
3. Werk aan meer samenhang in de (buitenlandse) acquisitie van de kleine industrie, logistiek,
leisure (denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling rond Nature Wonder World) en smart services in
Parkstad. Actie: Provincie, LIOF, NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency),
Parkstad-gemeenten, Smart Services Campus
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Waarom dit rapport?

Vijftig jaar na de sluiting van de mijnen blijkt dat het nog steeds zoeken is naar een structurele
positieve omslag van de sociaaleconomische situatie in Parkstad Limburg. De economische crisis
en de demografische ontwikkelingen hebben geleid tot een cumulatie van gebeurtenissen: er is
sprake van een grote sociale problematiek, een behoorlijke (jongeren-) werkloosheid en een
achterstandsituatie op het gebied van volksgezondheid en onderwijs, terwijl een hogere
arbeidsparticipatie onder de huidige werkzame beroepsbevolking en in het bijzonder de jeugd,
noodzakelijk is gelet op de bevolkingsdaling. Desalniettemin is er op een aantal terreinen voortgang
geboekt, ontstaat er nieuw perspectief en zijn er in het licht van nieuw rijksbeleid en de
gedecentraliseerde taken nieuwe strategische keuzes aan de orde voor de korte alsook de
middellange termijn. Met dit rapport hopen wij een bijdrage te leveren aan het debat over die
nieuwe keuzes waarbij deels selectief kan worden voortgebouwd op reeds ingezette ontwikkelingen
en deels nieuwe richtingen verkend dienen te worden.
De vraag dient zich aan wat nodig is om de sociaaleconomische situatie op een structurele wijze te
verbeteren en optimaal maatschappelijk rendement van toekomstige investeringen in Parkstad te
realiseren. Dit jaar is het 50 jaar geleden dat toenmalig minister van Economische Zaken Den Uyl
aankondigde dat de Limburgse mijnen gesloten zouden worden. Op 17 december 1965 was er
hoop en optimisme bij de aanwezigen en in de regio. Een analyse van de afgelopen 50 jaar laat
zien dat zaken vaak anders verlopen dan gepland of was voorgenomen. Echter: het belang van
hoop en het bieden van perspectief zijn anno 2015 even actueel en relevant als op die 17 e
december van 1965. Dat perspectief is er, en belangrijker nog: het momentum voor concrete
invulling hiervoor is nu!
Vraag van de Provincie Limburg
De Provincie Limburg wilde deze vraag aan de hand van een feiten- en beleidsanalyse over de
periode na de mijnsluiting (1965-2015) laten onderzoeken. De centrale vraag van de provincie
Limburg aan Ecorys voor dit onderzoek luidde daarmee:
‘’Hoe is het sociale beleid in de Parkstadgemeenten opgebouwd en hoe kan deze in de toekomst effectief
worden ingezet om de arbeidsparticipatie en daarmee de sociaaleconomische situatie van de bevolking te
verbeteren?’’

De Provincie Limburg heeft ons gevraagd deze analyse van het sociaal beleid van rijks-, provinciale
en lokale overheden in Parkstad uit te voeren en aanbevelingen te doen voor structuurversterkend
sociaal beleid.
De urgentie: bouwen aan Limburgse vitaliteit
Wij zijn zeker niet de enigen die op dit moment kijken naar mogelijke oplossingen voor de sociale
en sociaaleconomische problematiek in dit gebied. Zo constateren de auteurs van het rapport
‘Bouwen aan Limburgse Vitaliteit!’1 dat er vooral in Parkstad sprake is van een hoog zorgverbruik,
een hoog aantal deelnemers aan sociale werkvoorzieningen en een relatief slechte
maatschappelijke situatie van de inwoners in vergelijking met andere stedelijke gebieden in
Nederland. Bovendien is er sprake van een ware lappendeken aan intergemeentelijke en regionale
samenwerkingsverbanden die naar onze mening de eenheid van (sociaal) beleid niet zullen

1

Leo Bisschops, Wim Kuiper en Wil Rutten, Bouwen aan Limburgse Vitaliteit! Op weg naar een energieke quatro helix (24
maart 2015).
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bevorderen. Zo kent de regio Parkstad Limburg twee intergemeentelijke sociale diensten (BOL en
KOMPAS) en daarnaast 2 UWV-regio’s (Heerlen e.o. en Kerkrade), een gedeeld SW-bedrijf met
diverse gemeenten uit de regio Maastricht Heuvelland en maakt onderdeel uit van de
arbeidsmarktregio Zuid Limburg, de WMO-regio Zuid-Limburg, de veiligheidsregio, de
jeugdzorgregio, het AWBZ-zorgkantoor en de GGD Zuid-Limburg. Voerendaal, Onderbanken, Nuth,
Schinnen en Simpelveld vormen samen de VONSS-samenwerking. Dit is overigens geen specifiek
probleem van Parkstad, maar is kenmerkend voor veel regio´s. In Nederland zijn er ruim 30
verschillende regio-indelingen, elk vanuit een specifieke inhoudelijke opdracht. Wel roept dit de
vraag op welke van die samenwerkingsverbanden effectief zijn en slagvaardig genoeg om de totale
regio verder te brengen. Dubbelingen zullen voorkomen moeten worden.
De auteurs van dit rapport bevelen aan om te werken aan een voor de regio passende wijze van
´sociale innovatie´, waarbij de rol van intergemeentelijke sociale diensten in Parkstad onder de loep
genomen worden en er sterker in samenhang gewerkt wordt aan een verbetering van de
aansluiting tussen onderwijs en werk. Wij constateren om strategische én inhoudelijke redenen dat
alleen zo een sociale agenda die structureel is verbonden met de opgaven op het terrein van ruimte
en economie, krachtig en vernieuwend kan werken. Dat vraagt ook om keuzes in het ruimtelijke en
economische domein. Belangrijk is dus een sociaaleconomisch perspectief te bieden, in het
bijzonder voor de jeugd.
Dit vraagt om het ontwikkelen van geest van ondernemerschap en het verhogen van de
kennisintensiteit van de economische structuur. De grootste Technische Hochschule van Duitsland
(RWTH) en de Fach Hochschule Aachen staan immers ‘om de hoek’. Misschien nog belangrijker
voor de regio is een intensievere samenwerking met het eveneens internationaal goed
aangeschreven Duitse vakonderwijs waarin veel aandacht is voor leerwerkplekken en
meester/gezel coaching. Vakmanschap en ondernemerschap vallen hier samen.
De regio is de afgelopen 50 jaar van een economische en sociale monocultuur naar een
gediversifieerde economie gegroeid met een sterke diensten- en gezondheidssector, en de
afgelopen 15 jaar een spectaculaire groei van toerisme en recreatie. Diversiteit in economische
structuur, specialisatie/concentratie binnen de sectoren (nichemarkten), concurrentiekracht en
ruimtelijke nabijheid, onder meer tot uiting komend in kennisuitwisseling, fysieke en digitale
bereikbaarheid, bepalen uiteindelijk of deze stedelijke economie kan gaan bloeien en de sociale
problemen de baas kan worden. Het rapport ‘Bouwen aan Limburgse Vitaliteit’ biedt vooral
aanknopingspunten voor de korte en middellange termijn. De door ons bepleite veranderingen op
ruimtelijk-economisch gebied betalen zich pas op de lange termijn uit, maar behoeven wel anno
2015 heldere keuzes.
Er is sprake van een tweede of zelfs derde generatieprobleem bij de huidige inwoners van Parkstad
Limburg. Vanaf de mijnsluiting is er sprake geweest van een continue stroom aan maatregelen en
subsidies van Rijk, Provincie en Europa die de economie (EZ, SoZaWe, EFRO/ESF) en de fysieke
omgeving (VROM, V&W) diende te herstructureren maar ook het welzijn (CRM/WVC/VWS) moest
bevorderen.
Er is altijd sprake geweest van twee parallelle beleidslijnen en bijbehorende geldstromen, namelijk
uitkeringen die vanuit de sociale zekerheid (WW, WAO) naar dit gebied werden getransfereerd en
subsidies gericht op de integrale herstructurering van het gebied. Versterking van de marktsector,
economische infrastructuur, maar ook stads- en dorpsvernieuwing, gepaard gaande met sanering
en hergebruik van gesloten mijncomplexen, en versterking van het welzijn waren concrete
programma’s in het Perspectievenbeleid (PNL) in de jaren 1978-1993. Met de spreiding van
Rijksdiensten zoals het CBS en het ABP werden door de Rijksoverheid ook zelf impulsen gegeven
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aan het ontstaan van nieuwe, hooggekwalificeerde werkgelegenheid in de regio. Dat daarbij ook
nog steeds sprake was van een aanzienlijke en niet of nauwelijks dalende regionale component in
arbeidsongeschiktheid en sociale werkvoorziening is, zo kunnen we nu achteraf constateren,
onderschat. Daarnaast was er een te groot geloof in de ontwikkeling van de (publieke)
dienstensector, die door de rijksoverheid ten tijde van bezuinigingen als eerste werd ingekrompen
of ge-recentraliseerd naar de Randstad. Bovendien is een bredere verankering van de
‘rijksdiensten’ in de regionale economische structuur altijd beperkt gebleven.
Wat naar onze mening ook een belangrijke rol heeft gespeeld in de achterblijvende sociaaleconomische ontwikkeling van deze regio is het gebrek aan ondernemerschap. Deels is dit te
verklaren uit de grootschalige Rijksinvesteringen die door de overheid werden gedaan in het
verlengde van de toezegging van Den Uyl inzake vervangende werkgelegenheid. Deze
maakbaarheidsgedachte heeft tot verder in de jaren ’70 een belangrijke rol gespeeld en
stimuleerde niet persé individueel ondernemerschap. Natuurlijk werden er ook in deze regio grote
bedrijfsinvesteringen gedaan, maar de stimulering die hiervan uitging was vaak gericht op grote
kapitaalintensieve ondernemingen zoals DSM (grotendeels in de Westelijke Mijnstreek). De
regionale spin-off daarvan was gering. Historische cijfers over starters geven aan dat Heerlen en
omgeving op dit vlak in de jaren ’70 en ’80 duidelijk bij de rest van Nederland achterblijven, zowel
qua oprichtingen als qua overlevingsgraad 2. Overigens is dit niet iets unieks voor Zuid-Limburg.
We komen deze achterblijvende ontwikkeling met betrekking tot ondernemerschap ook tegen in
andere regio’s in Nederland (het Noorden) en daarbuiten (Wallonië, Noordwest-Engeland) met een
vergelijkbare geschiedenis qua structuur en regionale steun 3.
Uit meer recente cijfers over de bedrijvendynamiek in de regio (1996-2014) blijkt dat het aantal
oprichtingen weliswaar groter is dan het aantal opheffingen, maar dat door opheffingen meer
werkgelegenheid verloren gaat dan er door oprichtingen bijkomt. Groei van de werkgelegenheid is
vooral het gevolg geweest van de ontwikkeling bij bestaande vestigingen met werknemers in
loondienst 4.
Onderzoek in twee delen
Wij onderscheiden twee delen in het onderzoek:
1. Een beleidsevaluatie van sociaal (en economisch) beleid in Parkstad tussen 1965 en nu.
2. Het schetsen van een perspectief voor de toekomst met concrete aanbevelingen voor het
toekomstige sociale beleid voor Parkstad Limburg.
Deel 1 Beleidsevaluatie
Schriftelijke bronnen
Hierbij maken wij voor de periode 1965-1990 dankbaar gebruik van het uitvoerige overzicht van Jan
Derix (1990) over het Perspectievenbeleid voor Zuid-Limburg en de recentere E,til & Sociaal
Historisch Centrum voor Limburg-publicatie ‘Na de mijnsluiting’ (2013). De verschillende
deelperiodes en herstructureringsprojecten met de financiële inspanningen (input) worden in deze
publicaties uitvoerig beschreven. De periode daarna, vanaf 1990 tot 2000 met veel door Europa
gefinancierde projecten, bleek veel moeilijker in beeld te brengen. Daarvoor hebben we belangrijke
schriftelijke informatie gekregen van het bedrijf MC Advisory, waarvan de oprichters in die periode
de subsidieaanvragen in Parkstad coördineerden. Vanaf ongeveer 2005 zijn veel
beleidsdocumenten digitaal beschikbaar. Daarmee kunnen we de gevraagde globale omschrijving
van het sociaal-economische beleid van de afgelopen 50 jaar en meer specifiek van de afgelopen
15-20 jaar via desk research in kaart brengen.
2
3
4

E. Wever, Nieuwe Ondernemingen in Nederland (1984/1985), P.H. Pellenbarg en G.U. Rienstra, Lokatiedynamiek, z.j.
Zie ook E,til & SHC Limburg (2013), Na de Mijnsluiting, Internationale ontwikkelingen.
Eigen berekeningen Ecorys met behulp van het Vestigingenregister Limburg (bron: E,til, 2015).
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Beoordeling met beleidsevaluatiemodel
We beoordelen dit beleid aan de hand van een beleidsevaluatiemodel dat Ecorys vaker voor dit
doel inzet, gericht op het onderkennen van relevantie, effectiviteit en efficiëntie. Zie hiervoor de
ondergaande schematische weergave.

