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Hoogopgeleide professional in de Randstad: verdiep 
je eens wat meer in de regio! Breng een bezoek aan 
Friesland of Limburg om de zorgen van de mensen te 
ervaren en te begrijpen. Dat maakt je beter in staat 
tot ‘plaatsgevoelig’ beleid, en dat is hard nodig om 
Nederland goed te kunnen besturen. Caspar van den 
Berg (Rijksuniversiteit Groningen) verduidelijkt deze 
oproep. 

Wat is er precies aan de hand?
“In veel westerse landen zien we de afgelopen jaren politieke ont-
wrichting, bestuurlijke impasses en maatschappelijke protest-
bewegingen, waarbij regionale patronen een grote rol spelen. Denk 
aan de uitkomst van het Brexit-referendum, de opkomst van AfD 
in Duitsland en de gilets jaunes in Frankrijk. In deze landen worden de 
toenemende verschillen tussen gebieden die veel, en gebieden die 
weinig baat hebben bij globalisering gezien als een bedreiging voor 
de nationale politieke en economische eenheid. Ook in Nederland 
kunnen de toenemende regionale verschillen voor problemen zorgen.”

Nederland is toch een land waarin de verschillen tussen 
regio’s stabiel en klein zijn?
“Onder veel Randstedelijke hoogopgeleiden heerst dat beeld. Ze 
noemen als argumenten de kleine afstanden, onze egalitaire cultuur 
en ons evenredig kiesstelsel als waarborgen dat alle regio’s even 
goed aan hun trekken komen. Maar de werkelijkheid is anders.”

Hoe ziet de werkelijkheid er dan wel uit?
“Sinds de jaren 1990 zijn de verschillen in economische welvaart 
tussen gebieden in Nederland aanzienlijk toegenomen. In de grote 
steden zien we een toename van hoger opgeleiden en meer etnische 
diversiteit. Aan de randen van Nederland zien we meer vergrijzing 
en krimp van de bevolking. Dit klinkt lang niet altijd goed door in 
de nationale politiek: mensen in minder dichtbevolkte gebieden 
vóélen zich niet alleen minder vertegenwoordigd, ze zíjn ook  
objectief minder goed vertegenwoordigd.”

Caspar van den Berg    

Vergroot het 
bewustzijn   
van regionale verschillen

Meer weten? 
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Welke verschillen ziet de Randstedeling nog meer niet?
“De minder dichtbevolkte gebieden scoren gunstiger dan de groot-
stedelijke gebieden op terreinen als gezondheid, werk, onderwijs, 
veiligheid, milieu en geluk. Daarbij kennen stad en platteland veel-
al gespiegelde beleidsopgaven. Denk aan verkeersopstopping 
(grootstedelijk gebied) versus vervoersarmoede (periferie),  
woningtekort versus leegstand, lerarentekort versus leerlingen- 
tekort. Kortom, onder hoogopgeleide Randstedelijke professionals 
staat niet altijd goed op de radar wat er speelt in de regio’s waar ze 
zelf niet wonen.”

 
Waarom is dat problematisch?
“Ten eerste bestaat er het risico dat zorgen en noden uit de regio’s 
onvoldoende of te laat aandacht krijgen. Kijk bijvoorbeeld naar de 
aardgasproblematiek in Groningen. Ten tweede past generiek 
beleid dat nu vaak wordt ontwikkeld niet goed op de problematiek 
in de regio of heeft het zelfs een ongunstige uitwerking op die re-
gio’s. Tot slot bestaat in de provincies aan de randen van het land 
een vrij breed gedeeld gevoel van onderwaardering. Actuele ontwik-
kelingen, zoals de stikstofcrisis, voeden die regionale onvrede.”

In de periferie wonen minder mensen, logisch dat er min-
der aandacht voor is toch?
“Ook weer zo’n Randstedelijke misvatting. Men onderschat vaak 
hoeveel Nederlanders in krimpgebieden wonen: 3 miljoen, goed voor 
circa 26 Tweede Kamerzetels. Daarnaast hebben de grootstedelijke 
gebieden en de periferie elkaar het komende decennium hard nodig. 
Opgaven als energietransitie, klimaatadaptatie, woningbouwopgave 
en mobiliteit vragen om solidariteit tussen gebieden. Het zijn immers 
voor een groot deel ruimtelijke verdelingsvraagstukken.”

Kun je daar een voorbeeld van geven?
“Neem klimaatadaptie. Om de voeten in dichtbevolkte gebieden 
droog te houden zijn er ruimtelijke ingrepen nodig in landelijke 
gebieden. Of neem verduurzamingswensen van stedelingen. 
‘Groene’ kiezers wonen procentueel gezien veel vaker in de Rand-
stad, terwijl slechts een kwart van de wind- en zonne-energie in 
deze provincies wordt opgewerkt. Dit versterkt de ervaring dat de 
provincie de last van de ‘stadse droom’ moet dragen.”

Er dreigt gevaar voor eenheid en bestuurbaarheid. Wat 
moet er gebeuren?
“We moeten de economische en politieke verschillen niet verder 
laten oplopen. Hoogopgeleide Randstedelijke professionals die 
‘weinig hebben’ met de minder dichtbevolkte gebieden van Neder-
land, moeten zich meer in de periferie verdiepen. Begeef je eens 
wat vaker naar de randen van het land, om de legitimiteit van de 
zorgen van de mensen die daar wonen beter te begrijpen en te 
ervaren. Mogelijk leidt dit tot meer gedifferentieerd, in plaats van 
generiek beleid.”

Wat betekent dit voor het werken in het openbaar be-
stuur?
“Plaatsgevoeligheid moet een integraal onderdeel worden van de 
ambtelijke professionaliteit. Daarmee bedoel ik dat je als beleids- 
maker de verschillen in kansen, mogelijkheden en beperkingen van 
elk gebied meeweegt in beleid. Want één overheid betekent een 
overheid voor álle gebieden in Nederland. Meer aandacht voor 
pluriformiteit heeft ook gevolgen voor de personele samenstelling 
van het overheidsapparaat: het regionale perspectief mag daarbij 
niet ontbreken.”

‘ Centrum en periferie hebben elkaar het komende 
decennium hard nodig.’
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Aanbevelingen 
 
• Besteed meer aandacht aan de verschillen tussen centrum en periferie.
•  Kijk bij de selectie van personeel in het openbaar bestuur ook naar of je 

niet onbewust teams aan het samenstellen bent waarin iedereen uit  
dezelfde grootstedelijke bubbel komt.

•  Overtuig ook andere departementen van de noodzaak tot bewustwording 
van regionale verschillen.

• Ga het land in!

Direct doen: 
“Verbreed je blik als het gaat 
over het versterken van de  
regio. Naast de standaard- 
reflex van het decentraliseren 
zijn er ook andere manieren 
om de stem uit de regio goed 
te laten doorklinken in het 
rijksbeleid. Denk serieus na 
welke thema’s centrale regie en 
integrale afwegingen behoeven 
en welke opties er nog meer 
zijn om de regio’s te versterken.”  
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