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De Nederlandse regering neemt in de vorm van een ‘intelligente 

lockdown’ drastische maatregelen om de verspreiding van het 

coronavirus in te dammen. Limburg is een van de zwaarst getroffen 

provincies. De gevolgen zijn enorm. Niet alleen op het vlak van zorg 

en volksgezondheid. Ook op economisch en maatschappelijk terrein 

trekt het virus diepe sporen in onze provincie: een disruptie die we 

sinds decennia niet in deze mate hebben meegemaakt.

Talloze organisaties zoeken naar adequate antwoorden op de acute 

vragen en problemen die de coronacrisis met zich meebrengt. Van 

overheden tot verenigingen, van zorg- en onderwijsinstellingen 

tot ondernemers en burgers: iedereen moet een nieuwe (ver)

houding vinden tot de realiteit. Thuiswerken, online onderwijs, 

strenge reglementering in verzorgingshuizen, economische 

steunprogramma’s – in korte tijd worden wegen gezocht en gelukkig 

vaak ook gevonden om met de nieuwe realiteit om te gaan. 

De coronacrisis mondt zo uit in wat je gerust een groot sociaal 

maatschappelijk experiment kunt noemen. Voor sommigen staat de 

uitkomst van dat experiment vast: we zijn op weg naar een ‘nieuw 

normaal’. Menigeen ziet in de crisis een gouden kans op structurele 

hervormingen. Voor anderen kan juist de terugkeer naar het ‘oude 

normaal’ niet snel genoeg gaan. Die dualiteit zien we op meer 

terreinen: de een ervaart meer vrije tijd, de ander is nog nooit zo 

druk geweest. Het verschil tussen de ‘haves’ en de ‘haves-not’, 

tussen hen die creatief omgaan met verandering en hen die tot de 

kwetsbare groepen behoren en de volle uitwerking van de crisis 

aan den lijve ervaren in werk of gezondheid, is bij tijd en wijle 

schrijnend.

Voor Gedeputeerde Staten van Limburg is de crisis aanleiding om 

een Brede Economische Sociale Taskforce (BEST) in te stellen, die de 

samenleving en de politiek moet adviseren over de vraag: hoe verder 

na corona? 

De Taskforce krijgt een tweeledige opdracht:

1. Geef een duiding van de feitelijke impact die de coronacrisis op 

 de Limburgse samenleving heeft (gehad). 

2. Kom met adviezen en draag prioriteiten aan voor de manier 

 waarop de Limburgse  samenleving en de Provincie Limburg 

 hiermee om kunnen gaan, gericht op herstel en hervorming na de 

 crisis. 

Inleiding

I n het voorjaar van 2020 gaat er een schok door de hele wereld. Het tot dan nagenoeg onbekende COVID-19-virus neemt 

de mensheid in een ijzeren greep. Duizenden mensen belanden in het ziekenhuis met een heftig ziektebeeld. IC-

afdelingen raken overvol. Sterftecijfers in ziekenhuizen en zorginstellingen lopen op naar een beangstigend niveau.

De opdracht  

Het college van Gedeputeerde Staten van Limburg heeft ons 

gevraagd om vanuit een onafhankelijke rol te komen tot een visie 

op de toekomst voor de Limburgse samenleving: hoe verder na de 

coronacrisis? De analyse van de corona-impact op Limburg hebben 

we geduid aan de hand van verhalen, cijfers, rapporten en het 

sociaal-economisch profiel van Limburg.  

De impact van de coronacrisis: urgente opgaven voor de brede 

welvaart!

Hoewel we de impact van de crisis in zijn geheel nog niet kunnen 

overzien, zien we dat Limburg zwaar wordt getroffen. Er vallen harde 

klappen en er is nog meer te verwachten.  Mensen raken hun baan of 

bedrijf kwijt, bedrijven verliezen klanten, armoede en eenzaamheid 

nemen toe, het verenigingsleven met feesten en tradities ligt 

nagenoeg stil, groepen scholieren hebben minder vertrouwen in de 

toekomst, leer- en werkstages vallen stil, vrijwilligers kunnen niet 

meer actief zijn, mensen van allerlei generaties bewegen minder en 

ervaren nadelige fysieke en mentale effecten. 

De steeds veranderende omstandigheden belasten mensen die 

bijvoorbeeld werken in de zorg. De centra, wijk- of buurthuizen 

zijn leeg en door de verarming in onderling contact versterkt het 

‘eigen gelijk’. Dit kan leiden tot grotere tegenstellingen en minder 

vertrouwen tussen mensen onderling en tussen burgers en overheid.  

Aan de andere kant zien we ook kansen; bedrijven die ombuigen, 

mensen die omscholen, de afname van reisbewegingen wat direct 

zorgt voor een vermindering van co2-uitstoot, een betere balans 

tussen werk-privé door thuiswerkmogelijkheden en kansen om de 

transitie naar brede welvaart vorm te geven. 

Conclusie: 

Limburg staat voor een aantal forse uitdagingen. Herstel van de 

economie, (jeugd-) werkloosheid, de mentale en fysieke gezondheid 

van inwoners, de organisatie van het sociaal-maatschappelijk leven, 

het herstel van de cultuur- en kunstensector, het vinden van nieuwe 

verdienmodellen en geschikt personeel.

De weg vooruit: de kracht van onze verbeelding 

Wij zien twee denklijnen die Limburg kunnen leiden naar duurzame 

(nieuwe) oplossingen: 

1. de kracht van ontmoeting en 

2. samenwerking over grenzen van sectoren, 

 domeinen, regio’s en ook landen heen. 

 Solidariteit en samenwerking tussen 

 mensen en organisaties, sectoren en 

 regio’s voor sociaal en economisch 

 herstel.  

Vanuit deze denklijnen schetsen wij zes ‘droombeelden’ die onderling 

verbonden tot een toekomstverhaal voor Limburg leiden. 

We schetsen een Limburg waarin de menselijke maat en de brede 

welvaart centraal staan. Een duurzame en gezonde leefstijl en een 

(circulaire) Limburgse kennis én kunde economie voeren de toon. 

Het onderwijs zien we als bron van inspiratie en we hechten veel 

waarde aan een rijk sociaal-maatschappelijk en cultureel leven. Ons 

sociaal vangnet gaat uit van de menselijke maat en tot slot gaan we 

voor een Limburg dat uitblinkt in vertrouwen en uitvoeringskracht.

De uitvoering: De Limburgse Alliantie, het Centrum Brede Welvaart 

plus tien aanbevelingen. 

Gebrek aan uitvoeringskracht, versnippering van initiatieven 

en gebrek aan samenhangende kennis op regionale schaal 

zijn veel gehoorde geluiden. We stellen daarom voor om een 

Limburgse Alliantie Brede Welvaart op te richten met een diverse 

vertegenwoordiging uit verscheidene sectoren. We adviseren 

expliciet over de opdracht voor en de randvoorwaarden van zo’n 

Alliantie. Een op te richten Centrum voor Brede Welvaart moet een 

plek worden waar betrouwbare kennis voor de regio samenkomt en 

wordt geduid. 

Tot slot doen wij tien concrete aanbevelingen aan overheden, 

onderwijs en bedrijven die belangrijk zijn voor het herstel en de 

hervorming van Limburg.

Samenvatting
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De leden van de Taskforce brengen hun 

eigen ervaringen en deskundigheid in, 

maar leggen ook het oor te luisteren in 

de samenleving. Via de eigen netwerken, 

interviews met maatschappelijke partijen, 

een actieve uitvraag naar branche- en 

belangenorganisaties, een interactieve 

communicatiecampagne waarin mensen 

wordt gevraagd hun verhaal te doen: op tal 

van manieren ‘wordt in Limburg het net 

opgehaald’.

Op basis van analyse, literatuurstudie, 

raadpleging van experts, van vele rapporten 

en studies, discussie in eigen kring én in- 

en externe spiegeling van al deze input, 

komt de Taskforce tot aanbevelingen.  

Aanbevelingen; geen pasklare oplossingen 

voor alle problemen. Dat is niet de ambitie 

van de Taskforce, noch haar competentie. 

Op vele plekken in Limburg werken mensen, 

gemeenschappen, bedrijven, (branche)

organisaties zelf aan oplossingen, vanuit 

hun eigen kennis en kunde, in hun eigen 

tempo en vanuit hun eigen urgentiebesef. 

Bekijk de compilatie     van de interviews

Wat de Taskforce daar aan toe wil voegen, 

is een bovenliggend perspectief, in de vorm 

van een ‘verhalende verbeelding’ van wat we 

willen bereiken en misschien verbeteren in 

onze samenleving.  

Want voor de langere termijn biedt deze 

crisis, waarvan het einde nog lang niet in 

zicht lijkt, ook kansen. Die kansen kunnen 

we verzilveren als we samenwerken en 

niet bang zijn voor scherpe keuzes, als 

we focus aanbrengen, oude patronen 

durven veranderen én uiteindelijk 

ook daadwerkelijke uitvoeringskracht 

organiseren. 

De Taskforce ziet haar werk niet als een 

eind-, maar juist als een startpunt. Zij doet 

‘het grondwerk’ voor verdere verdieping, 

verbinding en discussie rond een opgave 

die uiteindelijk íedere Limburger aangaat. 

Van ondernemer tot gepensioneerde, van 

politicus tot verenigingsbestuurder: ieder 

heeft een eigen verantwoordelijkheid 

bij het overwinnen van de problemen 

en uitdagingen waar we voor gesteld 

zijn. De vindingrijkheid, weerbaarheid 

en verbinding, en ook het lef en de trots 

op eigen kracht, die Limburgers tijdens 

de ‘lockdown’ hebben getoond, zijn 

inspirerende voorbeelden van de kracht 

en energie om juist samen de schouders 

eronder te zetten.  Op die energie en kracht 

gaan we verder bouwen in Limburg.

In het hiernavolgende hoofdstuk 1 duiden 

we de feitelijke impact die de coronacrisis 

op de Limburgse samenleving heeft (gehad). 

Dat doen we aan de hand van verhalen van 

Limburgers uit allerlei maatschappelijke 

velden en aan de hand van cijfers. In 

hoofdstuk 2 zetten wij twee overkoepelende 

‘denklijnen’ neer, die kunnen dienen als 

leidmotieven voor het proces van herstel. 

In hoofdstuk 3 schetsen we een ‘wenkend 

toekomst-perspectief’, durven we een 

beetje te dromen, waarna we in hoofdstuk 

4 met adviezen komen hoe we van dromen 

werkelijkheid kunnen maken 

hoofdstuk 1

Limburg 
op de proef 
gesteld
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In dit hoofdstuk laten we Limburgers hun eigen 

verhaal vertellen. Of je nu ziek bent geweest of 

niet, de coronacrisis laat niemand onberoerd. 

De Taskforce sprak met een dwarsdoorsnede 

uit de Limburgse samenleving. Dat gebeurde via 

interviews met branche- en belangenorganisaties, 

of via schriftelijke consultatierondes. Ook gaven 

we iedereen in Limburg de kans om zijn of haar verhaal te doen. 