SWOT Analyse

Resultaten
UITVOERING

Doelen en prioriteiten

Inputs

Projecten

Outputs

EFFICIËNTIE

RELEVANTIE

EFFECTIVITEIT

Het gaat daarbij om de beantwoording van drie vragen:
1. Hebben programma’s en projecten als invulling van het sociale en economische domein
opgeleverd waarvoor ze bedoeld waren?
2. Sluit het huidige en lopende beleid op sociaaleconomisch gebied aan bij de doelstellingen van
de programma’s zoals IBA Parkstad en ‘Limburg agenda’?
3. Is de kosten-batenverhouding van de programma’s en projecten adequaat?
Deze laatste vraag bleek vanuit het beschikbare materiaal lastig te beantwoorden omdat hiervoor
weinig evaluerend materiaal voorhanden is. Vandaar dat in de rapportage vooral de aandacht zal
uitgaan naar de beantwoording van de eerste twee onderzoeksvragen, gericht op de beoordeling
van relevantie en effectiviteit.
Welk normenkader?
De beoordeling van de resultaten van de beleidsevaluatie dient te geschieden aan de hand van een
normenkader. Dit normenkader heeft soms een output- (bijvoorbeeld aantal cliënten,
instroom/uitstroom) maar vaker ook een outcome-karakter (aantal werklozen, aantal
arbeidsongeschikten, aantal bijstandsgerechtigden). De stap tussen output en outcome is niet altijd
zonder meer te maken. De kern van inzichten in beleidsprestaties ligt juist in het outputniveau en
de doorvertaling daarvan naar outcome, het eerste belangrijke leereffect.
Wij hebben gezien het bronnenmateriaal ervoor gekozen om meer in kwalitatieve zin te bepalen
hoe de resultaten op outputniveau leiden tot outcome-effecten, de zogenoemde beleidsvertaling.
Daarmee komt de nadruk meer te liggen op plausibiliteit dan op causaliteit tussen in- en output van
beleid enerzijds en outcome anderzijds. Vervolgens hebben we beoordeeld hoe deze zich
verhouden tot de doelstellingen van het gevoerde beleid. Hierin schuilt een tweede belangrijk
leereffect: hoe en in welke mate heeft wat we hebben gedaan bijgedragen aan de vooraf
geformuleerde beleidsdoelstellingen.
In de periode 1965-1990 is op sociaaleconomisch gebied vooral de vervanging van de
werkgelegenheid (75.000 arbeidsplaatsen) die door de mijnsluitingen verloren is gegaan de norm
voor het welslagen van het herstructureringsbeleid. Geleidelijk aan wordt deze norm ingewisseld
voor het terugbrengen van de regionale component in de werkloosheid, de arbeidsongeschiktheid
en de sociale werkvoorziening.
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Daarna is het moeilijker de norm eenduidig te bepalen omdat er meerdere doelstellingen tegelijk
gelden. Deze doelstellingen waren vooral gericht op ambities zoals economische
structuurversterking (bijvoorbeeld Pieken in de Delta, Versnellingsagenda Limburg, de Limburg
Agenda en Limburg Economic Development) en stedelijke vernieuwing in het fysieke en in het
sociale domein, bijvoorbeeld in het kader van het ISV-beleid (Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing) en het Grotestedenbeleid (Gsb). Wij zijn van mening dat het wegwerken van
regionale achterstanden, tot uiting komend in de regionale component van de indicatoren
werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, sociale werkvoorziening (zie boven) met aanvulling van
arbeidsparticipatie, gezondheid, inkomen, en onderwijs hieraan tegemoet komt. In werkloosheid en
sociale zekerheid is dit een zeer gebruikelijke norm. Daarmee kiezen wij voor een toetsing aan de
uiteindelijke resultaten, de outcome van het gevoerde beleid.
Deel 2: Perspectief voor de toekomst met concrete aanbevelingen voor het toekomstig
beleid
In dit deel maken wij vooral gebruik van de bevindingen uit de 45 interviews met bestuurders, oudbestuurders, ambtenaren en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en het onderwijs (bijlage 1).
In deze interviews is gevraagd naar knelpunten in de sociaal-economische ontwikkeling en naar
mogelijke oplossingsrichtingen die daarvoor kunnen worden aangedragen. Deze
oplossingsrichtingen zijn vervolgens door ons gewogen, ter discussie gesteld in bijeenkomsten met
opdrachtgevers en begeleidingsgroep en vervolgens door ons vertaald in zo concreet mogelijke
aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn voor een deel een bevestiging van reeds ingezet beleid,
deels ook vernieuwend als het gaat om organisatie en inhoud van het sociaaleconomisch beleid in
en voor Parkstad Limburg.
Beperkingen van het onderzoek
In het voorafgaande hebben wij aangegeven welke onderzoeksmethode we hebben toegepast om
tot conclusies te komen over het gevoerde sociaaleconomisch beleid in Parkstad Limburg en
vervolgens tot aanbevelingen te komen voor toekomstig beleid in deze regio. Wij hebben getracht
een relatie te leggen tussen de feitelijke ontwikkelingen en de beleidsinzet en –resultaten. Daarbij is
gebruik gemaakt van zoveel mogelijk direct beschikbare bronnen, zowel beleidsdocumenten,
historische overzichten als statistisch materiaal (bijvoorbeeld CBS en bronnenmateriaal van E,til op
buurtclusterniveau). Er is derhalve geen nieuw archiefonderzoek gedaan. Wel zijn er 45 interviews
gehouden om onze onderzoeksresultaten en beleidsaanbevelingen te toetsen, respectievelijk te
voeden. De geografische scope was daarbij gericht op de regio Parkstad als geheel, en niet op
individuele gemeenten. Al zijn de ervaringen bij individuele gemeenten zoals die in de interviews
naar voren kwamen uiteindelijk wel gebruikt om mogelijke oplossingsrichtingen te verkennen.
Ook de gebiedsbepaling kent zijn grenzen. Zoals aangegeven focussen we ons op Parkstad. Maar
het beschikbare statistische materiaal is niet altijd op dit gebiedsniveau beschikbaar. Dat geldt
vooral voor de periode tot 1990. In historische overzichten en analyses van de arbeidsmarkt vinden
we wel cijfers en grafieken terug voor het Herstructureringsgebied of voor het COROP-gebied ZuidLimburg. Na 1990 komt in toenemende mate statistisch materiaal op het gewenste gebiedsniveau
beschikbaar. Zo hanteert het CBS al jaren het zogenoemde Stadsgewest Heerlen, oftewel het
gebied Parkstad Limburg. Er worden in deze beleidsevaluatie dan ook drie regiobegrippen
gehanteerd, het Herstructureringsgebied Zuid-Limburg, het COROP-gebied Zuid-Limburg en
Parkstad Limburg (voorheen Oostelijke Mijnstreek).
Wij zijn ons er terdege van bewust dat de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie, onze keyindicator, niet alleen door sociaaleconomisch beleid wordt bepaald. De mentale, culturele en
religieuze kenmerken van de bevolking spelen daarbij ook een belangrijke rol, zeker in de
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uitgangssituatie zoals Parkstad die eind jaren ’60 kende. Daarnaast spelen conjuncturele invloeden
een grote rol. Arbeidsparticipatie en (aangeboden) werkgelegenheid kennen een wederkerige
relatie. Als er sprake is van een schaarste aan (specifieke) arbeidskrachten gaat daar een
stimulerende invloed op de arbeidsparticipatie van uit. In het tegenovergestelde geval, bijvoorbeeld
bij economische krimp en oplopende werkloosheid, is het effect negatief. Dan worden potentiële
leden van de beroepsbevolking ontmoedigd om tot de arbeidsmarkt toe te treden. Soms vertaalt
zich dat in uitstelgedrag, bijvoorbeeld door een vervolgopleiding te kiezen, en komt men later
alsnog op de arbeidsmarkt, soms komt van uitstel afstel. Ook maatschappelijke ontwikkelingen,
zoals de toenemende participatie van de vrouwelijke beroepsbevolking en het aanbod van
faciliteiten zoals kinderopvang, spelen daarbij een rol.
Leeswijzer
Deel 1 van ons onderzoek, de beleidsevaluatie komt in hoofdstuk 2 en 3 aan de orde. Daarbij
maken wij een onderscheid in drie beleidsperioden:


1965-1990 5: herstructurering met veel Rijksmiddelen (o.a. PNL), paragraaf 2.1.



1990-2000: Europese fondsen (EFRO/ESF) met cofinanciering door provincie en gemeenten,
paragraaf 2.2.



2000-2015: vooral provinciaal en gemeentelijk beleid met cofinanciering door Rijk (bijvoorbeeld
ISV/Gsb en Pieken in de Delta) en Europa (bijvoorbeeld D2, Urban), paragraaf 2.3.

De hoofconclusies van de beleidsevaluatie 1965-2015 vindt u in hoofdstuk 3.
De resultaten van deel 2 van ons onderzoek zijn terug te vinden in hoofdstuk 4 waarin de
perspectieven voor Parkstad en de verandering van de mind set aan de orde komen. Vervolgens
worden in hoofdstuk 5 concrete aanbevelingen gedaan, zoals die van onderop en in regionale
samenwerking kunnen worden uitgevoerd.

5
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In de Oostelijke Mijnstreek liep het PNL-beleid nog 4 jaar door, tot en met 1993.
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Beleidsevaluatie 1965-2015

2.1

1965 - 1990

2.1.1 De context
De sluiting van de mijnen in Zuid-Limburg was een ingreep in de sociaal-economische ordening
van een provincie zoals niet eerder op deze schaal in Nederland was voorgekomen. Pas geleidelijk
werd in bredere kring duidelijk hoe diep deze structuurwijziging de samenleving raakte. De
dominante plaats van de mijnbouw gaf het bestaan van talloze gezinnen perspectief. Het
beïnvloedde het fysieke beeld van de regio, droeg mede de scholingsinfrastructuur en gaf impulsen
aan het sociale en verenigingsleven. De samenleving was bovendien nog tamelijk statisch en
gesloten.
Omdat de problematiek na deze ingreep aanvankelijk nieuw was, verliep het herstel- of
herstructureringsproces nogal met horten en stoten (Derix 1990, p. XIII). Besturen en
maatschappelijke organisaties hadden er geen pasklare oplossingen voor. In de eerste fase, tot
1973, was de economische conjunctuur nog tamelijk gunstig waardoor de werkloosheid in het
gebied nog niet in haar ernstigste vorm aan het licht trad. Maar toen de bestuurlijke structuren
ontwikkeld waren om de problemen aan te pakken, werden de economische vooruitzichten en
voorwaarden tegelijkertijd minder rooskleurig. Dat maakte het voor alle betrokken partijen, Rijk,
provincie en gemeenten, moeilijk om het probleem binnen het verwachte tijdbestek tot een
oplossing te brengen.
De verschillende delen van het omschakelingsproces vroegen veel tijd. Dat gold voor de
economische infrastructuur (spoor en wegen, bedrijventerreinen) maar ook voor de omschakeling
van de beroepsbevolking. Men was gewend aan een arbeidsmarkt, gedomineerd door grote
industriële ondernemingen, met een vertrouwd eisen- en verwachtingspatroon op het gebied van
scholing, bestaanszekerheid, inkomensniveau en sociaal verkeer. Daarvoor in de plaats kwam een
onzekere toekomst die geen houvast bood en die nog onbekende eisen zou gaan stellen. Deze
overgang was groot en veroorzaakte een desoriëntatie. Vergelijkbare processen vonden plaats ten
aanzien van de bestuurlijke structuur, de ruimtelijke inrichting en de sociale en maatschappelijke
infrastructuur 6.

2.1.2 Feitelijke ontwikkeling
In figuur 2.1 is duidelijk te zien dat het werkgelegenheidstekort in het Herstructureringsgebied (=
Zuid-Limburgse schaal) gedurende de periode 1965-1990 eerst fors toenam en daarna weer
daalde. Zo bedroeg dit tekort in 1965 door een lagere dan landelijke bruto arbeidsparticipatie ca.
15.000, al snel liep het in de jaren zeventig op tot 50.000 personen. In de loop van de periode
1977-1990 verminderde het tekort tot een omvang van 25.000 personen. Niet de dalende
werkloosheid maar de arbeidsongeschiktheid vormde het belangrijkste afwijkende element, gevolgd
door de sociale werkvoorziening.

6

A.J. Plantinga in Derix, 1990, p.X.
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Figuur 2.1

Ontwikkeling van elementen van de arbeidsmarkt in het Herstructureringsgebied ZuidLimburg 1965-1990

Bron: Jan Derix, Perspectief voor Limburg (1990)

Zowel de beroepsbevolking als de participatiegraad zijn gestegen in de periode 1965-1990. Wel is
de arbeidsparticipatie in Zuid-Limburg (COROP-gebied) over de hele periode lager gebleven dan
landelijk. Als (traditionele) oorzaken van de relatieve lage participatiegraad kunnen worden
genoemd: de lagere beroepsdeelneming bij vrouwen in het katholieke Limburg, de vroegtijdige
pensionering van mijnwerkers, hogere instroom in de arbeidsongeschiktheid en relatief veel
ouderen binnen de leeftijdsgroep 15-64 jaar 7. De werkloosheid was heel beperkt in 1965; deze is
toegenomen in de tijd van de sluiting van de mijnen, maar vooral in de jaren zeventig en tachtig tot
een omvang van ruim 48.000 toen de economische en conjuncturele ontwikkelingen in Nederland
en in de wereld niet gunstig waren. Sinds de tweede helft van de jaren tachtig is er - met de nodige
ups en downs – weer een daling van de werkloosheid opgetreden tot een niveau van ruim 20.000
in Zuid-Limburg (E,til 2013, p. 103) en ca. 7.000 in Parkstad Limburg (CBS, werkloze
beroepsbevolking 2003-2014).
Het aantal arbeidsongeschikten is in de tweede helft van de jaren zeventig fors gestegen en lag
veelal tussen de 40.000 en 50.000 in het Herstructureringsgebied Zuid-Limburg. Dit was naar
verhouding groter dan landelijk (ca. 3%-punten hoger, zie figuur 2.2.), mede door de mijnsluiting en
het oplopen van de werkloosheid. Tot in het begin van de jaren tachtig werd namelijk de situatie op
de arbeidsmarkt (de kans op werk gezien de mate van arbeidsongeschiktheid) meegewogen bij de
beslissing over een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

7
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Wim Derks, De arbeidsmarkt in Limburg 1960-2005, in: Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg,
Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (2005).
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Figuur 2.2

Arbeidsongeschiktheid als % van de potentiële beroepsbevolking in het
Herstructureringsgebied Zuid-Limburg, 1965-1990

Bron: Jan Derix, Perspectief voor Limburg (1990)

Het aantal WSW-ers (Wet Sociale Werkvoorziening) was in Zuid-Limburg tussen 1965 en 1982
gestegen van ongeveer 2.000 naar 7.000 en sinds die tijd licht gegroeid tot bijna 8.000 (E,til 2013,
p. 103). Een WSW-arbeidsplaats werd niet als bijzonder ervaren, maar door de grote aantallen
vergelijkbaar geacht met een reguliere arbeidsplaats. Als verklaring voor het grote gebruik van de
WSW kan duidelijk worden gesproken van een tweede, en zelfs derde-generatie-effect 8.
Eind jaren zeventig liep de grote uitgaande pendel naar Duitsland (8600, was 16000 in 1974) en
België (4000, was 7000) terug. Parallel gingen 4000 arbeidsplaatsen (19%) in de industrie verloren
tussen 1974 en 1978, landelijk -12%.

2.1.3 Het sociale en economische beleid
Na de aankondiging van de mijnsluitingen en de uitvoering daarvan dienden grote delen van de
beroepsbevolking zich volledig om te schakelen 9. In Zuid-Limburg voltrok zich een versneld proces
van sociale desoriëntering, mede in het licht van het gelijktijdige proces van terugtrekken van de
katholieke kerk uit de Limburgse samenleving, onder andere tot uiting komend in een explosief
toenemend aantal echtscheidingen, drugsgebruik en vele vormen van criminaliteit (Derix 1990,
p.25; E,til 2013, p. 10, 16, 58). Deze situatie ging bovendien gepaard met een sociaal-economische
monocultuur die de regio kwetsbaar maakte.
1.

Actief herstructureringsbeleid vooral economisch en ruimtelijk-infrastructureel getint

Vooral in de periode 1965-1990, maar ook daarna in de jaren negentig, is er een zeer actief
herstructureringsbeleid gevoerd om de regio er - in eerste instantie in economisch opzicht bovenop te helpen. Het was dan ook vooral economisch en ruimtelijk-infrastructureel beleid,
bijvoorbeeld de operatie Van-Zwart-naar-Groen 10. In 1967 werd het Stadsgewest Oostelijk
Mijngebied opgericht, een samenwerkingsverband van acht grotere gemeenten dat zichzelf als
8
9

10

Zie vorige voetnoot.
Deze paragraaf is vooral gebaseerd op Jan Derix, Perspectief voor Limburg (1990) en E,til & SHCL, Na de mijnsluiting
(2013), (kortweg E,til 2013).
Streekgewest Oostelijk Zuid-Limburg, Het nieuwe aanzien van de oude mijnstreek (1989).
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belangrijkste opdracht geeft de ontwikkeling van een regionaal structuurplan. Ruimtelijke ordening
vormde het centrale thema in de samenwerking tussen de gemeenten in Parkstad. Op dit
beleidsveld gaan wij in deze beleidsevaluatie niet nader in.
Het herstructureringsbeleid in deze periode kan op basis van de combinatie van het gevoerde
beleid na de mijnsluiting en de conjuncturele ontwikkelingen in drie tijdvakken onderscheiden
worden: (E,til, 2013, p. 11)
1. 1965-1972: direct na de mijnsluiting, als de rijksoverheid de regie voert tijdens hoogconjunctuur.
2. 1972-1978: tussenperiode op weg naar de PNL, grote invloed olie- en monetaire crisis.
3. 1978-1990: Provincie Limburg neemt meer verantwoordelijkheden bij het wegwerken van de
regionale component in de werkloosheid in een periode met zowel laagconjunctuur als een
aantrekkende economie.
Het sociale beleid bestond voor een deel uit het aanbieden van de (tot 1995 steeds verlengde)
mogelijkheid tot vervroegde pensionering, van scholings- en herscholingsprogramma’s maar ook uit
deelname aan de sociale werkvoorziening. Er was echter weinig budget en weinig concreet beleid
om de sociale gevolgen van de mijnsluiting op te vangen. Zo werd er in de periode 1965-1972 16,5
mln. gulden uitgetrokken voor sociaal welzijnsbeleid en was er 10,5 mln. gulden beschikbaar voor
investeringen in sociale werkverbanden (E,til 2013, p 43, 51). In de Nota Bijzonder Regionaal
Welzijnsbeleid komen we enigszins afwijkende getallen tegen: Herstructureringsgebied ZuidLimburg, 1967-1972: f. 16.980.500, waarvan f. 6.684.500 voor subsidies t.b.v. activiteiten; 19731976: f. 11 mln. , waarvan f 8 mln. voor subsidies t.b.v. activiteiten 11.
Verreweg de grootste stroom ex-mijnwerkers vindt werkgelegenheid over de grens, hetzij (op kleine
schaal) in de mijnbouw in Belgische Limburg, hetzij in de sterk aantrekkende bedrijvigheid in WestDuitsland, met name de woning- en utiliteitsbouw. De netto beloning voor de grensarbeiders lag in
de laatst genoemde sectoren 30 tot 35% hoger dan in vergelijkbare functies in Nederland. De
Duitslandpendel, op zijn top ca. 25.000 arbeidskrachten d.i. 9 % van de beroepsbevolking,
voorkomt in de jaren zestig en zeventig een gigantische werkloosheid in het
herstructureringsgebied maar verdoezelde gelijktijdig de zwakte en de labiliteit van de regionale
economie 12. Daarnaast werd vestiging van grote bedrijven zoals DAF, Medtronic, AFCENT, RANK
XEROX (Venray) via SIOL en IPR, beide investeringspremieregelingen voor vestiging in
herstructureringsgebieden, gerealiseerd. In kwalitatief opzicht bleef men ook achter bij de
doelstelling om de Limburgse economie om te vormen naar een gedifferentieerd industriepatroon
13. De meeste van de subsidies werden namelijk gebruikt voor uitbreidingen van bestaande
bedrijven, in plaats van nieuwe vestigingen 14.
Hoewel de Rijksoverheid haar toezeggingen voor het scheppen van compenserende
arbeidsplaatsen door spreiding van rijksdiensten (CBS, ABP, Belastingdienst, Defensie)
grotendeels gestand doet, laat de particuliere investeringsbereidheid het bijna volledig afweten. In
het kielzog van versnelde mijnsluitingen, toenemende werkloosheid, afnemende koopkracht en een
oplopend vertreksaldo raken ook andere sectoren in steeds grotere problemen. Uiteindelijk zullen in
deze spiraal van oorzaak en gevolg tussen 1965 en 1976 in totaal 75.000 arbeidsplaatsen verloren
gaan in Zuid-Limburg, waarvan 30.000 indirect afhankelijk van de mijnindustrie, namelijk bij
toeleverende bedrijven. Voor de toeleverende bedrijven en de jongeren die de arbeidsmarkt op

11
12

13
14
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Ministerie CRM, Nota Bijzonder Regionaal Welzijnsbeleid, bijlage 2 (1975).
Zie ook Sophie Bouwens, Grensarbeid, in: Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg. Jaarboek van
het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, Deel L (2005).
Na 1978 is dit wel gelukt.
Nijsten, M.J.A., ‘Evaluatie van het regionaal-economisch beleid in de het herstructureringsgebied Zuid-Limburg na de
mijnsluiting: mogelijkheden en beperkingen van het staatsingrijpen (1965-1978)’. In: ‘Studies over de sociaal-economische
geschiedenis van Limburg’ - Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, Deel XXV-1980.

Evaluatie Sociaal beleid Parkstad Limburg

zouden stromen, werd nauwelijks apart beleid gemaakt. Alle goede bedoelingen ten spijt, kan
achteraf gezegd worden dat het beleid dat de rijksoverheid in deze periode voerde, niet toereikend
was geweest. Er zat begin jaren zeventig te weinig lijn en coördinatie in het herstructureringsbeleid.
Er waren veel gemeenten die elkaar beconcurreerden en de Provincie Limburg was (nog) niet bij
machte om een duidelijke coördinerende rol te spelen 15. Toen begin jaren zeventig de oliecrisis
uitbrak, werd duidelijk dat veel van de gecreëerde werkgelegenheid niet duurzaam was en er
onvoldoende naar de lange termijn van economische structuurversterking gekeken was.
Het lukte in de jaren zeventig maar niet om voor Zuid-Limburg voldoende arbeidsintensieve
bedrijven (her-industrialisatie) aan te trekken, kennelijk vanwege het minder gewaardeerde
vestigingsklimaat. Bedrijfsfunctionarissen in de Randstad zagen Limburg als ‘eiland’ van
economische bedrijvigheid én bovendien overheerste bij hen de indruk dat er onvoldoende
gekwalificeerd personeel aanwezig was. Daarom startte begin 1980 met inschakeling van
professionele adviseurs een campagne waar de nadruk wordt gelegd op Zuid-Limburg als
aantrekkelijk woon- en werkgebied (Derix 1990, p. 105).
Eind jaren zeventig werd ook gewaarschuwd voor de maatschappelijke en culturele vraagstukken
die het gevolg waren van de mijnsluiting. Dit leidde tot steun aan de activiteiten van het Jongeren
Adviescentrum te Heerlen en tot opvang en begeleiding van de vele niet-actieven die o.m. door
echtscheidingen in de problemen waren gekomen. Voorgesteld werd het stadsgewest Oostelijk
Mijngebied aan te wijzen tot proefregio op grond van de Kaderwet Specifiek Welzijn. De (nieuwe)
Rijksuniversiteit Limburg ging onderzoek uitvoeren naar de achtergronden van het probleemdrinken in Limburg (100.000 probleemdrinkers, 10% van de totale bevolking) en naar het zeer hoge
ziekteverzuim in deze provincie.
In deze periode vindt ook een belangrijke wijziging van de algemene beleidsdoelstelling plaats: van
‘geen mijnsluiting zonder redelijk perspectief op vervangende werkgelegenheid’ (belofte minister
van Economische Zaken Den Uyl in 1965 16) naar het ‘wegwerken van de regionale component in
de werkloosheid’. De eerste doelstelling bleek niet haalbaar, de tweede doelstelling werd de
ambitie voor de in 1978 definitief geworden Perspectievennota Limburg (PNL), de belangrijkste
herstructureringsnota voor Zuid-Limburg in de periode 1978-1990. Daarnaast werd men bij de start
van het PNL-beleid geconfronteerd met een ongewenst groot aantal aanvragen voor sociaalculturele accommodaties, zoals gemeenschapshuizen, sportvoorzieningen, bibliotheken, en
muziekscholen, terwijl economische structuurversterking beoogd werd. Een praktijk uit de jaren
daarvoor. Ook de werkgelegenheidsprojecten die door intermediairs en gemeenten werden
ingediend waren in de ogen van het Provinciaal Bestuur en Rijksoverheid van onvoldoende
kwaliteit. De indieningsvoorwaarden werden daarom aangescherpt en de Provincie ging zelf ook
veel meer projectvoorstellen maken.
De actieve rol die de Provincie Limburg tijdens de PNL-periode ging vervullen, was nieuw. Tot de
jaren zeventig had de provincie geen taakstelling of bevoegdheden op het gebied van economische
ontwikkeling en was dit louter een rijksaangelegenheid. De Provincie kon deze rol vervullen door
het regionale beleid dat de nationale overheid was gaan voeren: in alle gebieden waar extra
economische stimulering plaatsvond werden meer taken bij de regionale overheden gelegd. Mede
door de actieve, coördinerende rol van de provincie werden er gedurende de periode 1978-1990
vele stappen gezet. Lokaal gewortelde initiatieven kwamen beter van de grond en konden door de
goed werkende lobby richting Den Haag en de inzet van Limburgse politici in Den Haag
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Van Elmpt (2011), Een besef van eigen kracht. Limburgse provinciale politiek in de periode 1962-2007. Dissertatie.
Van Elmpt geeft in zijn proefschrift ‘Een besef van eigen kracht’ (2011) terecht aan dat Den Uyl dit minder absoluut heeft
bedoeld dan later is geïnterpreteerd, door drie keer het woord ‘redelijk’ bij de uitgangspunten van vervangende
werkgelegenheid te gebruiken.

Evaluatie Sociaal beleid Parkstad Limburg

21

gerealiseerd worden. Voorbeelden daarvan zijn de uitbouw van de Rijksuniversiteit Limburg, de
realisatie van het Academisch Ziekenhuis in Maastricht, de keuze van Heerlen als vestigingsplaats
voor de Open Universiteit en de bouw van het MECC. Ook veel infrastructuurprojecten kwamen
van de grond, bijvoorbeeld de aanleg van de A79, de Noorderbrug in Maastricht en het Vliegveld bij
Beek. Een ander aspect was dat op aandringen van de Provincie de rol van het LIOF veranderde.
Vanaf 1985 werd er nauwelijks nog financiële steun voor bestaande bedrijven geregeld, maar ging
men zich richten op het ondersteunen van innovatie (E,til 2013, p. 14).
In de Oostelijke Mijnstreek bleef de beleidsinzet gericht op de spreiding van rijksdiensten en
verdere ontwikkeling van de infrastructuur (E,til 2013, p. 14), en daarnaast op de ruimtelijke
transformatie van de regio. Het feit dat er ook expliciet aandacht geschonken werd aan Maastricht
en het Heuvelland, gebieden waar geen mijnbouw was geweest, hing samen met de gedachte dat
ook de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek zouden profiteren van de werkgelegenheid die elders in
de regio gecreëerd werd. Maastricht werd als logische vestigingsplaats voor instituten als een
universiteit en een evenementen- en congrescentrum gezien. De aanname bij de overheid was dat
men relatief gemakkelijk zou pendelen tussen woon- en werkplaats. Uiteindelijk bleek de mobiliteit
van werklozen en ex-mijnwerkers minder groot dan aangenomen. Bovendien was het geloof in de
toekomst van de (publieke) dienstensector nog steeds groot en was Zuid-Limburg politiekeconomisch gezien ook thematisch verdeeld met industrie in Westelijke Mijnstreek, Heuvelland
toerisme, Maastricht als hoofdstad en internationale uithangbord en de dienstensector voor
Parkstad. Gemeenten en (streek/stads-)gewesten waren hierin duidelijk niet leidend. Zij konden
projecten indienen en voor cofinanciering zorgdragen. Beleidsmatig bepaalden Rijk en, in
toenemende mate, de Provincie Limburg de koers op sociaaleconomisch gebied.
Door de teruglopende grenspendel naar Duitsland en België en de verminderde industriële
werkgelegenheid in het Herstructureringsgebied werden in 1980 nieuwe werkverruimende
maatregelen (budget f 150 mln.) genomen, zoals het bevorderen van vervroegde uittreding en
andere arbeidsplaatsenregelingen. Dreigende ontslagen bij de drie grote Limburgse
ondernemingen, namelijk DSM (>2600), Globe/Globon en Philips (4000) arbeidsplaatsen, maakten
de situatie er niet beter op. Volgens de toenmalige minister van Economische Zaken, Van
Aardenne was het probleem ook dat voor veel openvallende arbeidsplaatsen geen jongere
krachten te krijgen waren met een goede opleiding. Daarom werd begin jaren tachtig veel
geïnvesteerd in onderwijs: de Rijksuniversiteit Maastricht mag uitbreiden, Academisch Ziekenhuis,
Open Universiteit, Opleiding Tolk/Vertaler, HTS-Heerlen: opleiding hogere informatica. Dus niet
alleen in Maastricht, ook in Parkstad werd in onderwijs en opleiding geïnvesteerd.
In 1985 verscheen een onderzoeksrapport getiteld ‘Nieuwe ondernemingen en regio’ van twee
hoogleraren, Wever en Bilderdijk, respectievelijk economische geografie (KU Nijmegen) en
bedrijfskunde (TH Twente) 17. Zij kwamen op grond van een door hen uitgevoerd landelijk
onderzoek naar startende bedrijven tot de conclusie dat traditionele probleemgebieden zoals ZuidLimburg hun beroepscultuur en bevolkingsmentaliteit tegen hadden: deze kant van de zaak was
waarschijnlijk door het Rijk in het verleden onderschat (Derix 1990, p. 169). Een gering aantal
oprichtingen ging hier gepaard met een zwakke voorbereiding op de start en een minder gedegen
bedrijfsvoering. Het aantrekken van grote bedrijven van elders kon het aantal regionale initiatieven
op de langere termijn juist afremmen. Bijvoorbeeld het Kamer van Koophandel (KvK)-district
Heerlen, een gebied dat jarenlang, tijdens de kolenmijnbouw, een relatief hoge welvaart had
gekend. De samenleving kende er een grote mate van stabiliteit, niet in het minst door de invloed
van de mijnen en de kerk. Het ‘sociale klimaat’ was in die tijd waarschijnlijk niet echt stimulerend
voor wat betreft het starten van een eigen bedrijf. De hoogleraren vroegen zich af of dit misschien
nog steeds nawerkte, getuige het volgende citaat: ‘Deze vraag was extra interessant wanneer men
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zich realiseert dat t.a.v. startersactiviteiten de Mijnstreek (oostelijk en westelijk) hemelsbreed
verschilde van Midden-Limburg (KvK-district Roermond)’.
In 1986 constateerden de Kamers van Koophandel (Derix 1990, p. 184) in Zuid-Limburg dat het
bestedingsbeleid van het provinciaal bestuur in de periode 1980-1985 geleidelijk was verschoven
van een risicoloos naar een risico nemend beleid, d.w.z. van een accentuering in de sociaalculturele en de infrastructurele sector naar de ontwikkeling van activiteiten die een nieuwe dimensie
gaven aan de economische structuur van Zuid-Limburg.
In die periode nam de inkomende pendel uit het nabije Belgische grensgebied sterk toe, wat een
negatief effect op de daling van de werkloosheid van de Limburgse beroepsbevolking had. Door de
FNV Limburg (Derix 1990, p. 196) werd gewezen op de grote aantallen arbeidsongeschikten, de
hoge verborgen werkloosheid onder vrouwen en de vlucht van vele ex-mijnwerkers in de
vutregeling. In PNL-kader worden door de ministeries van SoZaWe en EZ terugploegprojecten voor
langdurig werklozen in de bouwnijverheid geïntroduceerd (f 20 mln. in 1986) en ruim 3 mln. gulden
besteed aan arbeidsmarktmaatregelen gericht op langdurig werklozen en opvang schoolverlaters
(Derix 1990, p. 264).
2.

Sociaal-maatschappelijke beleid na de mijnsluiting

Het sociaal-maatschappelijke beleid was en bleef ondergeschikt aan het economisch beleid

18.

Wel

kende de ontwikkeling van het sociaal-maatschappelijke beleid een zelfde ontwikkeling als het
economisch beleid, waarbij er pas tijdens het PNL-beleid dankzij een duidelijker dan voorheen
coördinerende rol van de Provincie Limburg meer concrete resultaten geboekt konden worden. Het
feit dat het sociale beleid ondergeschikt was aan het economische wil niet zeggen dat er geen
aandacht was voor de sociale gevolgen van de mijnsluiting. De mijnen hadden een belangrijke
verzorgende functie voor de mijnwerkers en hun gezinnen. Er was sprake van verzorging van de
wieg tot het graf, waarbij de mijnbedrijven en de Kerk de twee belangrijkste pijlers van de
samenleving waren. Evenals bij de economische gevolgen, werden ook op sociaal gebied de
kinderen van de mijnwerkers getroffen. Zij groeiden op in een tijd van ontkerkelijking en
mijnsluitingen, waardoor de sociale structuren die hun ouders en grootouders gekend hadden,
voorgoed tot het verleden behoorden. Voor de mijnwerkers zelf betekende het verlies van hun baan
vaak ook het verlies van sociale status. Mannen die hun hele leven hard gewerkt hadden, kwamen
thuis te zitten en wisten zich hier geen raad mee. De in die tijd toegenomen criminaliteit, drugs- en
drankgebruik, en echtscheidingen in de mijnstreek worden hier dan ook vaak mee in verband
gebracht (E,til 2013, p. 16).
Vanaf de eerste mijnnota werd er dan ook gewag gemaakt van het feit dat het wegvallen van de
mijnbouw zou leiden tot het wegvallen van belangrijke sociale structuren. Er werd zelfs in 1966 een
´Sociale Blauwdruk´ opgesteld. Het oplossen van deze problemen werd gekoppeld aan het
economisch probleem: bij voldoende vervangende werkgelegenheid zouden de sociale problemen
zichzelf ook oplossen. De mening heerste dat deze sociale problematiek opgelost werd wanneer
men weer een baan had. Dat was ook de gedachte ten aanzien van de culturele voorzieningen.
Culturele voorzieningen als theaters, musea, internationale voorzieningen waarvan nu gesteld
wordt dat zij uitermate relevant zijn voor het zich steeds meer internationaliserende bedrijfsleven of
voor het aantrekken van hoger opgeleide werknemers, hebben geen tot weinig aandacht gekregen
in de PNL-periode. (E,til 2013, p. 76). In die tijd werden cultuur en culturele voorzieningen niet tot
de relevante vestigingsfactoren gerekend. Daarentegen is er juist wel veel geïnvesteerd in
sportaccommodaties en sociaal-culturele gebouwen in gemeenten, met name in de eerste PNLplanperiode (Derix 1990, bijlage III, tabel 4.1 1978-1981 Bouw en arbeidsmarkt, Welzijn).
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Ook werd besloten om Zuid-Limburg vanaf 1967 onderdeel te laten uitmaken van het Bijzonder
Regionaal Welzijnsbeleid vanuit het ministerie van CRM. Uit de evaluatie van dit Bijzonder
Regionaal Welzijnsbeleid (BRW) in Zuid-Limburg door IVA 19 is een pleidooi te lezen voor een
grootschaliger aanpak, meer centraal gestuurde aanpak, namelijk:
a) de BRW-subsidies waren volkomen ontoereikend om de geweldige problemen in Zuid-Limburg
op te lossen, en
b) De instellingen in Limburg zijn te weinig op elkaar afgestemd en zijn niet bereid (in de praktijk
tenminste) veel moeite te doen om tot een grotere afstemming te komen, ieder vecht voor zijn
eigen verworvenheden.
Deze twee factoren maakten het volgens de door IVA geïnterviewde personen erg moeilijk om een
goed BRW-beleid te voeren, getuige het volgende citaat: ‘’Voeg daaraan toe, dat het grotendeels
heeft ontbroken aan een visie, dan is het duidelijk, dat het BRW-beleid het 'niet gemakkelijk' heeft
gehad. Dat men niet toe is gekomen aan het ontwikkelen van een visie, wordt mede veroorzaakt
door de intensiteit van de problematiek, door de manier waarop de instanties werken, doordat een
aantal instanties geen band heeft met het provinciaal bestuur en doordat het Rijk het beleid kon
bepalen. Dit laatste gaat ongeveer als volgt; het Rijk bepaalde wat gesubsidieerd werd; de
gemeenten deden wel mee, want die hoefden slechts een beperkt deel te betalen. De provincie had
nauwelijks enige greep op dit hele gebeuren; alleen via het goedkeuren van de gemeentebegroting
zou de provincie een bepaalde machtspositie in kunnen nemen, maar als hierop iets aparts
geconstateerd wordt, dan moet men weer contact opnemen met de rijksoverheid namelijk met
bureau Limburg van het toenmalige ministerie van CRM”. Andere geïnterviewde personen hielden
een pleidooi voor een veel meer kleinschalige aanpak en een gerichtheid op problemen van de
mensen zelf. Een derde groep richtte zich juist op verbetering van de procedurele aspecten.
In het begin werd wel enige aandacht besteed aan het geven van voorlichting aan mijnwerkers,
bijvoorbeeld over de regelingen van werk-naar-pensioen of van werk-naar-WSW. Tot ver in de
jaren zeventig werd er echter nog weinig structuur en vorm gegeven aan een specifiek sociaal
beleid. De afstand tussen de coördinerende rijksoverheid en de lokale initiatieven, om de sociale
gevolgen op te vangen, was te groot. Pas tijdens het PNL-beleid kwam de provincie er als laag
tussen die de initiatieven door sociale werkers in de wijk konden kanaliseren richting de
rijksoverheid die subsidies ter beschikking stelde. Met de subsidies werden kleinschalige projecten
gefinancierd, veelal gericht op (werkloze) jongeren, maar ook bijvoorbeeld alfabetisering van
volwassenen, ondersteuning van zelfhulpgroepen van ex-mijnwerkers en budgetvoorlichting.
Daarnaast werden lokale voorzieningen als buurtgebouwen, zwembaden en sportzalen gebouwd
en onderhouden met overheidsfinanciering. Van een regio breed, gecoördineerd beleid is echter
nooit sprake geweest, en slechts een zeer klein deel van alle bestede middelen ging naar
welzijnsdoelen (E,til 2013, p. 16).
Het overheidsbeleid richtte zich niet zo zeer op de arbeidsongeschikten, de WSW’ers, de pendel,
vervroegd gepensioneerden of vrouwen zonder beroepsarbeid. Overigens kwam het er in de
praktijk op neer dat het creëren van arbeidsplaatsen de allerhoogste prioriteit had, en dat de
sociaal-culturele aspecten veel minder aandacht kregen. Op welzijnsgebied moest een achterstand
worden ingehaald.
In de PNL-periode kwam wat meer aandacht dan voorheen voor de sociale en
welzijnsproblematiek. Dit werd mogelijk omdat de provincie nu zelf meer de regie in handen had
genomen. De sociale en welzijnsproblematiek moest ‘van onder op’ opgebouwd worden in drie
opzichten:
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er moest nog veel op dit gebied opgebouwd worden omdat een achterstand moest worden
ingehaald (er waren relatief weinig arbeidsplaatsen in de welzijnssector in het
herstructureringsgebied);



er moest veel meer gecoördineerd en gebundeld worden tussen het beperkte aantal
kleinschalige projecten die er nu waren (of kwamen); en



het moest vanuit de gemeenten en wijken aangepakt worden.