In dit hoofdstuk presenteren we een dwarsdoorsnede van die 

verhalen. Niet uitputtend compleet, maar wel voldoende breed om 

een relevant beeld te schetsen.

Mart Jansen, gepensioneerde en vooral verenigingsman uit Reuver, 

vertelt in deze video wat de gevolgen van de ‘lockdown’ betekenen 

voor zijn harmonie, notabene in het 150ste jubileumjaar. Het is een 

verhaal dat overal in Limburg kan worden opgetekend: grote zorgen 

over de impact van de crisis op de gemeenschapszin, op het ‘social 

fabric’ in dorpen, wijken en steden. Maar hij vraagt ook aandacht 

voor een positief effect: een zekere mate van ‘onthaasting’: de mens 

die niet langer wordt geleefd door zijn of haar agenda.

Hele specifieke zorgen heeft Bouchaïb Saadane, voorman van het 

Provinciaal Platform voor Diversiteit. De beperkingen die de crisis 

met zich meebrengt, zetten veel gemeenschappen in de provincie 

onder zware druk. Waarbij in die gemeenschappen nog een extra, 

pregnant probleem speelt: (overheids)communicatie ‘landt’ daar 

niet of moeizaam, terwijl adequate communicatie juist een absolute 

noodzaak is (klik hier voor de video).

  

De maatschappelijke sector die wellicht het zwaarst op de proef 

is gesteld, is de zorg. ‘Dit nooit meer!’, is daar de meest gehoorde 

hartenkreet. Taskforce-lid Maaike Head werkte als arts op de IC-

afdeling van het Zuyderland-ziekenhuis in Geleen. In een video-

interview vertelt ze over de lessen die getrokken moeten worden. 

Haar collega Steffie Terwint, verpleegkundige op de afdeling 

spoedeisende hulp van het Zuyderland-ziekenhuis, was blij met 

het applaus en de steun uit de samenleving tijdens de zwaarste 

periode van de crisis. Vasthouden en bestendigen van erkenning en 

waardering voor de zorg, met name van de kant van de overheid, is 

van groot belang, zegt ze in deze video.

Observaties 
& verhalen

I

hoofdstuk 1.1

 
MartJanssen

 
Bouchaïb Saadane

 
Maaike Head

 
Steffi Terwint

Interview

Interview

Interview

Interview

De coronacrisis raakt ook overheid en hulpverleners.  

Plaatsvervangend korpschef Inge Godthelp-Theunissen van de 

Politie Eenheid Limburg heeft ervaren hoe de coronacrisis de politie 

ertoe dwong zichzelf zo’n beetje opnieuw uit te vinden: “hoe we ons 

werk op een veilige manier konden doen, voor onszelf en voor de 

burgers”. In een euregio waarin het niet helpt dat overheden zich 

letterlijk terugtrekken op het eigen (lands)domein. De politie merkt 

ook dat de crisis bestaande maatschappelijke problemen verder 

verscherpt, bijvoorbeeld rond ‘verwarde’ personen. Ze vertelt erover 

in deze video.

De impact van de coronacrisis op de economie vult dagelijks nog 

altijd vele krantenkolommen en radio- en tv-minuten. Het totale 

beeld is nog niet helder, maar de cijfers rond economische neergang 

zijn soms adembenemend. In Limburg treft dat vaak familiebedrijven 

en dus gezinnen. Neem bijvoorbeeld Johan Geraats, aardappelteler 

uit Baexem. In deze video vertelt hij over zijn zorgen over de 

toekomst, maar óók over de kansen die hij ziet voor vernieuwing en 

een duurzamer toekomst van zijn bedrijf. Johan besloot de zogeheten 

zoete bataat te gaan telen, een gezond product van Limburgse bodem 

dat het heel goed doet op de retailmarkt. 

In andere sectoren zoals hoteliers, restaurateurs en café-eigenaren 

en de evenementen- en toeristenbranche, is de balans nog lang 

niet opgemaakt. Voor retail en mkb geldt hetzelfde. Yvonne 

Salvino, eigenaar van een glasbedrijf in Sittard en voorzitter van 

de ondernemersvereniging in die stad, vertelt hier voor welke 

uitdagingen zij plotsklaps werd gesteld. Ze ziet echter ook kansen: 

werken aan een innovatief én bourgondisch Limburg kan helpen aan 

het boeien en binden van jong talent. 

Suzan Seegers, zangeres en actrice uit Roermond, ondervond net als 

talloze collega-zzp’ers in het cultuurdomein wat het betekent als van 

de ene op de andere dag al je inkomsten wegvallen. Hoe ingrijpend 

dat is, maar ook hoe de crisis juist nieuwe energie in haar losmaakt, 

artistiek en dankzij een nieuwe opleiding mogelijk ook professioneel, 

vertelt ze hier. 

Ron van Baden, vakbondsbestuurder van de FNV, ziet dat de 

economische crisis niet iedereen raakt. Integendeel zelfs. Sommige 

branches draaien als een tierelier stelt hij in dit interview, zoals de 

distributiecentra. Maar in Noord-Limburg zijn het transport en de 

metaal getroffen, in Zuid-Limburg met name de horeca, recreatie en 

het toerisme. Het allerbelangrijkste dat je volgens hem kunt doen, is 

zorgen dat het virus wordt verslagen. En vervolgens werken aan een 

sociale en duurzame transitie van de economie. 

Zo heeft iedereen in Limburg een eigen verhaal. Van eenzaamheid 

en onmacht. Maar ook verhalen van niet bij de pakken neerzitten, 

van kansen benutten. Ook deze attitude zien we volop in Limburg. 

Ondernemers die binnen de beperkingen toch nieuwe mogelijkheden 

weten te ontwikkelen, die lokaal ondernemerschap combineren met 

maatschappelijke betrokkenheid. Bedrijven in de maakindustrie 

die er met kunst- en vliegwerk in slagen om producten op tijd te 

 
Inge Godthelp

 
Johan Geraats

 
 YvonneSalvino

 
SuZZanneSeegers

 
Ron vanBaden

Interview

Interview

Interview

Interview

Interview
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https://youtu.be/W716Gfdp6UE
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kunnen leveren. Die ervoor zorgen dat essentiële spullen beschikbaar 

blijven; van schoonmaakmiddelen, mondkapjes tot voedsel. Mede 

dankzij medewerkers die – vaak in lastige omstandigheden als ze 

bijvoorbeeld zorg voor kinderen of mantelzorg moeten combineren 

met thuiswerken – tal van vitale processen op gang houden.

Dan zijn er de onderwijsinstellingen die in ‘no time’ omschakelen 

naar ‘online’ onderwijs. Het vraagt veel van docenten én van 

leerlingen. Hoewel de laatsten toch ook vaak over een jeugdig 

incasseringsvermogen beschikken, zoals Stella en Furayah, 3 HAVO-

scholieren uit Voerendaal en Heerlen hier vertellen. Hoewel niet voor 

iedereen thuisonderwijs mogelijk is wegens gebrek aan bijvoorbeeld 

laptops, krijgt digitalisering van het onderwijs wel een boost. Dat 

is bijvoorbeeld de ervaring van Joop Vinck, directeur van openbare 

basisschool De Regenboog in Maastricht. Voor hem heeft de crisis 

ook een positieve bijwerking: ouders en kinderen hebben elkaar 

veel beter leren kennen. School, ouders en kinderen hebben daar nu 

profijt van: over en weer hebben ze meer begrip voor elkaar, vertelt 

hij in deze video.

De coronacrisis toont zo ook de kracht van inventiviteit: als het niet 

kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan. Snelle oplossingen 

en nieuwe manieren om samen te werken om zo toch de doelen te 

behalen. Deze kracht om met elkaar de schouders er onder te zetten, 

inspireert en motiveert.

Aan de andere kant zien we toenemende maatschappelijke 

spanningen en negatieve sentimenten. De crisis heeft daarmee een 

klassieke januskop: als je ernaar kijkt, zie je twee heel verschillende 

gezichten. Voor veel mensen is dit verwarrend. En vooral heel 

vermoeiend.  

“Deze kracht om 
met elkaar de 
schouders er onder te 
zetten, inspireert en 
motiveert.”

 
Stella&Furuyah

 
Joop Vink

Interview

Interview De cijfers
hoofdstuk 1.2

n deze paragraaf gaan we in op de directe impact van de crisis. We zetten die af 

tegen de situatie zoals die er al was in Limburg vóór de coronacrisis. 

Duidelijk is dat Limburg hard is getroffen door de coronacrisis. Bestaande 

kwetsbaarheden en uitdagingen die er al waren vóór de uitbraak van het virus 

worden nog zichtbaarder. 

We zoomen hier in op de gezondheidscijfers en de ‘sociale staat’ van Limburg in brede zin. 

Daarnaast bekijken we achterliggende cijfers en trends over werkgelegenheid, arbeidsparticipatie 

en verdienend vermogen.

1.2.1. Impact op gezondheid

Op kaartjes over het aantal ziekenhuisopnamen, aantal positief geteste en het aantal overleden 

mensen, is te zien dat Limburg bij de eerste golf van de uitbraak hard geraakt is2. 

(2. Bron:  https://arbeidsmarktinzicht.nl/coronamonitor, gecheckt op 17 september 2020)

Aantal overleden personen 

per 100.000 inwoners door COVID-19

Aantal ziekenhuisopnames 

per 100.000 inwoners door COVID-19

Positief geteste personen 

per 100.000 inwoners

I
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Wat betreft de situatie van Limburg van voor de crisis, noemen we een aantal resultaten 

uit onderzoeken. De gezondheidsmonitors van de GGD Zuid-Limburg3 en GGD Noord-

Limburg 4 wijzen uit dat de algemene gezondheidssituatie in Limburg minder goed is dan 

het Nederlands gemiddelde. De integrale effectmeting van de Sociale Agenda 5 Limburg 

2025 geeft een duidelijk beeld van de opgaven in Limburg en de urgentie: “Op veel ‘sociale’ 

indicatoren scoort Limburg beduidend slechter dan de rest van Nederland”. 

Op belangrijke indicatoren als ‘gezonde levensverwachting bij 19 jaar’ en 

‘levensverwachting in goede geestelijke gezondheid’ zijn de scores in de regio Zuid-

Limburg het laagst van Nederland. Opvallend zijn de cijfers rond bewegen en mensen 

met overgewicht of ernstig overgewicht (obesitas). Ook deze cijfers zijn het hoogst van 

Nederland in de regio Zuid-Limburg.

3. Bron: https://www.gezondheidsatlaszl.nl/

4. Bron: https://vrln.databank.nl/ https://

5. Bron: www.limburg.nl/onderwerpen/gezondheid/sociale-agenda/

Indicator Nederland Noord-Limburg Zuid-Limburg

Levensverwachting bij geboorte 81,5 81,7 80,8

Gezonde levensverwachting bij 19 jaar 46,6 46,1 43,2

Levensverwachting in goede 

geestelijke gezondheid
56,2 56,2 51,8

Overgewicht 

(vanaf 19-jarigen, BMI hoger dan 25)
48,9 51,1 52,2

Obesitas 

(vanaf 19-jarigen, BMI van 30 of hoger)
13,8 14,2 16,4

Volwassenen vanaf 19 jaar die  

voldoen aan beweegrichtlijnen
51,7 52 43,3

Eenzaamheid komt in Limburg meer voor dan in de rest van ons land. Onderstaande kaart 

uit 2016 geeft het aantal mensen weer dat zegt zich eenzaam of ernstig eenzaam te voelen. 