In de periode 1978-1981 waren er meer welzijnsvoorzieningen gekomen; het waren vaak
kleinschalige projecten, veelal gecoördineerd vanuit de provincie via de stichting BOWL, provinciaal
instituut voor de begeleiding van plaatselijk welzijnswerk en de regionale stichtingen voor
samenlevingsopbouw. Projecten rond straathoekwerkers voor de opvang van jongere werklozen,
toeleiding van jongeren naar de arbeidsmarkt en alfabetiseringsprojecten voor volwassenen
werden opgezet, maar ook innovatieve projecten rond de preventieve hulpverlening voor
opgroeiende kinderen. Dit was onder meer nodig omdat de bevoogdende eenheid van Kerk en
mijnen na de sluiting van de mijnen in een ‘ontkerkelijkende’ wereld geringer werd. Veel van deze
gelden zijn naar de Oostelijke Mijnstreek gegaan. In de periode 1982-1985 zijn vooral kwalitatieve
en structurele verbeteringen aangebracht in de bestaande welzijnsvoorzieningen. De relatief
geringe financiële middelen voor de welzijnsvoorzieningen werden minder aan het eind van de
jaren tachtig, onder andere als gevolg van bezuinigingen.
Het grote aantal kleine gemeenten in het herstructureringsgebied gold als een nadeel waardoor niet
snel en adequaat gereageerd kon worden met geschikte structuurversterkende projecten, met
name in de Oostelijke Mijnstreek (Derix 1990, p. 78). Door de kleinschaligheid en het gebrek aan
saamhorigheid heeft deze regio die het meeste te leiden had onder de sluiting van de mijnen en het
langste een hoog percentage werklozen heeft gekend, wellicht een aantal projecten niet naar zich
toe kunnen halen. De gemeenten in de PNL-periode zijn te weinig aangesproken op hun
verantwoordelijkheid in het veranderings- en herstructureringsproces tijdens en na de sluiting van
de mijnen, zo oordelen oud-bestuurders en politici achteraf. (bron: E,til 2013, p. 70).

2.1.4 Relevantie en effectiviteit?
Voor de toetsing aan het in hoofdstuk 1 genoemde normenkader beleidsevaluatie van Ecorys
beantwoorden wij hier de volgende vraag:


Hebben programma’s en projecten als invulling van het sociale en economische domein
opgeleverd waarvoor ze bedoeld waren?

Het gaat hierbij vooral om de relevantie en de effectiviteit.
Relevantie
Het in deze periode gevoerde economisch beleid kan als relevant worden beoordeeld. Het was
namelijk gericht op herstructurering van de regionale economie en op het creëren van vervangende
werkgelegenheid voor mijnwerkers en mijnbeambten:


door spreiding van rijksdiensten;



door acquisitie van buitenlandse investeringen;



door stimulering uitbreiding werkgelegenheid bij bestaande bedrijven: en



door uitbouw van de kennisinfrastructuur en hoger onderwijsaanbod (UM/AZM, OU, Europese
instituten).

Bij het gevoerde sociaal beleid (sociaal-maatschappelijk en sociaal-cultureel) was dat veel minder
het geval, want:


onderschatting sociale en maatschappelijke effecten na de mijnsluiting;
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men kreeg weinig grip op het ´sociale domein´ vanwege versnippering van de sector en de
kleinschaligheid van de initiatieven (individuele organisaties, lokaal georiënteerd),



vooral gericht op het geven van uitkeringen (werkloosheid en arbeidsongeschiktheid) en
deelname aan sociale werkvoorziening, waardoor het geboden sociaal vangnet dominant werd;
en



een beperkte inzet op welzijnsbeleid (sociaal-culturele voorzieningen en verenigingsleven) en
op directe begeleiding van een deel oud-mijnwerkers en van schoolverlaters.

Effectiviteit
De vooraf geformuleerde ambitie in het economisch beleid, namelijk ‘vervangende
werkgelegenheid creëren voor weggevallen arbeidsplaatsen is niet bereikt, wel werd de regionale
werkloosheidscomponent (bijna) weggewerkt, de doelstelling in het PNL-beleid. Het economisch
beleid kan daarmee als ontoereikend worden beoordeeld. Dat geldt ook voor het sociaal beleid. Dit
was volstrekt onvoldoende gezien de toename van de uitkeringen arbeidsongeschiktheid en de
deelname aan de sociale werkvoorziening. Ook de regionale component in de sociale zekerheid
blijft aanwezig en omvangrijk.
Financiële inzet
In totaliteit werd in de periode 1965-1990 ongeveer zeven miljard gulden in het
herstructureringsgebied geïnvesteerd. Dit geld is aan een grote verscheidenheid aan projecten
besteed, variërend van steun aan werkloze mijnwerkers, projecten voor de verbetering van de
materiële en immateriële infrastructuur en het aantrekken van nieuwe bedrijven en instellingen.
Financieel een enorme inzet (input), desondanks ontoereikend (outcome). Aan het eind van de
periode was er nog steeds een regionale component in het ‘werkgelegenheidstekort’ van
omgerekend 25.000 personen in het Herstructureringsgebied (zie eerder figuur 2.1).
De financiële inzet voor mijnsluiting en herstructurering is door E,til (2013) op hoofdlijnen
samengevat in twee staten (zie volgende bladzijde).
Wij gaan hier nog even specifieker in op de financiële inzet op sociaal beleid. Zo werd er
voorafgaand aan de PNL-periode vanuit het Bijzonder Regionaal Welzijnsbeleid in het
Herstructureringsgebied Zuid-Limburg bijna f 28 miljoen ingezet, namelijk in de periode 1967-1972:
f. 16.980.500, waarvan f. 6.684.500 voor subsidies t.b.v. activiteiten, en in de periode 1973-1976: f.
11 mln., waarvan f 8 mln. voor subsidies t.b.v. activiteiten.
De bedragen voor sociaal beleid in de PNL-periode (1978-1990) gericht op scholing en welzijn
waren relatief gezien, want uitgesmeerd over een langere periode, lager. Zo werd in deze periode
voor extra arbeidsmaatregelen (omscholing en opvang schoolverlaters) 15,13 miljoen gulden
uitgetrokken, voor regionaal welzijnsbeleid 11,828 miljoen gulden. Voor een meer gedetailleerde
uitsplitsing van de PNL-gelden in gesubsidieerde projecten verwijzen wij naar Derix (1990), bijlage
III.
De balans over 25 jaar herstructureringsbeleid (1965-1990)
Na 25 jaar stopte het actieve herstructureringsbeleid vanuit het Rijk in 1990. De herstructurering
was weliswaar niet helemaal voltooid. Er was immers nog steeds sprake van een kleine regionale
werkloosheidscomponent in het herstructureringsgebied (zie ook figuur 2.1: zwarte blok). Deze was
vooral nog aanwezig in de Oostelijke Mijnstreek, vandaar dat het PNL-beleid daar nog vier jaar
werd voortgezet. Verondersteld werd dat de situatie op de arbeidsmarkt door de in gang gezette
positieve ontwikkelingen in combinatie met een relatief geringe groei van de beroepsbevolking zou
‘normaliseren’. In de volgende paragraaf (periode 1990-2000) zullen we zien dat die verwachting
niet is uitgekomen.
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Figuur 2.3

Staat 5.2 Overheidsbijdragen aan Zuid-Limburg in verband met de mijnsluiting

Figuur 2.4

Staat 6.3 Omvang PNL – gelden 1978 tot en met 1990
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2.2

1990 – 2000

2.2.1 De context
De jaren negentig kenmerken zich door een aanvankelijk herstel van de conjunctuur in combinatie
met een stormachtige ontwikkeling op het gebied van ICT. Er is een hausse aan startende ‘.com’
bedrijven, met Internet als basis. In 1992 krijgt de gemeenschappelijke EU-markt, met vrij verkeer
van personen, diensten en kapitaal, definitief vorm. Het Europees Structuurfondsenbeleid krijgt
verder vorm, met speciale aandacht voor de verouderde industriegebieden. Het wegvallen van het
ijzeren gordijn leidt eveneens tot groot (economisch) optimisme. Het einde van de 20 e eeuw laat
evenwel een omslag zien: de Internet-bubbel spat uit elkaar.
Beleidsmatig vindt op nationaal niveau een langzame omslag plaats met betrekking tot het
achterstandsgebieden beleid. Dit beleid wordt afgebouwd, en vervangen door een meer op kansen
gericht regionaal beleid. De EU-fondsen worden hier voor ingezet. De aandacht voor de oude mijnen industriegebieden blijft wel het hele decennium actueel.

2.2.2 Feitelijke ontwikkeling
Figuur 2.5

Bruto arbeidsparticipatie in Nederland en Parkstad Limburg, 1991-2000

Bron: CBS (1991-2000); 1991-1995 in Parkstad Limburg op basis van driejaarsgemiddelden.

In sociaaleconomisch opzicht werd de regio Zuid-Limburg gekenmerkt door een relatief sterke
vertegenwoordiging van de industriële sector en een ondervertegenwoordiging van de commerciële
dienstensector, wanneer dit vergeleken werd met Nederland. Verder doen de sociaal-economische
trends van Nederland (bijvoorbeeld groei van de sector zakelijke dienstverlening) zich ook in ZuidLimburg voor. Het Bruto regionaal product heeft zich in de jaren ‘90 gunstig ontwikkeld ten opzichte
van Nederland. De nationale tendens van ontgroening en vergrijzing speelt zich in de regio ZuidLimburg versneld af. De werkloosheid in Zuid-Limburg was 8% in 1993 en verminderde naar zo’n
4,5% in 2000. Echter, in de Oostelijke Mijnstreek was dit nog 9% in 2000 20. Dit was nog beduidend

20

E,til & SHCL, Na de mijnsluiting (2013).
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hoger dan het Nederlands gemiddelde rond 2000: 4,1% 21. Tijdens deze periode was er in ZuidLimburg een grote daling in de industriële werkgelegenheid (24%), en hier was ook gelijk de
hoogste stijging in de dienstensector (22%) te zien. Het totaal aantal banen in Zuid-Limburg nam
toe van 196.000 in 1990 tot 227.000 in 2000. Het merendeel van deze toename sloeg neer in de
dienstensector en bij de overheid22
Het aantal arbeidsongeschikten bleef ongeveer gelijk tussen 1990 en 2000.
De participatiegraad in Parkstad Limburg tussen de jaren 1990 – 2000 schommelt met name in de
tweede helft van de jaren negentig tussen 58,5% (bruto arbeidspercentage) en 63,1%23. Er is hier
geen duidelijk patroon in te herkennen en er is ook geen eenduidige verklaring voor gevonden.

2.2.3 Het sociaal en economisch beleid
In deze periode werd de (co)financiering vanuit de EU bepalend voor het sociaal en economisch
beleid in Parkstad Limburg. De subsidies van de EU waren bedoeld om de economie van een land
te verbeteren en de economische, sociale en territoriale samenhang binnen de EU te vergroten.
Twee structuurfondsen waren daarbij voor Nederland en Parkstad Limburg van belang: het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds:


Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) werd in Nederland gebruikt voor het
uitbouwen van de sterke punten in de regio en voor innovatie. Ook werden uit het fonds
grensoverschrijdende programma's (Interreg) gefinancierd.



Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stelde geld ter beschikking voor beroepsopleiding en
initiatieven die de werkgelegenheid bevorderden.

Sinds 1989 zijn er in het kader van het regionaal EU-beleid voor de mijnstreek in Zuid-Limburg
verschillende programma’s geweest, met ieder eigen doelstellingen, accenten en voorwaarden. De
financiering ervan is vanuit EFRO- en ESF-fondsen gebeurd. Een van de belangrijkste doelen van
EU-steun was altijd het ‘partnership’. Het programma moet gezamenlijk tot stand komen, met
cofinanciering van alle partijen en een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen verschillende
lokale en regionale instanties, die nauw samenwerken met de Europese Commissie en de
nationale overheid. Onder de lokale en regionale actoren behoren zowel overheidsinstanties als het
bedrijfsleven en andere instellingen.
Uit onze documentenanalyse bleek het lastig te zijn om op het niveau van Parkstad de gewenste
informatie beschikbaar te krijgen. Uit de interviews kwamen vooral meer algemene beschouwingen
als ‘na 1990 waren er veeleer versnipperde projecten vanwege versnipperde bestuurlijke indeling’
en ‘op Parkstad-niveau was geen politieke daadkracht’. Hierbij moet tegelijkertijd aangetekend
worden dat het fundament onder Parkstad wel in deze periode werd gelegd. Het feit dat vier
burgemeesters elkaar vonden en zo aan de wieg van Parkstad stonden is bijzonder. Verder was
duidelijk dat in Heerlen de drugsproblematiek centraal stond; dit domineerde het beleid aldaar.
Europese Programma’s 1988-1993
In deze periode was Zuid-Limburg één van de gebieden die werd gedefinieerd als EFRO
Doelstelling 2 (1989-1999) gebied. Dit zijn gebieden die zwaar door achteruitgang van de industrie
worden getroffen en als gevolg daarvan lijden onder een aantal werkgelegenheidsproblemen die
verband houden met de herstructurering van hun relatief grote industriesector. De programma’s
worden uitgevoerd met behulp van financiële middelen uit de Europese Structuurfondsen. In
21
22
23
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CBS, Werken en leren (2000).
Zie 12.
Vanaf 1996 zijn bij het CBS gegevens beschikbaar op stadgewestniveau (stadgewest Heerlen = Parkstad Limburg). Met
de gemeentelijke gegevens voor 1996 (driejaarsgemiddelden) zijn door ons Parkstadcijfers berekend, gebaseerd op de
CBS-Enquête beroepsbevolking.
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Nederland vielen naast Zuid-Limburg ook regio’s als Twente en delen van Noord-Brabant onder
deze regeling. Het beleid in Zuid-Limburg werd in de jaren 90 gedomineerd door de ESF/ERDF
fondsen. Het Structuurfonds-beleid richtte zich met name op het creëren van mogelijkheden voor
aanpassing van de economische structuur aan de moderne tijd middels investeringen in zowel de
bedrijfsomgeving (herstructurering bedrijfslocaties, infrastructuur, mkb-steun, opleidingsniveau
beroepsbevolking) teneinde banen te behouden, te scheppen en de (beroeps)bevolking te
ondersteunen in persoonlijke ontwikkeling. Hiernaast waren er een aantal aanvullende regionale en
nationale programma’s.
Tegelijk met Doelstelling 2 viel ook het meerjarenprogramma Oostelijk Zuid-Limburg, uitgewerkt in
de vorm van een Nationaal Programma van Communautair Belang voor Oostelijk ZuidLimburg 1988-1990 (NPCB-OZL). De maatregelen die werden voorgesteld waren gericht op
verbetering van het vestigingsmilieu, de infrastructuur en de toeristische sector. Verder waren in het
programma maatregelen opgenomen voor de ontwikkeling en invoeren voor nieuwe technologieën.
Innovatiestimulering, bevordering en kennistransfer van onderwijs naar bedrijfsleven en versterking
van het management van het midden- en kleinbedrijf hadden eveneens een belangrijke plaats in
het programma. Deze maatregelen beoogden een versterking van het productiemilieu, de
productiestructuur en het organiserend vermogen om de concurrentiekracht ten opzichte van het
aangrenzende buitenland positief te beïnvloeden. In de praktijk zijn projecten in het kader van het
NPCBOZL dus grotendeels samengevallen met het doelstelling-2-programma. Ook liep dit
programma door tot 1991 in plaats van 1990.
In het kader van Doelstelling 2, waren de doelstellingen tot en met 1993 voor Zuid-Limburg gericht
op de ontwikkeling en diversificatie van de productiestructuur (ontwikkeling van de industriële en
dienstensector, vooral door verruiming van de ontwikkelingsvoorwaarden voor de kleine en
middelgrote ondernemingen), verbetering en ontwikkeling van het productiemilieu en het
bevorderen van de internationale integratie. Inhoudelijk kwam dit neer op de financiering van
projecten met het oog op: verbetering fysieke infrastructuur, ontwikkelen arbeidspotentieel
(bijvoorbeeld (bij)scholing in techniek), verbreiding kennis en innovatie, bevorderen kwaliteitszorg,
internationalisering en marktvergroting en stimulering investeringen in marktsector. Met betrekking
tot arbeid lag de nadruk dus met name op scholing.
Europese programma’s 1994-1999
Tussen 1994 en 1999 kwam de focus te liggen bij het creëren van werkgelegenheid en het
verbeteren van de levensstandaard in de regio zonder het milieu aan te tasten. Deze doelstelling
vloeide voort uit de EU-prioriteiten, maar werden door de provincie in samenwerking met het Rijk
nader uitgewerkt. De industriële sector, gecombineerd met speciale aandacht voor de commerciële
sector waren nu de prioriteit van de fondsen (ongeveer 70% van de gelden ging hierheen). In deze
jaren vond financiering plaats met het oog op: versterking industriële en technologische basis ZuidLimburg, verdere ontwikkeling transport en logistiek (ongeveer 10% van de gelden),
Kennisontwikkeling en verbreding toeristische en recreatieve mogelijkheden. Het programma zette
daarmee vooral in op de sterke sectoren in Zuid-Limburg.
In totaal is er in de periode 1994-1999 € 325 miljoen beschikbaar gemaakt vanuit EU fondsen (€ 63
miljoen ERDF, € 33 miljoen ESF) gecombineerd met nationale fondsen (€ 230 miljoen) voor ZuidLimburg. Het geld werd in de sectoren waar aandacht aan gegeven werd verdeeld over drie
meetcategorieën: zakelijk klimaat, bedrijfsondersteuning en als laatste R&D, innovatie en
technologie 24.