Duidelijk zichtbaar is dat in de gemeenten langs de grens van Nederland de percentages 

hoog zijn. Op het dashboard van de GGD Zuid-Limburg is per gemeente te zien welk soort 

eenzaamheid er speelt.

Bij het voorkomen van eenzaamheid speelt ‘vrijwilligerswerk’ een belangrijke rol. Opvallend 

is dat het doen van ‘vrijwilligerswerk’ in Limburgse gemeenten sterk verschilt. Zo zet in Horst 

aan de Maas 37 procent van de inwoners zich in als vrijwilliger (37 procent), maar in Kerkrade 

slechts 21 procent. Zie voor een overzicht per gemeente: https://www.rivm.nl/media/smap/

vrijwilligerswerk.html?detail=wijk
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Onderwerp Nederland  GGD Limburg-Noord  GGD Zuid-Limburg

Enige of grote moeite met rondkomen 4,3 4,3 5,3

Ervaren gezondheid (zeer) goed 85,3 86,4 84,5

Gelukkig voelen meestal (zeer) 83,7 85 81,9

Psychosociale gezondheid|Psychosociale gezondheid (totaal SDQ) 24,6 21,7 24,8

Voldoende weerbaar 90,4 91,6 91

Stress|Stress d. één of meer fact. (zeer) vaak 44,5 40,6 44,6

Sport en bewegen|Wekelijks sporten georganiseerd verband 75,2 78,9 72

Voeding|Drankjes met suiker dagelijks 33 32 35,6

Voeding|Energiedrank maximaal 1 per dag 94,5 94,6 93,1

Voeding|Water drinken dagelijks 73,4 72,9 72

Middelengebruik|Alcohol (ooit) slokjes of heel glas 51,7 51,9 56,8

Middelengebruik|Dronken of aangeschoten ooit 24 26 28,7

Middelengebruik|Roken (ooit) paar trekjes/hele sigaret 16,1 12,4 17,8

Middelengebruik|E-sigaret (ooit) 22,7 21,8 28,7

Middelengebruik|Wiet/hasj ooit gebruikt 8,6 6,2 11,3

Pesten en gepest worden op school|Gepest op school: minstens 1 keer 8,4 8 8,4

Pesten en gepest worden op school|Ander gepest op school: minstens 1 

keer

4,1 3,4 3,9

Pesten en gepest worden via internet|Gepest via internet: minstens 1 keer 5,1 4,9 4,7

Pesten en gepest worden via internet|Ander gepest via internet: minst. 1 

keer

3 2,3 2,5

Sexting 3,5 2,5 4

Social media en gamen|Risico op problematisch gamen 2,7 1,7 3,1

Social media en gamen|Risico op problem. gebruik social media 8,1 6,2 8,5

Seksualiteit|Condooms altijd gebruikt 44,5 44,2 41,5

Belangrijk is daarnaast te bezien hoe jongeren naar hun gezondheid 

kijken. Uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 blijkt er een duidelijk 

verschil tussen de twee verschillende GGD-regio’s. Opvallend is 

bijvoorbeeld dat jongeren in Zuid-Limburg meer dan gemiddeld 

aangeven dat ze ‘enige of grote moeite met rondkomen’ hebben en 

dat ze duidelijk minder sporten dan de jongeren in Noord-Limburg 

(en het Nederlands gemiddelde).

Wat betreft de impact op het onderwijs ten tijde van corona heeft de Educatieve Agenda 

Limburg het welbevinden van middelbare scholieren in Limburg in beeld gebracht door 

middel van de onderwijsmonitor met veel waardevolle inzichten voor het voortgezet 

onderwijs en beleidsmakers. 

Een derde van de leerlingen is bang minder te hebben geleerd en denkt dat corona voor 

veel onzekerheid zorgt dit schooljaar. In vergelijking met leerlingen van andere jaren, zijn 

leerlingen nu negatiever over of ze hun diploma halen van de middelbare school of van 

een vervolgopleiding. Vooral op het VMBO is dit goed zichtbaar, waarbij ook de verschillen 

tussen leerlingen met laag- en hoogopgeleide ouders in het oog springen. Van VMBO-ers met 

laagopgeleide ouders maakt de helft zich zorgen om hun eindexamen en van VMBO-ers met 

hoogopgeleide ouders een derde. 

De zorg komt vooral door het wegvallen van de praktijklessen en het gebrek aan 

ondersteuning bij de online theoretische lessen. Extra ondersteuning van leerlingen 

in de komende tijd is cruciaal, zodat hun 

zelfvertrouwen en daarmee hun verwachtingen 

over hun onderwijskeuzes bijtrekken. 

Regelmatig Limburg-breed monitoren blijft 

daarbij aandachtspunt. Momenteel worden 

analyses naar leerachterstanden in het 

basisonderwijs uitgevoerd. Die resultaten 

komen dit najaar beschikbaar.

De leefstijl en gezondheid van kinderen 

is door kinderartsen van het MUMC+ in 

beeld gebracht6, wat aanknopingspunten 

voor maatregelen oplevert. Uit de 

onderzoeksresultaten blijkt onder meer dat één 

op de drie kinderen aangeeft meer ongezonde 

snacks te zijn gaan eten tijdens de coronacrisis. 

Daarbij is 75 procent van de jongeren minder 

gaan bewegen, gemiddeld 51 minuten per dag 

minder dan vorig jaar rond dezelfde tijd. 

Waar vorig jaar 64 procent van de kinderen nog 

de beweegnorm haalde (van één uur matig-

intensieve beweging per dag), was dat tijdens 

de coronacrisis nog maar 20 procent. Verder 

geeft één op de vijf kinderen aan dat ze zijn 

aangekomen. Bij kinderen die al overgewicht hadden, is dat aandeel nog hoger, namelijk zo’n 

40 procent. Ook bij de ouders is het negatieve effect op hun gewicht waarneembaar.

6. Bron: https://www.mumc.nl/actueel/nieuws/leefstijl-van-kinderen-beinvloed-door-corona-

maatregelen#overlay-context=user/

“Een derde 
van de 

leerlingen 
is bang 
minder 

te hebben 
geleerd”
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1.2.2. Impact op economie en 

arbeidsmarkt

De Impact Monitor7 van de Provincie 

Limburg schetst een up-to-date beeld 

van de ontwikkelingen van economie 

en arbeidsmarkt. Daarbij wordt er 

gekeken naar elf thema’s, zoals de 

sterftecijfers en bevolkingsontwikkeling, 

het aantal faillissementen en de 

omzetontwikkeling in de handel en 

industrie. Bij het beschouwen van de 

impact van de crisis kunnen we verder 

gebruik maken van actuele gegevens via 

‘arbeidsmarktinzicht.nl’ van Panteia en 

ETIL die voor het Economisch Netwerk 

Zuid-Nederland de ontwikkelingen volgt.

Met betrekking tot de arbeidsmarkt 

waren dit eind augustus de belangrijkste 

inzichten:

• In het tweede kwartaal van 2020 waren 

 er in Limburg achtduizend werkenden 

 minder dan in hetzelfde kwartaal een 

 jaar eerder, een afname van 1,4 

 procent. 

• De netto arbeidsparticipatie kwam in 

 Limburg in het tweede kwartaal van 

 2020 uit op 64,7 procent. Een jaar 

 eerder, in het tweede kwartaal van 

 2019, was het aandeel werkenden nog 

 0,9 procentpunt hoger, namelijk 65,6 

 procent.

• In het tweede kwartaal van 2020 was 

 3,7 procent van de beroepsbevolking in 

 Limburg werkloos. Een jaar eerder, in 

 het tweede kwartaal van 2019, was dat 

 nog 3,4 procent.

7. Bron: https://www.limburg.nl/thema/corona-

limburg-0/impactmonitor/

Zie voor de diverse bronnen:

• voor de meest recente UWV cijfers – instroom / uitstroom WW zie: https://arbeidsmarktinzicht.nl/content/states/

	 index/2278?region=5&filtersInline=f7163%3D7162~Totaal%E2%80%BA7163~Totaal%E2%80%BA%26f7161%3D7160~Provincie%E2%80%BA7161~Limburg%E2%80%BA

•	 netto	arbeidsparticipatie	Limburg	in	vergelijking	met	Nederland	(lange	reeks):	https://arbeidsmarktinzicht.nl/charts/get/59051?title=False

• aantal aanvragen NOW

	 https://arbeidsmarktinzicht.nl/coronamonitor/content/states/index/37356?CMSTheme=data-page-eindhoven&frame=true

Het UWV meldt dat er tussen de start van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 

(NOW)-regeling op 6 april en 3 juni 122.844 aanvragen zijn toegekend, terwijl er 8.476 werden 

afgewezen (peildatum 27 augustus 2020). Het aantal toegekende aanvragen uit Limburg is 

8.014. De verdeling over de Limburgse arbeidsmarktregio’s is als volgt: Noord-Limburg: 2.063, 

Midden-Limburg: 1.926, Zuid- Limburg: 4.025.

De factsheet aanvragen NOW-regelingen (Tijdelijk Noodmaatregel Overbrugging voor 

Werkbehoud) van juli 2020 geeft in bijlage 2 de top drie van het aantal NOW toekenningen per 

arbeidsmarktregio uitgesplitst naar sector. 

Regio Sector
Aantal 

toekenningen

Hoogste 

voorschot 

1e betaling

Gemiddeld 

opgegeven 

verlies (%)

Noord-Limburg Horeca en catering 455 8.556.383 80

Detailhandel 427 2.755.008 70

Zorg en welzijn 310 2.111.736 70

Midden-Limburg Detailhandel 479 3.141.126 69

Horeca en catering 402 6.505.668 78

Metaalindustrie, 

installatie, 

voertuigen

312 7.389.200 50

Zuid-Limburg Horeca en catering 1.058 23.743.003 82

Detailhandel 966 4.610.626 74

Zorg en welzijn 598 4.913.089 68

Wat betreft het aantal vragen naar kredietfacilitering bij de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM) 

laten de cijfers (per 11 augustus 2020) zien dat deze in Limburg relatief laag zijn in verhouding tot andere 

ROM. Voor bronnen zie: https://www.techleap.nl/content/col-impact-report/ 

En:  https://www.1limburg.nl/extra-noodkrediet-voor-38-limburgse-bedrijven?context=section-36804

% verandering t.o.v. een jaar eerder

* voorlopige cijfers
1) Cijfers van de steden betreffen alleen gasten in hotels, pensions en jeugdaccommodaties.