24

EU DG Regio, Ex post evaluation 1994-1999 Objective 2 Programmes,2000.
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Uit een SWOT analyse (toentertijd uitgevoerd door NEI 25) voor Zuid-Limburg kwamen als zwakke
punten / bedreigingen naar voren:


Mist de verbindingen met de grootste transportpunten;



Tekort aan hoge kwaliteit grond;



Hoge verborgen werkloosheid;



Laag onderwijsniveau;



Afhankelijkheid van grote bedrijven;



Te lage representativiteit van MKB bedrijven.

De sterkte punten:


Nationale transport connecties;



Cross-border vliegveld;



Internationale locatie;



Werk en leefomstandigheden;



Positieve ontwikkeling MKB werkgelegenheid26

In de jaren negentig dreigde de Oostelijke Mijnstreek wederom een economische motor te
verliezen: in 1993 was de verwachting dat het aantal personeelsleden bij enkele NAVOorganisaties gevestigd in de regio met een derde zou verminderen. Om deze inkrimping van
defensieactiviteiten op te vangen kon een beroep worden gedaan op het EU-programma
Perifra/Konver. Dit communautaire programma, dat betrekking had op heel Nederland, leverde
bijdragen aan het omschakelingsproces van regio’s met verminderde defensieactiviteiten. Het
programma liep van 1993 tot 1997, en kende een vergelijkbare insteek als EFRO/ESF, het creëren
van vervangende werkgelegenheid. Vanwege de beperkte omvang van het programma is het niet
mogelijk gebleken de impact te bepalen.
Om het midden- en kleinbedrijf (MKB) te versterken en de internationale concurrentiepositie te
verbeteren, werd in de tweede helft van de jaren negentig het MKB-initiatief geïntroduceerd. Het
belangrijkste doel was het bevorderen van de innovatie. In Nederland konden in de jaren negentig
alleen bedrijven in regio’s met een doelstelling-1- of -2-status aanspraak maken op deze steun. Dit
initiatief liep van 1995 tot 1999. Ook hiervan is de impact niet gemeten.
Sociaal beleid eveneens gericht op werk
Het provinciaal bestuur Limburg heeft een aantal maatregelen uitgezet in de periode 1995-1999 die
betrekking hebben op het werkgelegenheidsbeleid (werkgelegenheid verruimende maatregelen).
Het gaat om de volgende maatregelen: Banenpool, Jeugdwerkgarantieplan, Melkert-1-banen,
Melkert-2-banen, Melkert-3-banen, Loonkostensubsidie gedeeltelijk arbeidsgeschikten, Wet Sociale
Werkvoorziening, Werkervaringsplaatsen voor zover in CAO’s vastgelegd en niet vallen onder de
eerder genoemde maatregelen.
Van de toename van de werkgelegenheid in Limburg in de periode was 4% ontstaan in het kader
van werkgelegenheid verruimende maatregelen (17.900 plaatsen ultimo 1997). Ten opzichte van
1996 was dit een toename van 12%. De groei was vooral toe te schrijven aan de gerealiseerde
Melkert-banen27.

25
26

27

32

NEI, SWOT-analyse Zuid-Limburg, 2003.
Zie 24. De evaluaties uitgevoerd voor het 1994-1996 programma zijn achteraf gedaan, terwijl de programma’s van 19971999 vooraf geëvalueerd zijn. De kwaliteit van de evaluaties vertonen grote verschillen in kwaliteit. De evaluaties voor de
periode 1997-1999 waren robuuster en bevatten extra informatie met betrekking tot de socio-economische en de SWOT
analyses.
Etil (1997). Onderkant van de Limburgse arbeidsmarkt, inventarisatie maatregelen Ultimo 1997.
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Vanwege de gebiedsdefinities die duidelijk gericht zijn op de mijnstreek in Zuid-Limburg, kunnen de
structuurversterkende middelen vanuit de EU gezien worden als een voortzetting van het nationale
herstructureringsbeleid. Vanaf 2000 komt er echter een einde aan de Zuid-Limburgse mijnstreek
als aandachtsgebied binnen Europa 28.
Staat 7.1 Projecten en EU-geldstromen met betrekking tot de programma’s voor de regio

Tabel 2.1

Zuid-Limburg,1989-1999
Bedrijfsomgeving

Kennis &

Toerisme

Totaal

Innovatie
Aantal projecten

64

551

29

644

EU bijdrage

89

162

27

279

(miljoen gulden.)
Voorbeel
den

Multimodale

Subsidieregeling

Museum Industrie

terminal Zuid-

MKB

en Samenleving

Bedrijventerrein De

Opleidingscentrum

Regiomanager

Beitel

Industriële montage

Toerisme

Limburg (Born)

Bron Etil (1999)

De projecten die met behulp van de Europese structuurfondsen in de periode 1989-1999
gerealiseerd zijn, kunnen grofweg geclassificeerd worden op een drietal terreinen:
‘bedrijfsomgeving’, ‘kennis en innovatie’ en ‘toerisme’. Deze thematische insteek, waarbij de nadruk
lag op kennis en innovatie, kan gezien worden als een voortzetting van de insteek tijdens de PNLperiode: het is een strategie van het benutten van kansen en sterke kanten van de regio, gericht op
innovaties. Kortom: een offensief herstructureringsbeleid en geen defensieve strategie.
In totaal zijn 644 projecten met behulp van EU-fondsen gerealiseerd (zie staat 7.1, bron: E,til
(2013). Hiermee was een bedrag gemoeid van bijna ƒ 280 miljoen aan bijdragen van de EU.
Daarmee heeft de EU 26% van de kosten van de projecten gedekt. De overige 74% kwam van de
nationale en regionale overheden en van bedrijven en overige instellingen, die dus gezamenlijk
circa ƒ 794 miljoen hebben bijgedragen. Totaal is er dus circa ƒ 1,07 miljard geïnvesteerd. Het
merendeel van de projecten werd gerealiseerd op het gebied van kennis en innovatie. Met behulp
van deze projecten zijn naar schatting circa 5.000 structurele banen gecreëerd, hebben circa 5.000
werklozen een opleiding kunnen volgen en heeft ongeveer de helft hiervan werk gekregen.
Op Rijksniveau starten in 1995/6 het Grotestedenbeleid (Gsb) en het Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing (ISV). In deze programma’s waarvan in Parkstad vooral Heerlen (vanaf 1996) heeft
geprofiteerd zaten behalve een fysieke pijler afspraken over het te voeren sociaaleconomisch
beleid van de steden. Vooral de vermindering van werkloosheid en de vergroting van
werkgelegenheid waren belangrijke doelstellingen in de eerste convenants periode (1995-1999) om
maatschappelijke achterstanden die vanaf het begin van de jaren ’70 waren ontstaan in te lopen 29.
Naast het gemeenteniveau werd in de beleidsafspraken veel aandacht besteed aan specifieke
aandachtswijken. In deze wijken stond vooral de bevordering van leefbaarheid en veiligheid
centraal. In Heerlen werd vooruitgang geboekt bij het aantal startende ondernemers en de
werkgelegenheid, het aantal werklozen en bijstandsgerechtigden nam af en het aantal
28

29

De exacte regionale afbakening van de verschillende programma’s verschilde gedurende de periode 1989-1999. Het
NPCB-OZL had alleen betrekking op de Oostelijke Mijnstreek en liep van 1988-1991. In de eerste jaren van het
doelstelling-2-project werd de hele Oostelijke en Westelijke Mijnstreek als doelstelling-2-gebied aangeduid, aangevuld met
Vaals en de toenmalige gemeente Wittem. In latere jaren werd de doelstelling-2-regio nauwer gedefinieerd, waardoor in
fasen Vaals, Voerendaal, Simpelveld, Onderbanken en de toenmalige gemeenten Susteren en Wittem niet meer tot het
gebied zouden behoren. Ook de initiatieven voor het MKB en Perifra/Konver hadden alleen betrekking op de nauwere
definitie van het doelstelling-2- gebied.
Vreeswijk et al., Jaarboek 2000 Grotestedenbeleid, Koninklijke Van Gorcum (2001).
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arbeidsongeschikten bleef stabiel. Het is niet duidelijk in hoeverre dat geheel aan het GSB is toe te
schrijven.

2.2.4 Relevantie en Effectiviteit?
Relevantie
Het economisch structuurversterkingsbeleid is vanaf 1990 voortgezet. Daarbij lag de nadruk op het
scheppen van banen en het versterken van de economische structuur. Veel meer dan voor 1990 is
het beleid ontwikkeld op basis van goede regionaal-economische analyses. Dit beleid was derhalve
relevant. Het sociaal beleid richtte zich meer dan voorheen op het verbeteren van de
scholingsgraad van de beroepsbevolking. Aangezien de lage scholingsgraad, mede door de ‘braindrain’ van de jaren zeventig, een van de zwakste punten van het gebied was, is deze inzet van het
beleid dus uiterst relevant.
Effectiviteit
Voor wat betreft de effectiviteit van het economisch beleid: vanuit het beschikbare materiaal is een
evaluatie van Bartels voor de periode 1994-1996 inzichtvol30 . De inzet van de EFRO middelen
heeft een belangrijke stimulerende werking gehad op andere financiers van projecten. Elke EFROgulden leverde 2,36 gulden op van andere financiers. Op basis van gehouden interviews (medio
1999) werd duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel te doen was. De achtergebleven effecten
waren toen vooral een gevolg van de stagnatie van grote infrastructurele projecten. Niettemin zijn
er substantiële fysieke effecten gerealiseerd; voor een deel zijn de fysieke doelstellingen op
programmaniveau gehaald en voor een deel niet. Voor de realisatie van werkgelegenheidseffecten
geldt hetzelfde. De programma doelstellingen (per maatregel) zijn ten tijde van de evaluatie nog
niet geheel gehaald. Wel werd verwacht dat er nog een ‘na-ijl effect’ plaats zal vinden.
De effecten voor deze relatief korte periode, zoals bepaald tijdens de evaluatie, zijn de volgende:
182 arbeidsjaren tijdelijke werkgelegenheid, 1.954 permanente arbeidsplaatsen, 4.229 behouden
arbeidsplaatsen (bijdrage programma aan) en 2.110 arbeidsplaatsen beter ontsloten
(bedrijventerreinen e.d.).
Met betrekking tot het overig beleid, met name geïnstigeerd door de Provincie op basis van de
mogelijkheden die het Rijk bood, zijn de werkverruimende maatregelen (vooral de
Melkertbanen) effectief gebleken. Echter, het had (bleek later) geen structureel effect.
Efficiency
Afsluitend concludeerde bureau Bartels dat er binnen het Doelstelling 2 programma Zuid-Limburg
1994-1996 behoorlijke werkgelegenheidseffect gerealiseerd zijn31. Het beleid lijkt vanuit de
resultaten voor deze korte periode waarover de evaluatie ging, efficiënt geweest te zijn. Dergelijke
evaluaties voor de rest van de periode ontbreken.
In de periode 1990-2000 is er niet veel bekend van de effectiviteit van de ESF-programma’s op
regionaal niveau. Er zijn in het algemeen weinig tot geen evaluaties over de effectiviteit van het
sociaal beleid uitgevoerd. Hierdoor is niets met zekerheid te zeggen over de effectiviteit, laat staan
over de efficiency van het beleid. Uit de cijfers is af te leiden dat het gat met Nederland inzake de
participatiegraad niet wezenlijk is verkleind. Hoe dit zonder of met ander sociaal beleid geweest zou
zijn is niet op basis van waarnemingen te zeggen.
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Buro Bartels, Ex-post evaluatie van het doelstelling 2 programma Zuid-Limburg (1994-1996).
Buro Bartels, Ex-post evaluatie van het doelstelling 2 programma Zuid-Limburg (1994-1996).
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De balans van 10 jaar Europees beleid (1990-2000) 32
Over het algemeen wordt door de auteurs van ‘Na de mijnsluiting’ positief teruggekeken op deze
laatste periode van herstructurering van de voormalige Mijnstreken. Naast de kwantitatieve
resultaten, hierboven beschreven, is er op verschillende terreinen vooruitgang geboekt, die zonder
de steun van de EU-fondsen niet gerealiseerd zou zijn, zowel op infrastructureel gebied (met name
bedrijventerreinen en bedrijfsverzamelgebouwen) als bedrijfsgericht (bijvoorbeeld innovaties bij
MKB). Vergeleken met bijvoorbeeld Noord-Nederland is de groei van de werkgelegenheid in het
herstructureringsgebied duidelijk groter geweest 33. Tevens heeft de opzet van ‘partnerships’ om
EU-fondsen te ontvangen de verschillende partijen in de regio geleerd om samen te werken,
netwerken te vormen en actief over de grotere lijnen in de economische ontwikkelingen te denken.
Dit laatste heeft ervoor gezorgd dat men steeds beter heeft leren denken en werken langs
programmatische lijnen, in plaats van alles op te pakken in losse projecten. Maar er wordt door de
auteurs ook een aantal kritische kanttekeningen bij deze periode gemaakt:


Arbeidsmarktbeleid was te zeer aanbod gestuurd in plaats van vraaggericht.



Subsidiegericht denken in plaats van mogelijkheden die de regio biedt en daarbij een
financiering vinden.



Bestuurlijk had meer vooruitgang gemaakt kunnen worden.



Samenhang tussen opleidingen onvoldoende gerealiseerd.



Onderkant arbeidsmarkt te weinig aan gedaan.

Wetende hoe de situatie anno 2015 is blijken deze kanttekeningen terecht geplaatst te zijn.

2.3

2000 – 2015

2.3.1 Context
Het begin van de 21e eeuw wordt gekenmerkt door de gevolgen van het uiteen spatten van de
Internet-bubbel en de aanslagen van 9/11/2001. Deze inzinking is vrij kort van aard, vanaf 2002
trekt de conjunctuur weer aan. De EU groeit naar 25 Lidstaten in 2004, en 27 in 2007. Ook de groei
van de zogeheten BRIC-landen werkt positief mee, zowel qua handel als ook toenemend toerisme.
De EU bouwt de programma’s voor de oude industriegebieden af, en vervangt deze door
programma’s meer gericht op innovatie en duurzaamheid. Focus is daarbij de Lidstaat als geheel,
niet meer specifieke regio’s. In Nederland wordt het regionaal beleid na Pieken in de Delta
vervangen door het topsectoren-beleid. Het Grotestedenbeleid en het ISV worden voortgezet tot
2010 (tweede en derde convenants periode).
In 2008 wordt de westerse wereld getroffen door de kredietcrisis. Er is sprake van een fors
oplopende werkloosheid in heel Europa, en een aantal Lidstaten kent grote financiële problemen.
Stevige bezuinigingen zijn het gevolg.
Ook is er sprake van toenemende geopolitieke spanningen. Dit zet druk op de internationale
handel. Mede hierdoor duurt het lang voordat de crisis bezworen is, en zelfs nu (november 2015) is
de weg omhoog nog maar bescheiden ingezet.