Gasten in logiesaccommodaties1, 2e kwartaal 2020*
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Kijken we naar de toeristische sector, dan zien we dat toeristische verblijfsaccommodaties in 

het tweede kwartaal van 2020 72 procent minder gasten dan een jaar eerder ontvingen (Bron: 

Via Impactmonitor 27). Voor Limburg was de daling even groot als voor Nederland gemiddeld. 

Het sterkst getroffen is de provincie Noord-Holland (83 procent), het minst sterk Friesland 

(53 procent). De steden werden harder getroffen dan de landelijke gebieden. Voor Maastricht 

was de krimp 78 procent. De verblijfsrecreatie (hotels, huisjesterreinen, kampeerterreinen 

en groepsaccommodaties) had in 2019 nog een recordjaar, maar wordt nu hard geraakt. Voor 

april 2020 was de daling 95 procent, voor mei 75 procent, voor juni 49 procent. Het aantal 

overnachtingen toont een vergelijkbaar beeld, met voor april een daling van 93 procent, voor 

mei een daling van 71 procent en voor juni van 44 procent.

Bezetting	logiesaccommodaties	naar	regio	(CBS,	25	augustus	2020)	update

Uit onderzoek van lector Innovatief Ondernemen Steven de Groot van Zuyd Hogeschool, van 

26 maart 2020, blijkt dat slechts drie procent van de Limburgse bedrijven kansen ziet in de 

crisistijd. In Nederland is dat 40 procent8. Hieronder volgen de conclusies uit het rapport.

1. De impact van de coronacrisis wordt als groot tot zeer groot ervaren (70 procent van de 

respondenten), vooral financieel. 54 procent van de bedrijven verwacht een financiële impact 

tot €500.000. 9 procent verwacht financiële schade die groter is dan €1.000.000. Ongeveer 

de helft van de bedrijven verwacht tussen de één en zes maanden in de financiële problemen 

te komen. 18 procent van de bedrijven ervaart een bedreiging van het voortbestaan van zijn 

of haar bedrijf (met name in de sector groot- en detailhandel en overige dienstverlening, 30 

procent ZZP’ers; 27 procent 2-10 medewerkers; 23 procent 11-50 medewerkers), terwijl een 

krappe meerderheid van de bedrijven verwacht dat de crisis een sterke impact zal hebben op 

het bedrijf, maar niet zal leiden tot een faillissement. 

2. Er zijn geen grote verschillen per sector in impact, maatregelen en behoeften. Ditzelfde 

geldt voor gemeentes waarin de bedrijven gevestigd zijn. ZZP’ers hebben wel hun eigen 

specifieke problemen die afwijken van BV’s 

met meerdere medewerkers in dienst. 

3. De door de bedrijven genomen 

maatregelen betreffen vooral 

hygiënemaatregelen (zoals mondkapjes, 

extra handgel), een coronaprotocol, 

verkorting van arbeidsuren en het naar huis 

sturen van medewerkers om zo veel mogelijk 

thuis te werken. 

4. Bedrijven zijn in verband met de 

coronacrisis vooral geholpen met financiële 

regelingen en advies. De meest genoemde 

zijn: belastingvrijstellingen/-uitstel en 

overbruggingsfinanciering (werkkapitaal) 

zoals de BMKB-regeling, borgstelling 

kredieten, NOW en Bbz-regeling. Daarnaast 

heeft een groot deel van de bedrijven 

behoefte aan advies voor werknemers over 

werkzekerheid, inzetbaarheid en toekomst.

Uit de Provinciale corona impactmonitor9 

van 24 augustus 2020 blijkt dat het 

ondernemersvertrouwen aan het begin van 

het derde kwartaal van 2020 is toegenomen 

tot -19,3, tegen -37,2 in het vorige kwartaal. 

In de detailhandel zijn ondernemers 

overwegend positief, in de horeca zijn ze 

nog erg pessimistisch over hun situatie. De 

bedrijfsresultaten in het afgelopen halfjaar 

verschillen sterk per bedrijfstak. Van de 

horecabedrijven meldt ruim driekwart een 

verlies, van de niet-financiële bedrijven 

geeft 43 procent aan investeringen uit te 

stellen, stil te zetten of zelfs te schrappen.

8. Bron: http://www.lwv.nl/Documenten/

Rapportage%20Coronacrisis%20Zuyd.pdf	

9. Bron: https://www.limburg.nl/thema/corona-

limburg-0/impactmonitor/
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In een analyse van onderzoekers van de Rabobank wordt de conclusie getrokken dat Limburg behoort tot de clusters van regio’s die in deze 

periode niet geprofiteerd hebben van een groei in banen en toegevoegde waarde.

Uit beschikbare studies over de situatie van de Limburgse economie blijkt de verscheidenheid van Limburg. De regio’s die direct grenzen 

aan de (huidige) groeimotor Eindhoven kennen veel 

toeleveranciers en bedrijvigheid gericht op de maakindustrie 

gevestigd in Noord-Brabant. Noord- en Midden-Limburg 

hebben duidelijke specialisaties in sectoren als de 

maakindustrie, de logistieke en de agrarische voedingssector. 

Daarbij vormen de snel- en spoorwegen net als de Maas de 

belangrijkste schakels.  Zuid-Limburg kenmerkt zich door 

sectoren als de (chemische) industrie en een omvangrijke 

zorgsector. Met name Zuid-Limburg heeft een achterstand 

opgelopen ten opzichte van de Nederlandse groeicijfers. 

Het is cruciaal dat de potentie voor het verdienvermogen in 

Limburg op de lange termijn nauwkeurig wordt onderzocht. 

De uitkomsten van de recente onderzoeken door Rabobank 

en Planbureau voor de Leefomgeving beschrijven een trend 

die door de impact van de coronacrisis verder uitvergroot 

kan worden. 

1.2.3. Lange trendanalyse 

Als je bovenstaande actuele cijfers goed wil begrijpen, is het belangrijk ze te bezien in een langere trend van ontwikkelingen, die specifiek 

Limburg betreffen.

In haar boek ‘Een klein land met verre uithoeken: Ongelijke kansen in veranderend Nederland’ beschrijft sociaal-geograaf en 

onderzoeksjournalist Floor Milikowski de strategie om te investeren in de ‘pieken in de delta’. In de op dat moment heersende economische 

theorie is het investeren in een selecte groep van krachtige groeiregio’s de beste impuls om de Nederlandse economie na de recessie van de 

jaren 1980 er bovenop te helpen. Door de groei in deze regio’s zouden positieve effecten worden doorgegeven aan minder krachtige regio’s. Dit 

beleid heeft slechts ten dele gewerkt. 

Dit blijkt uit de studie ‘De economische samenhang tussen regio’s 

in Nederland’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (2019).  

De onderzoekers concluderen dat “er weinig empirisch bewijs is 

dat de economisch sterkste regio’s in Nederland bijdragen aan de 

groei in de zwakkere regio’s. Als het doel is de economische groei 

van een zwakkere regio te stimuleren, heeft het stimuleren van die 

regio zelf in het algemeen meer effect dan het verder stimuleren 

van de sterkere regio’s. Er is dus geen sprake van een sterk trickle-

downeffect.” 

In een recente studie van Oevering en Raspe blijkt nogmaals dat de 

verschillen over de periode 1995 en 2017 eerder groter zijn geworden 

dan kleiner. In onderstaande kaartjes is het verschil tussen de regio’s 

zichtbaar10.

10. Bron:  Oevering en Raspe, ‘Regionaal-economische verschillen fors 

toegenomen’,	in	ESB	(26	mei	2020),	https://esb.nu/esb/20059827/regionaal-

economische-verschillen-fors-toegenomen

< –0,2  procentpunt
–0,2 tot – 0,1 procentpunt
–0,1 tot 0 procentpunt
 0 tot 0,1 procentpunt
 0,1 tot 0,2 procentpunt
 0,2 tot 1 procentpunt
> 1 procentpunt

1.2.4 Brede welvaart

De drie Nederlandse Planbureaus (Centraal 

Planbureau, Sociaal en Cultureel Planbureau 

en het Planbureau voor de Leefomgeving) 

hebben eind mei opgeroepen dat het 

kabinet bij het herstelbeleid brede welvaart 

als uitgangspunt neemt. Hierbij zijn 

gezondheid en economie belangrijk, maar 

gaat het ook om andere maatschappelijke 

thema’s die mensen belangrijk vinden, 

zoals onderwijs, veiligheid, toegankelijkheid 

van voorzieningen, de kwaliteit van onze 

leefomgeving en sociale gelijkheid11. De 

planbureaus wijzen er op vooral ook 

naar de samenhang tussen verschillende 

domeinen te kijken, zowel waar het gaat 

om het signaleren van kwetsbaarheden 

als wat betreft het benutten van kansen en 

synergiën. Ze benadrukken dat de crisis 

ook kansen biedt om al in gang gezette 

veranderingen te versnellen, bijvoorbeeld op 

de arbeidsmarkt of in de zorg, het onderwijs 

en op het vlak van meer duurzaamheid. 

11.Bron:	https://www.cpb.nl/briefadvies-covid-19-

overleg-planbureaus-aandachtspunten-voor-een-

herstelbeleid

De coronacrisis werpt verder belangrijke 

vragen op ten aanzien van de rol van de 

overheid bij het stimuleren van de economie. 

Meer investeren, minder overlaten aan de 

marktwerking, is een veel gehoord geluid. 

De inzet op brede welvaart en de samenhang 

tussen maatschappelijke thema’s en de 

economie is een belangrijk punt voor 

Limburg. Zoals we eerder aangaven, heeft 

Limburg een urgente opgave in het sociale 

domein. “Op veel ‘sociale’ indicatoren 

scoort Limburg beduidend slechter dan 

de rest van Nederland”, meldt de integrale 

effectmeting Sociale Agenda 202512.  Vanuit 

dit gegeven is het van belang om de 

waarschuwing van het Sociaal Cultureel 

Planbureau in haar rapport uit juli 2020 

‘Welbevinden ten tijde van corona’13 serieus 

te nemen: “Als problemen van werkloosheid, 

armoede en psychisch welbevinden zich 

stapelen bij al kwetsbare groepen, zoals 

laagopgeleiden, mensen met een onzeker 

dienstverband, arbeidsbeperking of 

ouderen, versterken deze al bestaande 

ongelijkheid. Deze gevoelens van 

ongelijkheid en onrechtvaardigheid 

kunnen op den duur het vertrouwen in de 

samenleving aantasten en daarmee ook de 

sociale samenhang tussen verschillende 

groepen mensen in de maatschappij 

beïnvloeden. Zo ver lijken we nu niet te 

zijn, maar zonder een vaccin of een goede 

behandeling van het coronavirus en met 

mogelijk een stevige economische crisis 

in het verschiet is het voor beleidsmakers 

zaak om voorbereid te zijn. Oog voor de 

problemen van de meest kwetsbare groepen 

en zorgvuldige legitieme besluitvorming 

bij het invoeren van maatregelen die 

direct de vrijheid van mensen raken zijn 

belangrijke uitgangspunten. Hoe voorkomen 

we dat we na een gezondheidscrisis 

en een economische crisis ook in een 

maatschappelijke crisis belanden?” 