32
33

E,til, Na de Mijnsluiting (2013).
CBS, Werk en leren (2001).
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2.3.2 Feitelijke ontwikkeling
Figuur 2.6

Bruto arbeidsparticipatie in Nederland en Parkstad Limburg, 2003-2014

Bron: CBS (2015)

In 2003 bedroeg de participatiegraad in Parkstad Limburg 61%. Deze is opgelopen tot 64% in
2014. Daarbij dient de aantekening gemaakt te worden dat vanwege een verandering in de
meetwijze (2008) de waarde iets naar beneden in bijgesteld. Maar dat geldt ook voor de rest van
Nederland. Voor Nederland waren de cijfers respectievelijk 67% en 70%.
Nadere analyse van E,til op het niveau van buurtclusters in Parkstad over de periode 2003-2013
geeft het volgende beeld (zie figuur 2.5).
Figuur 2.7

Werkzame beroepsbevolking per buurtcluster in Parkstad Limburg, 2003-2013

Bron: E,til (2015)

Het is duidelijk dat het laagste percentage werkzame beroepsbevolking geconcentreerd is in een
beperkt (13) aantal buurtclusters. Dit beeld komt sterk overeen met de ‘rode’ buurtclusters: de

36

Evaluatie Sociaal beleid Parkstad Limburg

buurtclusters die al langer als problematisch zijn aangemerkt. De grootste problemen met
betrekking tot de arbeidsparticipatie zijn daar te vinden. De ‘derde’ generatie werklozen zijn ook
vooral daar te vinden, zo melden de sociale diensten in de gesprekken.
Uit de bovenstaande gegevens komt naar voren dat de lage participatiegraad dus geen typisch
Parkstad-probleem is, maar vooral een probleem in bepaalde buurtclusters. In andere delen van
Parkstad ligt het percentage werkzame beroepsbevolking zelfs boven het Nederlands gemiddelde.
De ontwikkeling van de participatiegraad vertoont sterke overeenkomst met de conjunctuurcyclus.
Dat is een bekend verschijnsel: regionaal-economische ontwikkeling wordt grotendeels bepaald
door nationaal economische ontwikkeling. Echter, daar waar de (sociale) structuur van een gebied
sterker is (met name beter opgeleide bevolking) wordt altijd meer geprofiteerd van een oplevende
economie. In Parkstad, zo blijkt uit de gesprekken, is dat niet anders.
Als we kijken naar de opleidingsniveaus per buurtcluster zien we een vergelijkbaar beeld als bij de
netto participatiegraad. De lage opleidingsniveaus zijn t.o.v. het landelijke gemiddelde
oververtegenwoordigd in de ‘rode’ buurtclusters (figuur 2.6), de hoge in de rest van Parkstad
Limburg (figuur 2.7).
Figuur 2.8

Afwijking aandeel laag opgeleiden (LBO/LO) per buurtcluster in Parkstad Limburg, 2013

Bron: E,til (2015)

In 2000 waren er 13 instellingen in het kader van de Sociale Werkvoorziening, met totaal 4729
werkzame personen. In 2014 waren er nog 9 instellingen met 3722 werkzame personen. Voor wat
betreft de arbeidsongeschiktheid geldt begin 2015 dat in de leeftijdscategorie tot 45 jaar inwoners
van Parkstad ten opzichte van Nederland ondervertegenwoordigd zijn. Voor de leeftijdscategorie
boven de 45 is er sprake van oververtegenwoordiging. Alhoewel hier geen hard bewijs voor is, kan
deze ontwikkeling samenhangen met het aangescherpte beleid van de gemeenten met betrekking
tot bevorderen van participatie.
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Figuur 2.9

Afwijking aandeel hoog opgeleiden (WO/HBO) per buurtcluster in Parkstad Limburg,
2013

Bron: E,til (2015)

Sociale Diensten geven aan dat het beleid is gewijzigd. De sociale diensten hebben criteria
aangescherpt, en zetten actief in op het bevorderen van participatie. In plaats van de vraag ‘wat
kan iemand niet?’ wordt nu de vraag gesteld ‘wat kan iemand wel?’. Dit proces gaat stapsgewijs:
voor het ‘laaghangend’ fruit (mensen die de meeste kans op werk hebben) zij de eerste trajecten
ontwikkeld en inmiddels afgerond. Dit zijn in het algemeen jongeren. De onderstaande cijfers
kunnen betekenen dat dit beleid effect heeft.
Tabel 2.2

Arbeidsongeschiktheid Parkstad Limburg kwartaal 2015-1: oververtegenwoordiging > 45
jaar ten opzichte van Nederland*

leeftijd

Aantal

Regionale component

Jonger dan 25 jaar

1350

-410, Ondervertegenwoordigd

25 tot 35 jaar

2440

-148, Ondervertegenwoordigd

35 tot 45 jaar

2800

-109, Ondervertegenwoordigd

45 tot 55 jaar

5090

175, Oververtegenwoordigd

55 tot 65 jaar

8060

502, Oververtegenwoordigd

Totaal

19970

*Het verschil in Parkstad t.o.v. Nederland als er sprake zou zijn van gelijke aandelen in de leeftijdscategorieën
Bron: CBS, bewerking Ecorys

Positief is dat hiermee de regionale component in de arbeidsongeschiktheid terugloopt. Onduidelijk
is in hoeverre dit volledig door beleid komt dan wel een combinatie met de sterkere vergrijzing in
Parkstad, waardoor de leeftijdscohorten doorschuiven buiten de doelgroep.
Arbeidsongeschiktheid hangt uiteraard ook sterk samen met gezondheid. De gezondheidssituatie in
Zuid-Limburg, waaronder dus Parkstad, blijft nog steeds achter bij Nederland. Gemiddeld leven de
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Zuid-Limburgers een jaar korter dan de overige Nederlanders 34. Ook ervaart 76,4% van de ZuidLimburgers tussen de 19 en 65 jaar een goede gezondheid, ten opzichte van 80,7% nationaal.
4,3% van de jeugd in Zuid-Limburg heeft te maken met jeugdzorg terwijl dat voor Nederland 3,1%
is.
Kortom, de bovenstaande cijfers wijzen in absolute zin dus op een verbetering van de situatie met
betrekking tot arbeidsparticipatie, maar er is nog steeds een gat met Nederland. Voor de
ontwikkeling in de tijd lijkt de conjunctuur sterk bepalend te zijn.

2.3.3 Het sociaal en economische beleid 2000-2015
De vrij dominante invloed van de EU-structuurfondsen uit de jaren negentig neemt vanaf het begin
van deze eeuw af. Dit komt in belangrijke mate doordat de fondsen veel meer over het land
gespreid worden, en er dus op regionaal niveau minder over blijft. Vanaf 2000 komt er echter een
einde aan de Zuid-Limburgse mijnstreek als aandachtsgebied binnen Europa. Tussen 2000 en
2006 zijn er wel nog fondsen beschikbaar gesteld voor de steden Maastricht en Heerlen voor
projecten in het kader van de programma’s doelstelling 2 (Maastricht) en URBAN II (Heerlen). Maar
deze fondsen sloten meer aan bij het Grotestedenbeleid van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties dan bij de regionale stimulering als reactie op de mijnsluiting. Van
bijzondere stimulering van de mijnstreek is sinds 2000 derhalve geen sprake meer. Daarnaast
ontwikkelde de provincie Limburg een eigen arbeidsmarktbeleid in samenwerking met gemeenten
en andere betrokken instanties: het Vertrouwenspact Werkgelegenheid Limburg ontstaat om
stimuleringsprogramma’s (beter) te benutten. Een audit van het provinciaal beleid in 2003 gaf aan
dat in de periode 1999-2002 belangrijke stappen waren gezet (zoals?), maar dat de effectiviteit van
het beleid moeilijk aan te tonen was

35.

Het economisch beleid richtte zich op de regionale speerpunten zoals bedoeld in de Rijksnota
‘Pieken in de Delta’ en (daarop volgend) de topsectoren in Limburg. De inzet van beleid was met
name gericht op kennis en innovatie alsmede scholing en opleiding. Het ondernemerschap, dat
sinds de mijnsluiting zwak ontwikkeld was in Parkstad, ontwikkelt zich in positieve zin.36
De afnemende invloed van de EU-fondsen vanaf 2000 wordt gecompenseerd (met name qua inzet)
door de gemeenten. Uit de interviews komt het beeld op van een grote veelheid aan kleinschalige
projecten op het gebied van onderwijs, opleiding, werkervaring etc. Dit wordt bevestigd in een
onderzoek van de Rekenkamercommissies Parkstad Limburg 37 met betrekking tot de efficiency en
effectiviteit van het regionale arbeidsmarktbeleid. Dit onderzoek is een van de weinige echte
evaluaties inzake het sociaal(-economisch) beleid in Parkstad. Een van de conclusies van dit
onderzoek luidt als volgt: “Competentieontwikkeling van mensen is een belangrijke manier om deze
kwalitatieve mi match van vraag en aanbod op te pakken, doch deze zienswijze op onderwijs,
scholing en opscholing is nog niet in alle hoedanigheden doorgedrongen in het arbeidsmarktbeleid
in Parkstad Limburg. Het blijft te veel hangen in individuele projecten zonder dat duidelijk wordt
opgeschaald, waardoor meerdere mensen ervan gebruik kunnen maken. Waar op kleine schaal in
projecten grote sprongen gemaakt worden bij de verbetering van het arbeidsmarktbeleid in
Parkstad Limburg is de schaalgrootte van alle projecten onvoldoende om iedereen in Parkstad
Limburg aan het werk of in de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Het bereik is te gering.”
Alhoewel deze evaluatie vooral op het arbeidsmarktbeleid/participatie is gericht komt uit de
interviews het beeld naar voren dat de conclusie van de Rekenkamercommissies ook van
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Op zoek naar de Limburgfactor, GGD Zuid-Limburg, september 2015.
Ecorys (2003). Audit economisch beleid Provincie Limburg 1999-2002. Eindrapportage. 6 februari 2003.
Parkstad Limburg, sociaal economisch en ruimtelijke duiding, Rabobank, 2009.
Arbeidsmarkt en Scholing, Rekenkamercommissies Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Parkstad Limburg, 2010.
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toepassing is op het bredere sociaal beleid: een grote veelheid van kleinschalige projecten, die
ieder op zich wel aardige resultaten boeken, maar in totaliteit absoluut onvoldoende zijn om de
problematiek van lage participatie aanmerkelijk te verbeteren. Daarbij speelt ook een rol dat een
behoorlijk aantal projecten en initiatieven wegens geldgebrek slechts een korte levensduur hebben
gekend, en dus alweer waren gestopt voor resultaten zichtbaar werden.
Een ander evaluatieonderzoek betreft onderzoek naar het beleid inzake de aanpak van
jeugdwerkloosheid in Zuid-Limburg, waaronder Heerlen. De conclusie uit deze evaluatie inzake de
werking van het beleid is positief, alhoewel niet duidelijk is wat de concrete resultaten zijn 38. Het
betreft hier evenwel geen beleid op Parkstad-niveau. En dat is symptomatisch voor de situatie tot
enkele jaren geleden. Van samenwerken tussen gemeenten inzake het sociaal beleid was geen
sprake. Er was hooguit sprake van over en weer informeren van elkaars beleid. Ook, zo bleek heel
duidelijk uit de interviews, is er een jarenlange cultuur van wantrouwen. Wantrouwen tussen
gemeenten onderling, tussen gemeenten en provincie, tussen werkvoorziening en sociale diensten,
tussen landelijke en stedelijke gemeenten. Dit is de laatste jaren wel veranderd, zo wordt algemeen
geconstateerd. Er is een nieuwe generatie bestuurders en ondernemers die niet vanuit het verleden
denken, maar naar de toekomst. Die inzien dat afstemmen niet voldoende is, maar dat
samenwerking nodig is, Deze veranderende mind set is een uiterst belangrijke ontwikkeling in het
gebied.
Nederland, en daarmee ook Parkstad, heeft nauwelijks een traditie op het gebied van evaluaties in het
sociaal domein. Ecorys heeft al in 2007 uitgebreid onderzoek gedaan naar beleidsevaluaties in het sociaal
domein (Leidraad MKBA Sociaal Domein ten behoeve van Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties, Ecorys, 2007). Belangrijkste conclusie was toen dat er eerst een traditie van
effectmetingen moet worden opgebouwd alvorens goede MKBA’s kunnen worden uitgevoerd. Bij een
tweede, interne inventarisatie in 2014 bleek deze conclusie nog steeds grotendeels van kracht.

De gemeente Heerlen is in 2006 gestart met een nieuw re-integratiebeleid. Doelstelling was om in
de periode 2007-2010 het aantal WWB-ers met 1000 te verminderen. Het beleid is geëvalueerd
door de Rekenkamercommissies Parkstad Limburg39. De conclusie was dat, vooral ten gevolge van
het begin van de crisis in 2008, het streefgetal niet gehaald is. Ook werd geconcludeerd dat de
werkloosheid in Heerlen minder snel toenam dat in Nederland. Dit wordt door de
Rekenkamercommissies mede aan het beleid toegeschreven, en dan met name aan het
‘maatwerk’: de kwaliteiten van de klant centraal. Een dergelijke evaluatie is evenwel niet
beschikbaar op het niveau van Parkstad.

2.4

Voorlopige conclusies
Veel projecten, veel versnippering
De veelheid aan projecten was erg divers naar aard. Projecten op het gebied van vervoer woonwerk, veel scholing en opleiding, jeugdbeleid40, veel economische structuurversterkingsprojecten
(veelal wat meer op de bovenkant van de arbeidsmarktgericht, maar rekenend op de ‘trickle-down’
effecten (meer werk voor hoogopgeleiden leidt uiteindelijk, via bijvoorbeeld het bestedingseffect, tot
meer werk voor lager opgeleiden in bijvoorbeeld de detailhandel en horeca), grensoverschrijdend
(Grenz Info Punkte), mens/werk-ontwikkelbedrijven, ‘buurttaal op basisscholen’ om het Duits weer
te herintroduceren, wijkmanagers en nog vele andere initiatieven. Een breed scala, maar erg
versnippert, ieder voor zich. Bovendien is er al jaren sprake van bezuinigingen op lokaal niveau, al
dan niet als gevolg van Rijksbeleid en conjunctuur. Hierdoor zijn diverse projecten gedurende de
38
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Kracht 12, Evaluatieverslag LEF, januari 2011.
Re-integratie gemeente Heerlen, Rekenkamercommissies Parkstad Limburg, december 2010.
Zie bijvoorbeeld Eindevaluatie implementatieplan “samenwerken voor de jeugd, zo doen we dat in Parkstad”, januari 2011.
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looptijd beëindigd, waardoor uiteraard geen sprake kon zijn van structurele resultaten. Gemeenten
geven ook aan dat hun financiële reserves nu zijn aangesproken. Dit kan niet oneindig doorgaan.
Een andere aanpak is dus nodig. Dit wordt ook onderkend. De noodzaak tot samenwerking wordt
meer gezien en in de praktijk gebracht. Tegelijkertijd is er, zeker bij de bestuurders, ook behoefte
aan het afschaffen van oude structuren die niet meer werken.
Verandering van mentaliteit
De laatste paar jaar lijkt er sprake te zijn van een verandering, met name qua mentaliteit. Er lijkt,
met het aantreden van nieuwe bestuurders, een wind van meer samenwerking te gaan waaien. Dit
kwam in de interviews herhaalde malen en spontaan naar voren. Meer samenwerking tussen
gemeenten, maar ook veel aandacht voor meer samenwerking met ondernemers en werkgevers.
De net ingezette decentralisaties en zeker ook de introductie van de participatiewet dragen hier,
bedoeld of onbedoeld, zeker ook toe bij. En er zijn recente successen: in de periode januari 2014
t/m augustus 2015 kregen (weliswaar in Zuid-Limburg, maar op basis van regionale samenwerking)
687 jongeren een baan. 681 Jongeren gingen terug naar school en 176 kwamen terecht op een
werkervaringsplaats. En op 14 juli 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van
Heerlen het uitvoeringsplan ‘Aanpak scholings- en arbeidsperspectief voor jongeren Parkstad
Limburg’ vastgesteld.
Achterblijvende gezondheid
Uit het recent afgesloten onderzoek van de GGD Zuid-Limburg41 blijkt dat de gezondheidssituatie in
Zuid-Limburg nog immer achterblijft bij Nederland. Het rapport geeft aan dat de
oplossingsrichtingen in vier woorden te vangen zijn: opvoedingsondersteuning, onderwijs, arbeid en
begin bij de jeugd. Een hogere participatiegraad en een betere gezondheid behoeven dus
eenzelfde aanpak.
Maar het gaat niet alleen om het opleiden/begeleiden/activeren van de niet-werkende
beroepsbevolking. Immers, als er onvoldoende geschikte banen zijn leidt het uiteindelijk bij
iedereen tot frustratie. Sociaal beleid gericht op verhoging van de arbeidsparticipatie kan alleen
succesvol zijn als er ook voldoende reguliere banen en/of andere maatschappelijk relevante
activiteiten zijn. Vraag en aanbod moeten aansluiten. En dat is momenteel niet het geval.