12. Bron: https://www.limburg.nl/onderwerpen/

gezondheid/sociale-agenda/

13. Bron: https://www.scp.nl/publicaties/

publicaties/2020/09/10/welbevinden-ten-tijde-

van-corona.-eerste-bevindingen-op-basis-van-een-

bevolkingsenquete-uit-juli-2020

Het Planbureau voor de Leefomgeving 

brengt op de website https://

kwaliteitvanleven.pbl.nl/ in kaart hoe het 

staat met de kwaliteit van leven in de 

verschillende Nederlandse regio’s. 
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Hoe groot zijn de verschillen tussen regio’s? En in welk opzicht kan 

de kwaliteit van leven voor de mensen in die regio’s worden vergroot? 

Per regio is te zien waar die regio sterk in is, en wat haar minder 

sterke punten zijn, in vergelijking met het gemiddelde van alle 

regio's. Naast inkomen en arbeid gaat het hier ook om gezondheid en 

leefomgeving en samenleving en subjectief welzijn. Hoe staat het er 

bijvoorbeeld voor met de verkeersveiligheid, de woonomgeving, maar 

ook met de gezondheid van en eenzaamheid onder inwoners? Ook is 

te zien hoe elke regio per indicator ‘scoort’ ten opzichte van andere 

regio’s. Op basis van deze informatie kunnen beleidsmakers op lokaal 

en regionaal niveau bijvoorbeeld zien welke onderwerpen meer en 

minder aandacht verdienen als men achterstanden wil wegwerken.

Daar waar Noord- en Midden-Limburg op een aantal dimensies 

‘gemiddeld’ scoort ten opzichte van andere regio’s en op het vlak van 

‘subjectief welzijn’ beter dan gemiddeld, toont de kaart van Zuid-

Limburg een zorgelijker totaalbeeld. De regio scoort veel slechter op 

het vlak van ‘gezondheid’ en ‘samenleving’ en blijft eveneens achter 

op de items ‘subjectief welzijn’, ‘inkomen’ en ‘arbeid’.

Op basis van bovenstaande duiding geven we hier enkele afsluitende 

reflecties. De sociale effecten van een economische crisis 

manifesteren zich meestal veel later14. Om nog diepere scheidslijnen 

te voorkomen, moet stelselmatig in kaart worden gebracht wat de 

effecten zijn op brede economische en maatschappelijke sectoren 

zoals arbeid, gezondheid en onderwijs.

Ook mogen we niet vanzelfsprekend uitgaan van meer sociale cohesie 

door een nationale crisis; investeren in sociale veerkracht is derhalve 

cruciaal. Verschillende sectoren en belangenorganisaties zullen nog 

harder aan de slag moeten met het voorkomen dat de coronacrisis 

reeds bestaande problemen verergert. 

14. Bron: https://www.scp.nl/actueel/nieuws/2020/07/07/scp-corona-zet-

psychische-gezondheid-onder-druk

Er worden door de Provincie al goede stappen gezet door te 

werken aan de brede welvaartsagenda. De aanpak Sociale Agenda 

heeft inzicht gegeven in de Limburgse opgaven en er ontstaan 

veelbelovende initiatieven. Ook het missie-gedreven economisch 

beleid van de Provincie zet in op gezondheid en duurzaamheid vanuit 

brede welvaart. 

Nu is het zaak om die inzet in Limburg fors te versterken, omdat de 

urgentie ervan door de coronacrisis sterk is toegenomen. Dat vraagt 

een hoger ambitieniveau, meer ondersteuning uit Den Haag en meer 

verantwoordelijkheid van allerlei actoren in Limburg. In het volgende 

hoofdstuk presenteren we twee denklijnen die naar de mening van 

de Taskforce cruciaal zijn om geschetste zorgen en uitdagingen te 

adresseren. 

 

Twee 
denklijnen 
voor 
vooruitgang 

hoofdstuk 2

e trendanalyse, de recente statistieken 

én de opgehaalde verhalen laten zien 

dat Limburg voor een aantal forse 

uitdagingen staat. Herstel van de 

economie, ( jeugd-)werkloosheid, 

de mentale en fysieke gezondheid 

van inwoners, de organisatie van 

het sociaal-maatschappelijk leven, het herstel van de cultuur- en 

kunstensector, het vinden van nieuwe verdienmodellen en geschikt 

personeel. 

Als we alle uitdagingen condenseren tot de essentie, dan zien wij 

twee denklijnen die Limburg kunnen leiden naar duurzame (nieuwe) 

oplossingen: 1. de kracht van ontmoeting en 2. samenwerking 

over grenzen van sectoren, domeinen, regio’s en ook landen heen. 

Solidariteit en samenwerking tussen mensen en organisaties, 

sectoren en regio’s voor sociaal en economisch herstel. Hieronder 

gaan we in op deze twee denklijnen.  

Voordat we daartoe overgaan, willen we nadrukkelijk aandacht 

vragen voor wat we ook al in de inleiding aangaven: we zitten nog 

midden in de crisis. Voor veel sectoren is nog volstrekt onduidelijk 

wat de effecten van de crisis zijn. En het coronavirus is bij lange 

na nog niet verslagen. We sturen derhalve in belangrijke mate ‘in 

de mist’. Anderzijds: we denken dat het schetsen van een langere-

termijnperspectief juist heel behulpzaam kan zijn om uiteindelijk 

sterker uit de crisis te komen.

D
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De ‘intelligente lockdown’ wierp ieder 

van ons terug in de privé-omgeving. Velen 

werkten thuis, de scholen gingen dicht 

en er kwam geen bezoek meer. Een heel 

nieuw woord deed ineens zijn intrede: 

‘huidhonger’. Sommigen onder ons vonden 

het isolement niet onprettig, omdat de 

drukte van het dagelijks bestaan even tot 

stilstand kwam. En nog steeds dromen 

mensen van ‘slow-balisering’ oftewel 

‘een menselijker tempo van de boel’. Voor 

anderen -bijvoorbeeld verpleegsters, 

leraren en politiemensen- betekent de 

crisis tot op de dag van vandaag harder 

werken en constant aanpassen aan een 

nieuwe werkelijkheid. 

Het wordt steeds scherper duidelijk dat 

kwetsbare groepen in de samenleving door 

de gedwongen isolatie verder wegzakken 

in eenzaamheid, geld- en (mentale) 

gezondheidsproblemen15. We hebben gezien 

hoe ouderen en jongeren lijden onder 

het gebrek aan ontmoeting en contact 

en dat depressie, angst en eenzaamheid 

toenemen16. Online contact verzacht hier 

en daar de omstandigheden. In dat verband 

is het van belang dat mensen wel toegang 

hebben tot de online wereld. Door goede 

verbindingen, apparatuur en vooral door 

het ontwikkelen van vaardigheden om 

waardevol digitaal contact te kúnnen 

maken. Al is dit voor veel mensen geen 

volwaardige vervanger van fysiek menselijk 

contact, het kan wel helpen in de strijd tegen 

eenzaamheid.  

15. Bron: https://www.scp.nl/actueel/

nieuws/2020/07/09/kwetsbare-groepen-lopen-

grootste-risico-op-werkverlies-en-armoede

16. Bron: https://www.scp.nl/actueel/

nieuws/2020/07/07/scp-corona-zet-psychische-

gezondheid-onder-druk

Isolement kent het gevaar van de 

‘verabsolutering van het eigen gelijk’. Met 

andere woorden; eigen overtuigingen 

worden sterker door het gebrek aan contact 

of tegenspraak. Tegenstellingen worden 

scherper: oud versus jong; persoonlijke 

vrijheid versus loyaliteit; regelvolgers 

versus risiconemers17; degenen die geloof 

in autoriteiten hebben versus degenen die 

wantrouwen uitspreken en complotten zien. 

De vrees is dat zonder een goede dialoog, 

de tegenstellingen tussen groepen mensen 

groeien (zie wat er speelt rond de actiegroep 

Viruswaarheid, of #ikdoenietmeermee). 

Jezelf opsluiten in je eigen (denk)bubbel en 

andersdenkenden verketteren, versterkt 

radicalisering en verdeelt mensen. Wat we 

nodig hebben, is het omgekeerde: bouwen 

aan onderling vertrouwen en investeren 

in sociale cohesie is belangrijk. Tussen 

burgers, gemeenschappen, tussen overheid, 

maatschappelijke partijen en bedrijven. 

Samen vormgeven aan oplossingen helpt.  

17. Bron: https://m.limburger.nl/cnt/

dmf20200924_00177147/de-coronapandemie-stelt-

solidariteit-tussen-oud-en-jong-op-de-proef

Net als de landelijke planbureaus18  in hun 

advies aan het kabinet, onderstrepen wij 

het belang van een brede blik op welzijn en 

welvaart. Binnen die context zien we het 

behoud van ontmoeting in aantrekkelijke, 

toegankelijk openbare ruimten daarom 

ook als absoluut noodzakelijk. In de 

gemeenschapshuizen, de stadscentra, 

de bibliotheken, de theaters, de pleinen, 

de parken, de natuur moet verantwoord 

ruimte zijn voor ontmoeting. Om de 

sociale samenhang tussen mensen en 

gemeenschappen overeind te houden. 

En zolang het coronavirus ons dagelijks 

leven beheerst, zullen we moeten blijven 

experimenteren met waardevolle digitale 

ontmoetingen.

18. Bron:	https://www.cpb.nl/briefadvies-covid-19-

overleg-planbureaus-aandachtspunten-voor-een-

herstelbeleid

Kunst- en cultuurmakers kunnen daarbij 

een rol vervullen als verbinders en 

inspirators voor beroering en menselijk 

contact. Overheid, maatschappelijke 

partijen, bedrijfsleven hebben een 

verantwoordelijkheid om ontmoeting 

mogelijk te maken, ook in periodes van 

verscherpte maatregelen. 

De kracht 
van 
ontmoeting

hoofdstuk 2.1

ré- of post-

corona: we leven 

in een wereld 

die permanent 

verandert. Een 

wereld bovendien 

waar onderlinge 

afhankelijkheden binnen en tussen ketens 

toenemen. Juist die afhankelijkheden 

leiden in tijden van crisis tot grote 

kwetsbaarheden. Daar moeten we vanaf. 

De begrippen ‘wendbaar’, ‘weerbaar’ en 

‘flexibel’ (met de juiste maatvoering, want 

de crisis toont bijvoorbeeld óók aan waar 

de grenzen van een gezonde flexibele 

arbeidsmarkt liggen getuige de zware 

gevolgen voor ZZP’ers) zijn de sleutels 

naar een minder conjunctuurgevoelige 

regionale economie. Ze kunnen helpen 

bij het verkleinen van maatschappelijke 

ongelijkheden en spanningen. Dat kunnen 

we bevorderen door nog meer in te zetten 

op samenwerking binnen en tussen ketens, 

onder meer door de positieve effecten 

van de coronacrisis te signaleren en te 

versterken. Denk aan een schonere lucht, 

een stillere leefomgeving, de belofte van 

duurzaam digitaal werken, verminderde 

drukte en de herwaardering van publieke 

diensten, natuur en fysiek contact. 