2.4.1 Relevantie en Effectiviteit?
Relevantie
Het economisch beleid over de periode 2000-2015 richt zich op de juiste kwesties. Het beleid is
toegespitst op de regionale speerpunten en de topsectoren. Er wordt sterk ingezet op scholing en
opleiding. Het sociaal beleid richt zich veel sterker dan voorheen op scholing, opleiding en reintegratie. Hiermee kunnen zowel het economisch als het sociaal beleid als relevant
gekarakteriseerd worden.
Effectiviteit
In hoeverre het economisch structuurbeleid effectief is geweest is, bij gebrek aan goede evaluaties
op Parkstad-niveau, niet goed te beoordelen. Bovendien zijn de effecten van dit soort beleid altijd
pas op langere termijn zichtbaar, en is het uitermate lastig om de beleidseffecten te isoleren van
conjuncturele- en ‘hogere’ structurele invloeden. De eerder aangehaalde studie van de Rabobank
(zie voetnoot 6) dichtte Parkstad, en dan met name Heerlen, goede kansen toe vanwege de
economische structuur. Probleem is vooral de bedrijfsomgeving. Zeker het opleidingsniveau is in dit
geval van belang.
41

Zie voetnoot 18.
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Aangezien, zoals eerder opgemerkt, er geen enkele cultuur van projectevaluaties is ontwikkeld
inzake het sociaal domein is over de effectiviteit van het sociaal beleid eigenlijk niets met zekerheid
met concluderen. Wellicht is de conclusie van de Rekenkamercommissies breder toepasbaar: ‘veel
kleinschalige projecten met op zich aardige resultaten, maar in totaliteit onvoldoende om de
problematiek op te lossen’. Wel kan geconcludeerd worden dat de problematiek van de lage
participatie nog steeds bestaat, maar ook dat er een ontwikkeling ten goede is ingezet. In
vergelijking met Nederland blijft de achterstand ongeveer hetzelfde. De regionale component in de
arbeidsongeschiktheid is weggewerkt. De richting is dus goed, de snelheid en de massa nog
onvoldoende. Kleinschaligheid en versnippering zijn daar mede debet aan.
Efficiëntie
Mede vanwege de veelheid en versnippering van projecten, in combinatie met een gebrek aan
project- en beleidsevaluaties, is het niet mogelijk een betrouwbaar beeld van de efficiëntie te
geven. De evaluaties die gedaan zijn richten zich niet of nauwelijks of efficiëntie, of beschouwen
het feit dat het budget geheel is besteed als indicator voor een succesvol project. 42

42
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Hoofdconclusies beleidsevaluatie

Arbeidsparticipatie stijgt, maar onvoldoende
Kijkend naar de cijfers is de conclusie dat de arbeidsparticipatie in Parkstad over de laatste
decennia is toegenomen. Tegelijkertijd is de achterstand op Nederland niet wezenlijk ingelopen. De
problematiek rond de te lage participatie is vooral geconcentreerd in een beperkt aantal
buurtclusters, vooral in Heerlen en Kerkrade. In de VONSS gemeenten speelt deze problematiek
niet of nauwelijks. Kijkend naar de kenmerken van de buurtclusters hangt de lage participatiegraad
direct samen met de bredere sociale problematiek in deze buurtclusters, laag opleidingsniveau,
inmiddels derde generatie werklozen, zwakke gezondheid (geestelijk en fysiek).
Hoofdconclusie beleidsevaluatie
De beleidsevaluatie laat het volgende beeld zien: het economische structuurbeleid dat na 1965 is
ingezet kan als relevant worden bestempeld. Het sociaal beleid was in de eerste periode, tot 1990,
onderontwikkeld. Vanaf 1990 is het sociaal beleid tot op de dag van vandaag wel relevant.
Het economisch structuurbeleid is over het algemeen effectief geweest, en dan ook vooral vanaf
1990. Maar het was ontoereikend om de problematiek in de regio Parkstad geheel op te lossen. En
een nieuwe economische motor is vooralsnog niet gerealiseerd. De keuzes voor 1990 waren niet
gelukkig: te weinig aansluiting bij de karakteristieken van het gebied. Dat is vanaf 1990 veranderd,
er is meer aansluiting bij de sterke punten van de regio.
Het sociaal beleid is evenwel niet voldoende effectief geweest, zo blijkt uit de cijfers. Dat is niet
zozeer vanwege verkeerde keuzes of haperende uitvoering. Voor zover er beleidsevaluaties zijn
uitgevoerd is de conclusie vooral dat het sociaal beleid te kleinschalig en te versnipperd is. Dat is
onvoldoende om de diepgewortelde problemen in de ‘rode’ buurtclusters structureel aan te pakken
en het gat met Nederland te verkleinen. Ook kan dit beleid niet voortgezet worden: verdere
bezuinigingen en het opraken van de gemeentelijke reserves laten dit niet toe.
Over de efficiency van het beleid is weinig te zeggen vanwege het ontbreken van de nodige
gegevens. Wel lijkt het economisch structuurbeleid, zeker over de periode 1990-2000, efficiënt.
Belangrijkste deelconclusies
De evaluatie leidt voor ons tot de volgende (belangrijkste) conclusies:
1. Het sociaal beleid is qua inzet en intentie (activering, onderwijs en opleiding, gezondheid) goed,
maar moet veel meer in samenwerking tussen de gemeenten op het niveau van Parkstad
uitgevoerd worden. Meer massa is nodig om de achterstand weg te werken, zeker in de
benoemde buurtclusters.
2. Het economisch structuurbeleid en het sociaal beleid is teveel als separaat en losstaand beleid
van elkaar ontwikkeld. Voor de toekomst zullen zowel de strategie als uitvoering dichter bij
elkaar moeten komen. Verhoging van de participatie kan alleen als er voldoende banen zijn, en
om banen te realiseren moet geïnvesteerd worden in de kwaliteit van de beroepsbevolking.
3. Er is in het verleden te weinig sprake geweest van daadwerkelijke samenwerking tussen de
relevante partijen: gemeenten, provincie, Rijksinstanties, onderwijs en ondernemers.
Samenwerken en samen investeren is onontbeerlijk, zeker in een tijd van bezuinigingen en
schaalvergroting. Om beter samen te werken is de ingezette verandering van mentaliteit/mind
set noodzakelijk.
4. In de afgelopen 50 jaar is er niet of nauwelijks op structurele wijze het beleid geëvalueerd en
bijgesteld op basis van het wel of niet bereiken van de gestelde doelen. Inzicht in de effecten
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van beleid is cruciaal voor koerswijzigingen of juist het vasthouden aan continuïteit. Meten is
weten. Ontwikkel een evaluatie-cultuur van zowel het economisch als het sociaal beleid.
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Naar nieuwe perspectieven

4.1

Verandering van de mind set doorzetten
Zoals aangegeven in de voorgaande hoofdstukken 1 is er, in vergelijking met Nederland, nog
steeds sprake van een te lage participatiegraad in Parkstad. En de achterstand is de laatste jaren
niet of nauwelijks verkleind.
Uit onze analyse komt sterk het beeld naar voren van een weinig daadkrachtige en weinig
eendrachtige aanpak van de sociale problematiek. Er was en is nog veel wantrouwen tussen de
veelheid aan betrokken instanties in en om Parkstad. Tegelijkertijd klinkt er over de huidige periode
een optimistische geluid en is er bewijslast voor nieuw ondernemerschap. Er is een nieuwe
generatie bestuurders ondernemers en creatievelingen opgestaan die met nieuw elan en op eigen
wijze werkt aan de toekomst van de regio.
De inwoners en ondernemers
‘De mensen moeten weer trots worden op Parkstad’. Dit is een opmerking die veelvuldig naar voren
kwam in de gesprekken. Waar jarenlang ‘het glas halfleeg’ was, moet het juist weer halfvol worden.
Die verandering van mind-set is hard nodig, en lijkt bij het meer ondernemende deel van de
bevolking ook ingezet te zijn. Maar er is nog steeds geen echt ‘Parkstad-icoon’ of ‘totempaal’ in
relatie tot de geschiedenis en het karakter van Parkstad. Er is praktisch niets meer te zien van de
mijn-geschiedenis, en daar is niets voor in de plaats gekomen, zo werd diverse malen opgemerkt. .
Echter, er met oog zijn voor de ‘pareltjes’: zo wordt Parkstad gezien als prima locatie voor
podiumkunsten/muziek, met een regionale uitstraling. En er kan veel in Parkstad, er is ruimte om te
ondernemen, en het mag ook mislukken. En dat is ook een kracht. En Parkstad moet niet
gestigmatiseerd worden als het gaat om lage participatie en zwakke gezondheid. Uit de analyse is
gebleken dat deze problemen sterk geconcentreerd zijn in een aantal wijken/buurtclusters in
Heerlen, Kerkrade, Brunssum, Landgraaf en Nuth. Maar zeker niet in heel Parkstad.
Bestuur
Na een lange geschiedenis van wantrouwen tussen vele instanties in Parkstad, tussen Parkstad en
de Provincie en tussen Parkstad en Maastricht lijkt de situatie nu te verbeteren. Dit blijkt uit de
samenwerking op het gebied van jeugdbeleid, onderwijs, VVE, Voortijdig Schoolverlaten, een
gezamenlijk bureau.voor social return om gemeentelijke aanbestedingen te beoordelen, sociale
werkvoorziening, Jongerenloket, WMO en Belastingdienst. Vele geïnterviewden signaleren een
nieuwe frisse wind met de komst van een nieuwe groep bestuurders in Parkstad. Een nieuwe
generatie bestuurders die elkaar opzoekt en die meer ondernemend is, waarbij de cultuur er meer
eentje is van activeren en ondernemen. En bestuurders die hechten aan een goede relatie met de
ondernemers, en aan die ondernemers ook een belangrijke rol toedichten als motor achter de
sociaal-economische ontwikkeling van Parkstad.
Er is in de loop der jaren een enorme hoeveelheid aan overlegstructuren, commissies en instituties
gegroeid. Over sommige structuren bestaat in het algemeen een gevoel van tevredenheid, zoals de
samenwerking inzake economie en arbeidsmarkt. Er zijn evenwel ook nog veel instituties en
overlegstructuren die als ‘te veel, te vaag’ worden gezien.
Teneinde de arbeidsparticipatie te verhogen dienen zowel het sociaal beleid als het beleid voor
economische structuurversterking als complementair en elkaar versterkend gezien te worden. Te
lang hebben deze beleidsvelden volledig parallel gefunctioneerd, terwijl er juist een noodzaak is dat
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ze elkaar ontmoeten en versterken, bestuurlijk en ambtelijk, publiek en privaat, vertegenwoordigers
en burgers. Dit wordt bij de aanbevelingen verder uitgewerkt.

4.2

Aanbevelingen vanuit 3 perspectieven
Kijkend naar de toekomst, met in het achterhoofd de lessen uit het verleden op basis van onze
analyse, zien wij een drietal perspectieven voor Parkstad. Drie perspectieven die gezamenlijk een
verhoging van de participatiegraad in zich dragen. Drie perspectieven waarvoor de aanzetten er al
zijn, die vooral met kracht moeten worden nagestreefd.
1. Perspectief van economische én sociale structuurversterking
Een verhoging van de participatie graad is alleen mogelijk als vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt goed op elkaar aansluiten. Dit betekent dat de (beroeps)bevolking beter en meer
afgestemd op de vraag moet worden geschoold. Het betekent ook dat er meer banen
beschikbaar moeten komen voor de lager geschoolden: voor sommigen is MBO-1 niveau nu
eenmaal het maximaal haalbare. Het is dus een én-én aanpak. Versterken van de economische
structuur om meer (duurzame) banen te scheppen en versterken van de sociale structuur om
de bevolking gezond, goed opgeleid en actief te houden dan wel maken. Aangezien de meeste
banen van de toekomst zullen worden gecreëerd door de bedrijven die nu al in het gebied
aanwezig zijn is hier een belangrijke rol voor de ondernemers/werkgevers weggelegd. En de
overheid zal daarin moeten faciliteren door een excellente bedrijfsomgeving aan te bieden met
betrekking tot beroepsbevolking, scholing, bereikbaarheid, ruimte en leefklimaat. Het is dus én
overheid én bedrijfsleven, het is dus én economische structuurversterking én sociale
structuurversterking.
Overigens zijn er wat dit betreft al vele initiatieven: inzet op het daadwerkelijk uitvoeren en
afronden van bij Parkstad passende initiatieven als Techniekpact, inzet op smart industry,
Mobility & Talent Centre, Zorg, Smart Services Campus en Leisure. Sommige van deze
initiatieven vallen ook onder LED. Hierin een uiterst belangrijke rol voor opleiding en onderwijs,
waarin de aansluiting van opleiding op de vraag naar arbeid vanuit deze sectoren centraal
staat. Het hoeft dus niet meer allemaal bedacht te worden, het moet vooral gezamenlijk
uitgevoerd worden.
2. Perspectief vanuit de transformatie van de regio met urban culture
De bevolking moet IBA-minded worden. Daarvoor is nodig dat IBA ook een sociale
transformatie in zich draagt, onder andere door bottom-up te laten experimenteren, ruimte te
geven en in projecten Social Return On Investment en wederzijds profijt centraal te stellen.
Talrijke initiatieven in de regio bieden kansen voor nieuwe opleidingstrajecten voor de bouw en
techniek. Zichtbaarheid van het DNA van dit stedelijk gebied, het gevoel van underground
urban culture ademt uit de regio en bindt en verbindt jongere generaties.
3. Perspectief van de grensoverschrijdende kennis en markt
De relatie met Aken is voor Parkstad belangrijker dan de relatie met de gehele Euregio. Focus
op Aken en benut nog veel sterker de kwaliteiten van het Duitse beroepsonderwijs en
intrinsieke verbinding daar tussen onderwijs, leren, ervaring opdoen en werken, juist voor een
regio waar het gemiddelde opleidingsniveau op VMBO en MBO ligt zijn hier grote kansen om
van de Duitse buren te leren. Doorlopende leerlijnen worden opgezet vanuit de vraagkant van
bedrijfsleven en instellingen. Intensiveer dat door de grens over te steken en vanuit de
euregionale arbeidsmarkt en kennisintensiteit van dat gebied nieuwe impulsen te ontplooien.
Die relatie is de afgelopen jaren van wisselende intensiteit geweest. Met name op het gebied
van werk en onderwijs kan de relatie verder uitgebouwd worden. Studenten uit Parkstad
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moeten meer gestimuleerd worden om voor een opleiding in Aken te kiezen, in plaats van
Eindhoven of Delft. Op 40.000 studenten in totaal in Aken zijn er in 2015 200 uit Nederland. Er
zijn voldoende initiatieven om op voort te bouwen, de bekendheid van deze initiatieven kan
beter. En dit geldt ook voor de Grenz Info Punkte: goed initiatief, maar is het voldoende bekend
bij het werkloze deel van de beroepsbevolking?.
Perspectieven aanvliegen vanuit twee sporen
Voor het verhogen van de participatiegraad zijn betere opleiding, inclusief ‘leren werken’, en meer
geschikte banen onontbeerlijk. Vraag en aanbod zijn beide van belang. Voor de aanpak daarvan
onderscheiden we 2 sporen:


Op microniveau (gezin, buurt), van onderop, een beleid gericht op participatiebevordering:
sociaal, pedagogisch, gezondheid. In de rode buurtclusters en de probleemgezinnen van jongs
af aan de bevolking activeren en opleiden. Zie hiervoor ook de aanbevelingen van de GGD
Zuid-Limburg43 .



Op regionaal/Parkstad-niveau schakelen tussen verschillende samenwerkingsniveaus: met de
provincie de bovengemeentelijke problematiek aanpakken met een geïntegreerd
sociaaleconomisch beleid, met elkaar zorgen voor een goed functionerende arbeidsmarktregio
op subregionaal maar ook Zuid-Limburgs niveau, en succesvolle aanpakken op wijkniveau
binnen gemeenten actiever onderling met elkaar delen en leren van de succes/faalfactoren.
Alleen zo kan er sociale én economische structuurversterking (banen!) ontstaan.