Het signaleren van positieve effecten geeft 

een doorkijk naar mogelijke alternatieven. 

Op cruciale schakels binnen de ketens 

kunnen en moeten synergiekansen meer 

benut worden, bijvoorbeeld door te kiezen 

voor herstelmaatregelen die niet alleen 

bijdragen aan economie of gezondheid, maar 

ook aan de kwaliteit van de leefomgeving of 

welzijn. Zo kan thuiswerken leiden tot het 

eerder realiseren van klimaatdoelstellingen 

en blijft er vanwege het wegvallen van 

reistijd wellicht meer tijd over voor 

vrijwilligerswerk.

De coronacrisis laat zien wat er gebeurt 

als er schakels wegvallen in onze lange 

(internationale) handelsketens en onze 

‘versnipperde’ wijze van produceren: in 

menige sector viel ‘gansch het raderwerk 

stil’. In de zorg hebben we bijvoorbeeld 

gemerkt dat de ‘just in time’ benadering 

(gericht op een zo optimale en efficiënte 

inrichting van processen) leidt tot tekorten 

in de ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. 

In tal van andere domeinen en sectoren zijn 

vergelijkbare voorbeelden op te tekenen. 

Na de directe schok van de lockdown worden 

nu overal herstel- en hervormingsplannen 

gemaakt. Voor Limburg is het noodzakelijk 

om hierbij aan te sluiten vanwege de 

unieke geografie, de uitdagingen uit het 

verleden en de kansen in de toekomst19. 

Doordat Limburg op het kruispunt ligt van 

handelswegen in het noordwesten van 

Europa en in eigen land synergievoordelen 

kan halen uit met name de nabijheid van 

Brainport Eindhoven, zijn we in staat om 

daaruit voortvloeiende herstelkansen te 

benutten. Limburg heeft zichzelf al eerder 

opnieuw uit weten te vinden! 

19. Bron: https://www.eszl.nl/wp-content/

uploads/2018/04/notitie_eurostad.pdf

Limburg kent meerdere sectoren die dankzij 

de investeringen in de kennisinfrastructuur 

goed gepositioneerd zijn. De kansen van 

Europese ketens kunnen leiden tot nieuw 

te vormen allianties20 op het vlak van 

bijvoorbeeld batterijtechniek (door de 

vraag naar schonere energie zal de vraag 

naar batterijen zeer toenemen), sensoriek 

(meten is weten) of cloud services (t.b.v. 

digitalisering) en medische technologie. 

20. Bron: https://ec.europa.eu/info/sites/info/

files/communication-eu-industrial-strategy-

march-2020_en.pdf

Ook rond voedselveiligheid en 

zekerheid zijn er in Europa vaste 

verduurzamingstrategieën in ontwikkeling. 

Binnen Nederland en Limburg zien we 

een groeiende nadruk op het sluiten van 

kringlopen en het belang van circulariteit in 

de economie. 

In Europa is er een omslag bij het nadenken 

over hoe de Europese maakindustrie minder 

afhankelijk kan worden. Verduurzaming 

(denk bijvoorbeeld aan de Europese Green 

Deal), digitalisering en een op gedeelde 

waarde gedreven handel bieden kansen.

Naast een economische waardegedreven 

ketensamenwerking zien we ook het belang 

van ketensamenwerking voor ons welzijn. 

Denk bijvoorbeeld aan ‘de gezondste 

regio 2025’, een ondernemersinitiatief 

in Horst waar samen met overheid, 

burgers en onderwijs wordt toegewerkt 

naar Noord-Limburg als gezondste regio 

van Europa. Of de coöperatie Gedeelde 

Weelde21 in Maastricht22 waar burgers 

samen een keten organiseren die uitgaat 

Samenwerking 
over grenzen 
heen

hoofdstuk 2.2
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“van het recht van mensen op gezond en cultureel passend voedsel, geproduceerd op 

ecologisch verantwoorde en duurzame wijze in een voedsel- en landbouwsysteem dat 

door henzelf wordt vormgegeven”. Een ander voorbeeld is Beej Benders23 in Venlo, waar 

nauw wordt samengewerkt met Limburgse boeren, tuinders en andere leveranciers van 

versproducten. Door de korte handelsketen zijn de producten laag geprijsd. 

21. Bron: https://www.gezondsteregio2025.nl/

22. Bron: https://gedeeldeweelde.nl/cooperatie/

23. Bron: https://www.beejbenders.nl/

Door ketens bewust op kansen na te lopen en trefzeker in de verbindende schakels 

te investeren en bestaande belemmeringen (bijvoorbeeld in wet-en regelgeving) 

weg te werken, kan Limburg aan een duurzaam herstel en hervorming werken24. 

Aanknopingspunten en inspiratie vinden we ook in het boek ‘The New Common’, waarin 

vijftig wetenschappers van Tilburg Universiteit de veranderende samenleving vanuit 

verschillende sociaal-wetenschappelijke perspectieven beschrijven en waarin zij zoeken 

naar nieuwe wegen om tot herstel en hervorming te komen.

24. Bron:	The	New	Common:	How	the	Covid-19	Pandemic	is	Transforming	Society”,	Aarts,	Fleuren,	

Sitskoorn	en	`Wilthagen,	www.openpresstiu.org.

Tot slot zien wij een bevestiging voor onze koers in het essay van de Raad voor 

Volksgezondheid van 3 oktober 2020. Daarin wordt een pleidooi gehouden voor een 

samenhangende en sectoroverstijgende aanpak - met historisch besef - van ongelijkheid. 

Niet het individu, gezondheidszorg en preventie moeten voorop staan, maar de 

‘complexe ongelijkheid’ achter gezondheidsverschillen en daarmee samenhangende 

achterstanden. Gezondheidsverschillen worden niet alleen veroorzaakt door sociaal-

economische ongelijkheid. Volgens de Raad “leert de geschiedenis dat het nodig is om 

gezondheid in samenhang te bekijken met de leefomgeving, bestaanszekerheid, de 

mentale veerkracht van de samenleving 

en het onderwijs als motor. Om dit te 

bereiken is duurzaamheid en continuïteit 

in beleid nodig, samenwerking over 

vakdepartementen heen en moeten 

interventies minder gericht zijn op het 

terugdringen van gezondheidsverschillen 

als doel op zichzelf omdat brede ambities 

indirect mogelijk een veel positiever effect 

hebben. Want zolang we die complexe 

ongelijkheid niet adresseren, zal de aanpak 

van het probleem geen succes hebben. Met 

alle maatschappelijke gevolgen en kosten 

van dien. Dat is onrechtvaardig voor het 

individu, veroorzaakt hogere zorguitgaven 

en een mindere arbeidsparticipatie, maar 

zet ook het menselijke en sociale kapitaal 

van de samenleving onder druk. Bovendien 

legt die ongelijkheid een hypotheek op de 

maatschappelijke veerkracht – het vermogen 

van onze samenleving om (evenredig) 

klappen op te vangen – en onze welvaart, 

zowel in economische zin als in termen van 

welbevinden en geluk”.

In het volgende hoofdstuk gaan we dieper 

in op die samenhang van factoren in een 

wenkend perspectief voor Limburg.

n dit hoofdstuk ‘verbeelden’ we de overvloedige 

oogst aan opmerkingen, ideeën, inzichten 

en rapporten. Afkomstig van de leden van 

onze Taskforce, maar voor het grootste deel 

aangedragen vanuit de Limburgse samenleving. 

Een schatkamer aan idealen en suggesties voor de 

nabije en middellange toekomst. Niet alleen voor 

ons, hier en nu, maar zeker ook voor degenen die in het ‘Limburg 

na corona’ straks de hand aan de ploeg slaan (waarover meer in 

hoofdstuk 4).

Wij smeden deze rijkgeschakeerde inbreng tot een Limburgs 

toekomst-perspectief voor herstel en hervorming na corona. De 

leidmotieven ‘ontmoeting’ en ‘samenwerking’ lopen als rode draden 

door dit ambitieuze streefbeeld. We realiseren ons dat we een ideale 

wereld beschrijven en dat tussen droom en werkelijkheid een wereld 

van verschil ligt, en nogal eens de taaie werkelijkheid van alledag. 

Niettemin vinden we het belangrijk een gemeenschappelijk, wenkend 

perspectief te scheppen dat ons leidt bij de keuzes van nu en in de 

toekomst.   

hoofdstuk 3

De kracht 
van onze 
verbeelding! 

I
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Toekomst
perspectieven voor 
Limburg  

hoofdstuk 3.1

en (circulaire) Limburgse kennis en kunde economie

De Limburgse kenniseconomie moet weerbaar, wendbaar en 

flexibel zijn. Minder conjunctuurgevoelig. Daarvoor is het nodig 

dat we onze regionale economie meer gaan zien als een kennis- én 

kunde-economie. Wat betreft de kennis-economie bouwen we 

verder op het fundament van de vier Brightlands-campussen en 

maken we nog sterkere connecties tussen de thematiek van de 

campussen. Het stelsel van zogeheten Kennis As-projecten (investeringen in onderwijs- en 

onderzoeksprojecten, gedragen door kennisinstellingen en de Provincie Limburg) sluit in de 

programmering nauw aan op de doelstellingen van de Brede Welvaartsagenda (waarover in 

H4 meer). 

Wat betreft de kunde-economie gaan we de kracht van onze MBO’s meer erkennen. 

Daarmee doen we recht aan het belang van de diverse vakmensen in de regio; degenen die 

maken, bedenken, toepassen. Ieder vanuit eigen expertise, elkaar versterkend. CHILL25, 

de innovatieve leer-werkomgeving op de Brightlands Chemelot Campus, is hiervoor een 

inspirerend voorbeeld. Net zoals de brede samenwerking in GOL/Gebouwde Omgeving 

Limburg en het centrum voor Logistiek Vakmanschap in Noord-Limburg26.   

We bieden daarmee een mooi en interessant perspectief voor de jeugd. We pakken de 

scheefgroei aan tussen kennis en toepassing. De commerciële toepassing van kennis zorgt 

ervoor dat de omgeving er brood mee kan verdienen. Dat is iets om trots op te zijn. We 

investeren in lange-termijnpartners en zorgen dat contractpartijen wederzijds investeren in 

kwaliteitsvolle dienst- en productverlening. 

25. Bron: https://www.chillabs.nl/

26. Bron: https://www.gildevoorbedrijven.nl/partners/clv/

We bouwen ketens van stages en leerwerkplekken op basis van maatwerk. Bedrijven 

nemen verantwoordelijkheid en investeren in die stages en leerwerkplekken, omdat zij hun 

werknemers van de toekomst willen opleiden en binden aan de regio. Door betere ‘employer 

branding’ tonen bedrijven wat ze in huis hebben. Ze prikkelen scholieren en studenten in hun 

studie- en beroepskeuze. Er wordt geïnvesteerd in techniekonderwijs en beroepen gericht 

op de energietransitie. Tijdige om- en bijscholing met het oog op (jeugd-)werkloosheid hoort 

daar ook bij. We stoppen met het spreken over laag- en hoogopgeleid, maar verwijzen naar de 

studie, of naar het beroep dat iemand leert. 