43

Zie voetnoot 18.
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5

Aanbevelingen

5.1

De opgave
De provincie heeft de vraag gesteld: hoe kan het sociaal beleid in de toekomst effectief worden
ingezet om de arbeidsparticipatie en daarmee de sociaal-economische situatie van de bevolking te
verbeteren?
Verhoging van de arbeidsparticipatie is niet alleen een kwestie van sociaal beleid. Vraag en aanbod
op de arbeidsmarkt zal beter met elkaar in verband moeten worden gebracht, en tevens zal dit
moeten worden afgestemd met overige activiteiten. Het kabinet heeft net een adviesaanvraag bij de
SER ingediend inzake participatie en vrije tijd (met een sterke gender-insteek). Dit is momenteel
een politiek belangrijk onderwerp. Het is dus een kwestie van een betere aansluiting tussen
onderwijs en arbeidsmarkt, dus scholing en opleidingen, maar ook van voorzieningen om toetreding
tot de arbeidsmarkt mogelijk te maken en van de tijd die met alles gemoeid is. Hierbij denken wij
bijvoorbeeld aan (betaalbare) buitenschoolse opvang. Wij beschouwen ondernemerschap zoals al
eerder aangegeven ook als een belangrijk middel om de vraagzijde van de arbeidsmarkt te
stimuleren. Daarbij horen ook specifieke programma’s die verder gaan dan het stimuleren van de
bekende economische clusters in de Limburg Agenda. Het gaat dan onder meer om
startersbegeleiding maar ook het voldoende beschikbaar maken van (betaalbare) kleinschalige
bedrijfsaccommodatie.
De sociaal-economische situatie van de bevolking verbeteren betekent naar onze mening dan ook
beginnen met werk, werk en nog eens werk. Een gestructureerde levenswijze met werk en een
regulier inkomen op een hoger niveau dan bijstand en arbeidsongeschiktheid leidt over het
algemeen ook tot een betere gezins- en gezondheidssituatie, zo weten we uit onze eigen
onderzoekspraktijk. De tijd van grote bedrijfsverplaatsingen en spreiding van Rijksdiensten behoort
inmiddels tot het verleden. Dit betekent dat initiatieven vooral ook in de regio zelf moeten worden
genomen.
De aanbevelingen zijn door ons behalve op de beleidsevaluatie ook gebaseerd op de mogelijke
oplossingsrichtingen zoals die in de 45 gehouden interviews voor de door deze personen
genoemde problemen en knelpunten naar voren zijn gekomen.

5.2

Van onderop: beleid in en van de ‘rode buurtclusters’
Op basis van het voorafgaande, de conclusies, perspectieven en de twee sporen komen we tot de
volgende aanbevelingen, voor het ‘van onderop’ beleid, gericht op de bewoners van de rode
buurtclusters, met als doel verhoging van de kans op participatie op de arbeidsmarkt.
Hoofdaanbeveling 1: Geef maximaal ruimte aan bottom up initiatieven!
Geef maximaal ruimte aan ondernemers, burgers en georganiseerd particulier initiatief die een
bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van de wijk, dorp, stad of regio en creëer. Mensen
maken de regio. Beleidsmakers moeten op die dynamiek inspelen, mede-richting geven en
vertrouwen geven. Beleid van de mensen in plaats van beleid voor de mensen.
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Concreet zou dit kunnen door de volgende acties:
1. Mede in het licht van de decentralisatie: creëer (interdisciplinaire) experimenteerruimte voor
het sociaal beleid, met name in de ‘rode’ buurtclusters, zoals nu al op een aantal plekken met
interdisciplinaire wijkteams wordt gerealiseerd. Bekijk de opties voor buurt-specifiek
armoedebeleid, vroegtijdige signalering en aanpak schuldsanering, begeleiding bij
zwangerschap en opvoeding, etc. Zorg voor uitwisseling met buurgemeenten. Benut de ruimte
die op dit moment met de Rijksoverheid wordt gecreëerd over de City Deal. Actie: gemeenten,
met name voor de rode buurtclusters.
2. Leidt werklozen op voor beroepen die nodig zullen zijn bij uitvoering van IBA-Parkstad
projecten, zoals bouw en techniek. Stem af met Mobility & Talent Centre. Motto: IBA werkt ook
aan werk. Actie: IBA Parkstad.
3. Breidt de Grenz Info Punkte uit, en verbeter de communicatie daarover, zeker ook richting de
laaggeschoolden. De Grenz Info Punkte bevatten nuttige informatie over grensoverschrijdende
arbeid en daaraan gerelateerde zaken als pensioenen, sociale verzekeringen etc. Motto: er
mag geen enkele barrière zijn met betrekking tot werken over de grens. Actie: Provincie,
Parkstad gemeenten, Stadt/Regio Aken en Regierungsbezirk Köln.
4. Profileer! Maak een economisch perspectief dat aansluit bij de kenmerken en karakteristieken
van Parkstad. En zet Parkstad bijvoorbeeld neer als dé start-up regio in Limburg/Euregio: er
kan veel, er mag veel, en je mag ook fouten maken. Actie: Socio-economic Development
Board Parkstad dan wel voorloper daarvan.
Hoofdaanbeveling 2: Zorg voor een goed inzicht wat er speelt en wat werkt!
Enerzijds de problematiek van de arbeidsmarkt, de sociale dynamiek in de wijken en de
maatchappelijke effecten, en besteed anderzijds meer aandacht aan de effectiviteit van beleid,
programma, projecten en investeringen.
Concreet zou dit kunnen door de volgende acties:
1. Bekijk de effecten van de bezuinigingen nog eens kritisch, met name voor de langere termijn.
Kijk serieus naar de mogelijkheden voor synergie en effectiviteitsverbetering als deze
maatregelen door de Parkstadgemeenten gezamenlijk worden uitgevoerd. Nu gebeurt dit soms
in specifieke coalities. Dit moet eveneens leiden tot minder bureaucratie, overleg en bestuurlijke
drukte. Actie: gemeenten Parkstad, Provincie, onderwijs en kennisinstellingen.
2. Zet vervolgonderzoek van de GGD in gang, gericht op oplossen van de zwakke
gezondheidssituatie in Parkstad, met name op het niveau van de probleemwijken/buurtclusters.
Actie: Provincie met medewerking van de gemeenten.
3. Verdiep de bestaande RAIL arbeidsmarktmonitor naar Parkstadniveau. Actie: Provincie met
ROA en E,til
4. Verplicht bij projecten in het sociaal domein van meer dan 1 mln. € een goede nulmeting en
impact-evaluatie. Actie: provincie en gemeenten.
5. Schakel de kennisinstellingen in. Bij de Universiteit Maastricht zijn 12 hoogleraren met
regiobetrokkenheid én een fonds voor regionale initiatieven met betrekking tot kennis en kassa
in de Kennisas. Ook vanuit de Hogeschool Zuyd en de OU is expertise en bereidheid tot
meedoen en meedenken. Actie: Provincie en kennisinstellingen.

5.3

Parkstad-niveau: structuurversterking
Voor de aanbevelingen op Parkstad-niveau hanteren we een aantal aannames dan wel metaaanbevelingen.
Op basis van de eerdere constatering dat de mind set in Parkstad in positieve zin aan het
veranderen is, dat er nu enkele goed functionerende structuren zijn met betrekking tot economie en
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arbeidsmarkt, maar er tegelijkertijd nog steeds veel overbodige, niet functionerende structuren zijn,
en dat er een wenkend perspectief voor economische én sociale structuurversterking is, van
overheid, onderwijs en ondernemers gezamenlijk, gaan we ervan uit dat de goede structuren zich
zullen door-ontwikkelen in de richting van een ‘Socio-economic Development Board Parkstad’.
Daarvoor zou de Bestuurscommissie Economie en Toerisme op Parkstadniveau kunnen worden
uitgebreid met kennisinstellingen en regionaal bedrijfsleven. Daarin kunnen vanuit regionale
speerpunten afspraken worden gemaakt over aanpak thema’s acquisitie, arbeidsmarkt, opleidingen
en innovatie. Deze commissie kan de Economic Development Board Rotterdam als voorbeeld
nemen, maar met uitdrukkelijk het Socio-deel er bij. Hier moeten de strategische keuzes en de
samenwerking vorm krijgen, gevoed door de sense of urgency met betrekking tot werk en
participatie. De basis hiervoor is de dialoog tussen de partners in Parkstad (zie boven). De Board
geeft advies en start tevens projecten op met gezamenlijke inbreng. Daarnaast lijkt er behoefte te
bestaan aan een totempaal, een symbool of symbolen waaraan Parkstad zich kan optrekken. Dit
hoeft niet zo zeer iets fysiek gebouw of plek te zijn, veel meer gaat het om richting en
aansprekende thematisering.
Hoofdaanbeveling 3: Stel de jeugd centraal!
Het is vooral de jeugd waarvoor participatie op de arbeidsmarkt absoluut essentieel is, en waar dus
krachtig in geïnvesteerd moet worden om Parkstad een toekomst te geven. En dan gaat het om de
jeugd in de breedte: van hoog- tot laagopgeleid, uit alle delen van Parkstad. Derde generatie
werkloosheid is geen optie.
Concreet zou dit kunnen door de volgende acties:
1. Stimuleer Studeren in Duitsland (Aken) vanuit Parkstad. Het onderwijs is op hoog niveau en
relatief goedkoop. Leidt ook op deze wijze de toekomstige talenten van Parkstad op.
Voorwaarde is goede beheersing van Duits. Is al georganiseerd op Parkstad-niveau. Tevens
verkennen samenwerkingsmogelijkheden met Hogeschool Zuyd. Breidt dit ook uit richting
samenwerking met het Duitse beroepsonderwijs. Actie: Parkstadgemeenten en Hogeschool
Zuyd.
2. Stimuleer de ingezette ontwikkeling van urban & street culture beweging en de culturele bloei in
de regio op muziekgebied, kunst, streetart & dance en op het gebied van sport. Actie: culturele
instellingen, sportorganisaties, jonge kunstenaars, onderwijsinstellingen.
Hoofdaanbeveling 4: Organiseer inhoudelijke samenhang en effectieve samenwerking!
Organiseer samenhang en voorkom kleinschalige en versnipperde initiatieven. Zoek naar effectieve
vormen van inhoudelijke samenwerking op het gepaste schaalniveau en schaf minder effectieve
structuren af.
Concreet zou dit kunnen door de volgende acties:
1. Zorg dat de bestaande goed functionerende structuren ten behoeve van economie en
arbeidsmarkt zich door-ontwikkelen tot een ‘Socio-economic Development Board Parkstad’.
Schaf tegelijkertijd de overbodige organen en gremia af. Kom met een uitgewerkt plan ter
verbetering van de geografische arbeidsmobiliteit. Actie: Provincie, gemeenten, werkgevers
& werknemers, onderwijsinstellingen.
2. Zet het Mobility & Talent Centre op dat de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg helpt en
ondersteund in een effectieve inzet van menskracht, kennis en middelen. Essentieel voor de
jeugd. Lever een bijdrage vanuit Parkstad gericht op creëren van 24.000 banen in ZuidLimburg. Vanuit het M&TC wordt gezocht naar leer-werkprojecten bij werkgevers en het
onderwijs, gericht op het opdoen van werkervaring. Het is eveneens de revival van
bedrijfsscholing en vakopleidingen. Het belang hiervan is vanuit diverse organisaties benadrukt.
Actie: Provincie en gemeenten met medewerking van werkgevers en onderwijs.
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3. Werk aan meer samenhang in de (buitenlandse) acquisitie van de kleine industrie, logistiek,
leisure (bijvoorbeeld de ontwikkeling van Nature Wonder World) en smart services in Parkstad.
Actie: Provincie, LIOF, NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency), Parkstadgemeenten, Smart Services Campus
De bovenstaande aanbevelingen zijn uiteindelijk geformuleerd met als doel om de
arbeidsparticipatiegraad in Parkstad Limburg op het niveau van Nederland te brengen. Dit is de
laatste decennia niet gelukt. Het gat is niet groter geworden, ook niet dichtgelopen. Dan moet er
dus een tandje extra bij, aan de vraag- en aan de aanbodkant. Daarbij is de marktwerking van groot
belang. Echter, in het geval van participatiebevordering zal de markt, in ons economisch stelsel,
niet voldoende zijn. Opvoeden en opleiden is essentieel, maar perspectief bieden brengt mensen in
beweging. Het momentum hiervoor is nu, 50 jaar na de aankondiging van de mijnsluitingen.
De jeugd bouwt immers aan de totempalen van Parkstad!
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Bijlage 1

Samenvatting en Benchmark
feitenanalyse op buurtclusterniveau (E,til, 2015)

Evaluatie Sociaal beleid Parkstad Limburg

53

Evaluatie Sociaal beleid Parkstad Limburg

55

56

Evaluatie Sociaal beleid Parkstad Limburg

Evaluatie Sociaal beleid Parkstad Limburg

57

58

Evaluatie Sociaal beleid Parkstad Limburg

Evaluatie Sociaal beleid Parkstad Limburg

59

60

Evaluatie Sociaal beleid Parkstad Limburg

Bijlage 2

Geïnterviewde personen
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Naam

Organisatie

De heer R. Evers

Gemeente Onderbanken

De heer H. Janssen

Gemeente Brunssum

De heer M. de Beer

Gemeente Heerlen

De heer P. van Zutphen

Gemeente Heerlen

De heer B. Rewinkel

Gemeente Landgraaf

De heer H. Wiermans

Gemeente Kerkrade

De heer T. Gulpen

Gemeente Simpelveld

De heer J. Essers

Gemeente Nuth

De heer P. Leunissen

Gemeente Voerendaal

De heer J. Pleumeekers

Oud-gedeputeerde provincie Limburg, Oudburgemeester Heerlen

De heer G.J.H. Braun

Limburgse Werkgeversvereniging

De heer T. Lagarde

MKB Limburg/LOZO

Mevrouw T. ten Kampe

Hogeschool Zuyd Heerlen

Mevrouw M. Jansen

Universiteit Maastricht

De heer F. Zijlstra

Universiteit van Maastricht

De heer P. J. J. Verbraak

intergemeentelijke sociale dienst BOL

De heer W. Rutten

Sociaal-Historisch Centrum Limburg

De heer W. Rutten

Auteur Bouwen aan Limburgse Vitaliteit

De heer R. Meyer

SP Heerlen

De heer H.M. Don

Leger des Heils

De heer R. Schwillens

UWV

De heer H. Vrehen

Voormalig directeur LICOM

De heer W. Friedrichs

Adviesraad van oud mijnwerkers, oud-FNV Limburg

De heer H. Bracun

Kerkrade-West

De heer M. Jetten

Stichting Jaar van de Mijnen

De heer J. Coenen

IBA Parkstad

De heer P. Bertholet

Parkstad Limburg

De heer G. Essers

Oud FNV, EURES

De heer J. Ritzen

Universiteit Maastricht / UNU-MERIT

De heer J. Mooren

VDL Group (Eindhoven)

De heer M. Vermeulen

Universiteit van Tilburg/ TIAS

De heer H. Meijer

Wijckerveste

De heer N. Reverda

Zuyd Hogeschool

De heer R. van Herpt

Inspecteur basisonderwijs

De heer M. Hermans

Betawerk

De heer V. Offermans

Glasbak

De heer L. Crombach

Coöperatie Lijnspel

De heer J. Wilbers

Poppodium Nieuw Nor

De heer M. Hazen en de heer C. Hagens

MC Advisory

De heer G. Simonis

C’magne BV

De heer G. Boxhoorn

Incubator-E

De heer. N. Keller

Abbott (Trilandis, Heerlen)
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Bijlage 3

Gespreksonderwerpen interviews

Interviewvragen Beleidsevaluatie Sociaal beleid Parkstad
1. Herkent u de lage arbeidsparticipatie en daarmee de achterblijvende sociaaleconomische
bevolking van Parkstad als groot probleem?
2. Wat zijn naar uw mening de belangrijkste oorzaken van de genoemde problemen? Over welke
periode hebben we het dan?
3. Heeft u inzicht in het sociaal(-economisch) beleid in Parkstad in de afgelopen 50 jaar? Grofweg
is dit in te delen in 1965-1990 (Mn Rijksbeleid, deels provinciaal), 1990-2000 (EU-fondsen, tot
en met 1993 nog nabrander Rijk) en 2000-heden (provinciaal/lokaal). Kunt u de primaire inzet
van middelen karakteriseren over deze periode?
4. Kunt u aangeven welk beleid/maatregelen effectief zijn geweest, en waarom?
5. Hoe karakteriseert u het huidige beleid, en is dit naar uw mening effectief? Waarom wel/niet?
6. Welke mogelijkheden ziet u om in het kader van IBA Parkstad de participatie te verhogen?
7. Hoe is het sociaal beleid georganiseerd? Wie zijn nu de belangrijke actoren? Is dit dekkend in
relatie tot de problematiek: lage participatie?
Tot slot:
Indien u 50 mln. kan besteden aan verhoging van de participatiegraad in Parkstad, waaraan zou u
dat besteden?
Introductie en gespreksonderwerpen met ondernemers
Wij zijn sinds begin juli bezig met een beleidsevaluatie van het sociaaleconomisch beleid in
Parkstad Limburg in de periode 1965-2015.
Waar in de eerste fase van ons onderzoek sterk de nadruk lag op het analyseren en evalueren van
het verleden, is de scope nu vooral gericht op het heden en toekomst. Daarbij willen wij, mede op
verzoek van onze begeleidingsgroep, niet alleen spreken met vertegenwoordigers van overheden
(bestuurders en ambtenaren) en instellingen maar ook in contact komen met (succesvolle)
ondernemers.
Daarbij focussen we op een aantal onderwerpen die voor ondernemers in heden en toekomst van
belang zijn, als het gaat om deze regio:


Relatie met (gemeentelijke) overheid: waardering ondernemingsklimaat



Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt: beroepsbevolking in de regio, pendel, Duitse
arbeidsmarkt



Kwaliteit onderwijs en aansluiting op arbeidsmarkt: m.n. techniek, ICT



Regionale clustering, bijv. in Smart Services Hub en Health



Relatie met IBA Parkstad?



Toekomst van de regio Parkstad, met name op sociaaleconomisch gebied
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