De kennisintensieve knooppunten zoals de Circular Hub op Chemelot, de life sciences sector 

en de innovatiekracht van het ecosysteem 

rond Brightlands Campus Greenport Venlo 

bieden kansen voor een gemeenschappelijk 

maatschappelijk belang in de regio. De 

ontwikkeling van de Einstein Telescoop 

geeft de verdere profilering van Limburg als 

kennisregio een enorme boost en biedt werk 

aan velen die bijdragen aan hoogwaardige 

technologische vernieuwing. 

We benutten het Groeifonds, investeren in 

trends die we kunnen versnellen en stoppen 

activiteiten die niet rendabel blijken. We 

regelen transitiefinanciering en zoeken 

tegelijkertijd naar nieuwe verdienmodellen 

op het vlak van duurzaamheid, circulariteit 

en meer gelijkheid. We leren daarbij van 

de netwerken die werken aan de mondiale 

sustainable development goals (SDG’s) en 

springen tijdig in op fondsen die hieraan 

bijdragen. We houden de kansen in de gaten 

die ‘artificial intelligence’ biedt en zetten 

hier versneld – maar met aandacht voor 

ethiek - op in, zodat een breed palet aan 

sectoren hier hun voordeel mee kunnen 

doen. 

Om de transitie naar een circulaire 

economie te maken, investeren we in goede 

arbeidskrachten, nieuwe installaties, kennis 

en brede welvaart en ruimte in wet- en 

regelgeving om transitie-experimenten 

mogelijk te maken. 

We stralen onze ambities gezamenlijk uit en 

maken meer werk van de driehoek Leuven/

E Aken/Limburg. We organiseren dat onze 

‘kopstukken’ een gezamenlijke visie op de 

Euregio uitstralen, vanuit de onderkenning 

dat alleen in verbinding brede welvaart voor 

de regio bereikt kan worden. 

In Den Haag hameren we op het belang van 

aandacht voor, én kracht van Limburg als 

geheel in het economisch verdienvermogen 

van Nederland. 

Ons MKB profiteert van een bloeiende 

economie en sluit aan bij de duurzame 

leefstijl van de inwoners. Digitalisering zorgt 

ervoor dat omzetten beter voorspelbaar zijn 

en dat  administratieve processen worden 

geautomatiseerd. Tegelijkertijd beschermt 

de nationale en Europese overheid het MKB 

tegen teveel macht van de grote digitale 

platforms. Door samen te werken groeit de 

innovatie in het MKB, samen worden nieuwe 

producten ontwikkeld. Kennisinstellingen 

helpen MKB-ers bij toekomstplannen en 

de implementatie ervan. De overheid zorgt 

dat innovatie mogelijk is door ruimte te 

regelen, zowel financieel als juridisch. Het 

bedrijfsleven, dat gebonden of aangetrokken 

wordt door een aantrekkelijk Limburgse 

vestigingsklimaat, is betrokken bij de regio 

en draagt bij aan de brede welvaart door 

een gedeelde norm van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen te hanteren . De 

overheid houdt daarbij oog voor oneerlijke 

concurrentievorming door het verschil in 

innovatievermogen tussen grote bedrijven 

en het kleinere Limburgse MKB.

Een Limburgse duurzame en gezonde leefstijl 

in balans 

Nu de coronacrisis heeft laten zien dat we 

steeds meer plaats- en tijd-ongebonden 

kunnen werken, groeit Limburg als 

aantrekkelijke vestigingsplaats. Dankzij een 

excellente digitale infrastructuur en een digitaal 

vaardige bevolking is het mogelijk om overal te 

werken, zonder huis,  wijk of dorp te verlaten: 

Limburg is een regio met rust en ruimte waar 

een duurzame leefstijl mogelijk is. Een actieve 

regiobranding zorgt ervoor dat steeds meer 

mensen voor Limburg als vestigingsplaats 

kiezen. 

We zorgen ervoor dat duurzaamheid, milieu en 

positieve gezondheid hoog op de agenda staan. 

Zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven dat 

maatschappelijk verantwoord wil ondernemen. 

We hechten waarde aan natuur en onze landschappen, omdat we het belang ervan erkennen, 

ook voor onze gezondheid. We bekijken stad en het aangrenzend landelijk gebied in 

samenhang: een natuur- en cultuurrijk landschap dat begint als een groene loper aan de 

achterdeur en doorloopt tot in het landelijk gebied. In de Limburgse steden hebben we stad-

landzones met bijzondere landschapskwaliteiten, vaak in combinatie met cultuurhistorische 

elementen die door de inwoners van de stad worden gebruikt als uitloop- en recreatiegebied. 

We investeren in verduurzaming en vergroening van onze centra door bij 

overheidsinvesteringen op dit vlak voorwaarden te stellen en in samenwerking met 

onder meer woningbouwcorporaties, ondernemers en anderen de schouders onder 

deze opgaven te zetten. Brede gezondheidsvoorzieningen (van huisartsenposten tot 

ziekenhuizen) zijn en blijven goed bereikbaar. We erkennen het belang van bewegen voor 

onze mentale en fysieke gezondheid en zetten daarom in op een effectieve samenwerking 

van gezondheidsinstellingen, 

natuurorganisaties, 

verenigingen en andere 

spelers in de regio. Het 

Center Court in Kerkrade27 

biedt inspiratie en kennis. 

Met tal van partners wordt 

hier gewerkt aan een breed 

sportaanbod met zorg, 

educatie en kennis over 

voeding en beweging die een gezonde leefstijl van de inwoners van Kerkrade bevordert 

en tegelijkertijd van waarde is voor de hele regio. Een ander voorbeeld is het initiatief 

‘Ondernemers van Nature’, een samenwerkingsverband tussen Stichting IKL, Natuurrijk 

Limburg-Zuid, Visit Zuid-Limburg, LLTB, Waterschap Limburg, IVN en het Elisabeth 

Strouven Fonds. 

27. Bron:	https://www.kerkrade.nl/wonen-en-leven/projecten_3199/item/center-court-kerkrade_1585.html

Er zijn volop mogelijkheden om te sporten. Mensen worden gestimuleerd om te bewegen, 

ook als zij door omstandigheden drempels ervaren. Verenigingen in Limburg spelen hierin 

een belangrijke rol en zetten erop in om mensen op maat te enthousiasmeren. Werkgevers 

nemen verantwoordelijkheid voor de balans tussen leven en werken waarbij duurzame 

“Er zijn volop 
mogelijkheden 
om te sporten.”
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facilitering van thuiswerken verdere 

verkenning behoeft.

Trends in mobiliteitsopgaven tekenen 

zich af en worden in beleidsbeslissingen 

meegenomen. Denk daarbij aan 

ontwikkelingen als minder woon-

werkverkeer en zakelijk verkeer, individueel 

versus collectief vervoer (elektrische fiets in 

plaats van de bus bijvoorbeeld) en flexibele 

mobiliteitsoplossingen zoals zakelijke 

deelauto’s. 

Op de Human Capital Campus komt kennis 

samen over belastbaarheid en belasting van 

mensen, over wet- en regelgeving en betere 

aansluiting van curricula en beroepsprofielen 

(en vice versa) en over hoe arbeidsstromen 

en types werkgelegenheid vorm krijgen. 

Die kennis zetten we in voor gezonde en 

weerbare arbeidskrachten in Limburg. 

Voor onze voeding kunnen we vertrouwen 

op eerlijke producten uit de buurt. Er zijn 

korte voedselketens die ervoor zorgen 

dat er een rijk aanbod is aan lokale 

streekproducten.De overheid maakt ruimte 

voor initiatieven. Succesvolle voorbeelden 

in de regio op dit vlak worden gedeeld, zoals 

bijvoorbeeld gebeurt in de korte keten van de 

agrofoodcommunity kiempunt.nl.

De Limburgse horeca en het toerisme spelen 

in op deze trends en bieden een kwalitatief 

aantrekkelijk aanbod waar mensen uit 

binnen- en buitenland op afkomen. 

We realiseren aantrekkelijke woonconcepten die woon-werkvormen beter faciliteren of 

een antwoord bieden op toenemende eenzaamheid of vergrijzing. Flexibiliteit is ook hier 

belangrijk, omdat we willen inspringen op de veranderende bevolkingssamenstelling 

en de daarmee veranderende woonwensen van doelgroepen. Uiteraard passen we de 

duurzaamheidsopgaven toe en biedt circulair bouwen inspiratie. 

Het Limburgse onderwijs als bron van inspiratie 

De jeugd heeft de toekomst. Het klinkt als een cliché, maar voor een provincie als Limburg 

zijn jongeren van immense betekenis. Het Limburgse onderwijs is top, maar verdient 

permanente aandacht en investeringen. De lijntjes in Limburg zijn kort, ook tussen 

de onderwijssectoren. Er groeit een sterke verbinding tussen primair, voortgezet en 

vervolgonderwijs. 

Trotse vakmensen ontmoeten kinderen in Limburg en inspireren hen met liefde voor het 

vak vanuit kennis of kunde. In het onderwijs zijn we gecharmeerd van het principe van 

nieuwsgierigheid naar de wereld en elkaar. We zetten de levens- en werkervaring in van 

senioren. Alle partijen in het onderwijs hebben grote stappen gezet om digitaal vaardig te 

worden. Ook in het onderwijs wordt het belang van beweging erkend voor de gezondheid. 

De vernieuwing gaat voortdurend door. Gezamenlijk wordt bekeken hoe nieuwe 

onderwijsconcepten vorm kunnen krijgen. Heilige huisjes worden kritisch tegen het licht 

gehouden, waardoor ruimte komt voor innovatie, gemaakt en gedragen vanuit de sector. 

Daarmee wordt recht gedaan aan de veranderende 

behoeften in de maatschappij. De Gezonde Basisschool 

van de Toekomst is breed uitgerold, omdat bedrijfsleven, 

overheden en onderwijsinstellingen erin investeren. 

In onze aanpak laten we ons voeden door 

wetenschappelijke inzichten. De Educatieve	Agenda	Limburg 

waarin partners in de hele onderwijsketen samenwerken is 

hiervan een goed voorbeeld. De Limburgse onderwijssector 

creëert, in nauwe samenwerking met overheid en 

bedrijfsleven, een aantrekkelijk aanbod van Leven	Lang	

Ontwikkelen, inspelend op de behoeften van de regio. 

Een rijk sociaal maatschappelijk en cultureel leven

Omdat we ervaren, zien en weten dat kunst- en 

cultuurdeelname belangrijk is voor ons welzijn, geven 

we volop ruimte aan cultuurmakers. Zij bieden ons 

verbeelding, troost en verbinden ons met een lach en een 

traan. Ze spelen een belangrijke rol in de ontmoeting 

tussen generaties, verschillende doelgroepen en sectoren 

in steden, wijken en dorpen.    

De grotere culturele instellingen nemen nieuwe generaties cultuurmakers onder de vleugels. 

Samen investeren we in opdrachtvorming; we laten nieuwe makers composities maken 

of toneelteksten schrijven. Niet alleen voor het podium of festival, maar ook voor onze 

onderwijs-, bedrijfs- en overheidswerelden. Kunstenaars spiegelen onze maatschappij en 

wakkeren debat aan. We investeren in onze wijken, dorpen, centra zodat mensen er graag 

samenkomen. 

Het bedrijfsleven investeert in het sociaal maatschappelijk en cultureel leven. De 

programmering in de openbare ruimte richten we zo in dat we doelgroepen verbinden en 

ontmoetingen tot stand brengen. Denk aan kunst in de openbare ruimte, dans, toneel op onze 

pleinen, in onze (voedsel)bossen, bibliotheken, parken, verenigingen en gemeentehuizen. 

Daarbij is er aandacht voor het bereiken van verschillende doelgroepen. 

Vanuit het principe uit de hip hop scene ‘each one teach one’ zijn 

we in staat elkaar te vinden, de hand te reiken en te helpen. De 

overheid en het bedrijfsleven bieden ruimte, ook in tijden waarin het 

ontmoeten van elkaar moeilijk is. De creativiteit van de makers biedt 

daarin soelaas en we laten ons leiden door het motto ‘wat kan er wél’.

Zowel onze communicatie als onze programmering is gericht op 

ontmoetingen tussen verschillende mensen. Door in te zetten op een 

digitaal vaardige bevolking kunnen we mensen makkelijker bereiken 

en synergie creëren tussen online en offline ontmoetingen.  We 

maken slimme combinaties van functies in (openbare) gebouwen. 

Veel kantoren zijn door telewerken voor de helft van de week leeg 

komen te staan. Daar hebben we combinaties van activiteiten 

geprogrammeerd. Samenkomsten van mensen zijn ons veel waard en 

we investeren in de ondersteuning van vrijwilligers. We hebben een 

structuur die ervoor zorgt dat vrijwilligers meer de lusten en minder 

de lasten hebben waardoor mensen vrijwilliger wíllen zijn. 

Een sociaal vangnet op menselijke maat 

De menselijke maat is de enige maat die ons past bij ons welzijn. 

Door samenwerking van gemeenten, corporaties (met bewoners!) 

en zorg- en welzijnsinstellingen houden we het welzijn van de 

kwetsbaren in onze samenleving scherp in het oog. De ‘blauwe zorg’, 

gericht een betere gezondheidstoestand van de patiënt, betere 

kwaliteit van zorg bij lagere of gelijke zorgkosten, heeft wortel 

geschoten in Limburg en boekt succes. 

Onderwijsinstellingen, bedrijven, burgers en overheden nemen allen 

hun verantwoordelijkheid bij de preventie of aanpak van sociale 

problemen. In onze aanpak zoeken we steeds de verbinding tussen 

mentale en fysieke gezondheid en problemen als eenzaamheid, 

werkloosheid, schulden, verloedering op wijkniveau, slechtere 

toegankelijkheid van voorzieningen, maar ook reguliere zorg. Per 

dorp of per wijk weten we waar knelpunten zitten en worden er 

specifieke verbeteracties opgezet; we hanteren een aanpak op maat. 

Het netwerkplatform gezondheidsakkoord Zuid-Limburg draagt 

bij aan het inlopen van de regionale achterstand in gezondheid 

en maatschappelijke participatie. De Maastricht Studie biedt een 

bron van informatie voor de bevordering van de gezondheid van de 

inwoners van Zuid-Limburg en toont aan hoe belangrijk langlopende 

onderzoekslijnen zijn ter onderbouwing van beleidsinterventies. 

We weten steeds beter hoe we preventief kunnen ingrijpen als 

het mis dreigt te gaan. We hebben in beeld bij welke mensen het 

sociale vangnet is verarmd. We hebben de versnippering aan sociale 

initiatieven aangepakt en mensen weten bij wie ze terecht kunnen. 

We erkennen het belang van mantelzorg en handelen daar ook naar. 

Cultuurmakers spelen een belangrijke rol in de ontspanning van 

mensen die onder moeilijke omstandigheden leven. 

Limburg blinkt uit in vertrouwen en uitvoeringskracht

In Limburg belanden mooie ambities niet in de la. Omdat we 

weten hoe we moeten doorpakken. We hebben verstand van het 

werken in ecosystemen. We zijn selectief in het aantal netwerken 

en initiatieven die rondom dezelfde thema’s ontstaan en verbinden 

bestaande initiatieven. We weten ook waarom iets soms niet werkt, 

omdat we leren van onze fouten. Overheden, onderwijsinstellingen, 

maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven leren van elkaar, 

wisselen kennis uit en benutten elkaars kracht. We zijn kritisch op 

bureaucratische processen en verschuilen ons niet achter systemen. 

We hanteren een menselijke maat voor dienstverlening en zetten 

digitalisering in waar dat handig is. We experimenteren met nieuwe 

vormen die de ontmoeting tussen de overheid en groepen mensen 

in de samenleving stimuleren. Denk aan de ambtenaar die een 

aantal dagen op locatie in de wijk werkt, of leegstaande gebouwen 

waar publieke en private partijen werkplekken delen. Er zijn talloze 

mogelijkheden om de (lokale) overheid, maatschappelijke partijen 

en de burger – ook fysiek in multifunctionele gebouwen - dichter bij 

elkaar te brengen. 

We hebben lef en durven te handelen als er teveel bestuurlijke drukte 

is, of als we afscheid moeten nemen van initiatieven als de tijd erom 

vraagt. Die eerlijkheid van besluiten en handelen draagt bij aan 

onderling vertrouwen waaraan we veel waarde hechten.    

We hebben lef en durven te handelen als er teveel bestuurlijke drukte 

is, of als we afscheid moeten nemen van initiatieven als de tijd erom 

vraagt. Die eerlijkheid van besluiten en handelen draagt bij aan 

vertrouwen tussen burgers en overheid waaraan we veel waarde 

hechten. Omdat we weten dat dit vertrouwen tussen burgers en 

overheid cruciaal is voor de onderlinge betrokkenheid van burgers 

en de bereidheid om een bijdrage te leveren aan verbeteringen in de 

wijk (participatie en empowerment28), ook in krimpgebieden. 

‘Placemaking’ is van grote waarde daarbij: door burgerprojecten, 

opgezet door lokale ‘communities’ in samenwerking met 

maatschappelijke organisaties, bouwen we aan onze lokale 

gemeenschappen, aan het vertrouwen in elkaar en tussen mensen 

onderling. 

28 Bron: https://www.neimed.nl/nl/publicatie/experience-shrinkage 
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Hoe nu 
verder?

hoofdstuk 4

Limburg na corona 

vergt – net als 

Limburg tijdens 

corona - van 

ons allemaal 

een inspanning: 

burgers, 

overheden, ondernemers, onderwijs, 

verenigingen, coöperaties, instituten en 

(maatschappelijke) organisaties. Daarom 

doen we een appèl op de Limburgse 

samenleving.  Welke bijdrage wil iedereen 

leveren, binnen de eigen mogelijkheden, 

aan (de versterking van) ‘ontmoeting’ en 

‘samenwerking’? 

Deze tijd vraagt erom dat we samen aan- en 

doorpakken. Er is zoveel energie, kennis 

en kunde in Limburg, vaak al meteen 

om de hoek. Daar moeten en kunnen 

we het verschil mee maken! De vraag is: 

hoe pakken we dat aan? Er zijn zoveel 

rapporten en initiatieven, hoe kun je door 

al die bomen het bos nog zien? Hoe komen 

we tot het maken van keuzes?  

In dit hoofdstuk stellen we voor hoe we in 

Limburg tot antwoorden op deze vragen 

kunnen komen.

Je hoort nogal eens: er is een gebrek 

aan uitvoeringskracht in Limburg. Bij 

gemeenten, schoolbesturen, Provincie, 

MKB-ers. Er zijn veel mooie en absoluut ook 

welgemeende ambities en woorden over 

samenwerking, maar in de praktijk blijft 

het daar vaak bij. Een fenomeen dat door 

onderzoekers ook wel treffend de ‘stationair 

draaiende motor’ wordt genoemd29. In de 

coronacrisis is een extra probleem dat we 

er nog midden in zitten: We zijn soms nog 

steeds bezig met overleven. 

29. Bron: https://www.overheidvannu.nl/binaries/

overheidvannu/documenten/rapporten/2020/04/08/

studiegroep-ifv---nederland-heeft-

1-overheid-nodig/Studiegroep+IFV+-

+Nederland+heeft+1+overheid+nodig.pdf

https://www.overheidvannu.nl/actueel/

artikelen/2020/09/10/als-een-overheid-

%E2%80%93-eindrapport-studiegroep-gepresenteerd

https://www.overheidvannu.nl/documenten/

publicaties/2020/09/10/flyer-studiegroep-

interbestuurlijke-en-financiele-verhoudingen-in-

het-kort

Ook hier speelt de dimensie van persoonlijk 

contact. Wie kan ik bellen als ik hulp nodig 

heb om een samenwerking te starten? 

Waar leer ik van andere netwerken en 

welke zijn er eigenlijk? Hoe verander 

ik van concurreren naar samenwerken 

zonder nadeel? Hoe pak ik door als het 

lastig is? Het uitvoeren van handels- en 

verkenningsmissies; wie kan dit regelen?  

Een ander veel gehoord geluid is: er is een 

enorme versnippering van initiatieven 

in Limburg. Soortgelijke projecten voor 

samenwerking die naast elkaar bestaan, 

projecten in alle domeinen die elkaar raken, 

maar niet van elkaars bestaan weten. Als 

we die energie en de goede intenties meer 

kunnen laten samenkomen, dan zetten 

we stappen vooruit. Ook zien we dat als 

er bezuinigd moet worden, we overal een 

beetje vanaf halen, zonder ruimte voor een 

gezamenlijke inhoudelijke visie over datgene 

wat juist versterkt moet worden en datgene 

wat moet stoppen. Moeilijke keuzes maken 

vinden we dus lastig. 

Het derde geluid dat je kunt optekenen: we 

missen samenhangende duiding van kennis 

op regionale schaal. Het probleem is niet dat 

er geen informatie is. Het probleem is dat we 

niet weten waar we die in samenhang en met 

duiding kunnen vinden. 

We willen weten hoe het staat met 

Limburg. Hoe het bijvoorbeeld zit met 

toeristische bezoekersstromen en hoe we 

op ontwikkelingen kunnen inspelen. De 

nationale data alliantie is nog niet goed van 

de grond gekomen. De Provincie Limburg 

is tijdelijk gestart met de corona impact 

monitor. Dat is een belangrijk instrument. 

Maar we willen toe naar een permanente 

informatievoorziening ten dienste van de 

hele regio. 

We hebben prachtige nationale en regionale 

kennisinstituten zoals het CPB, PBL, CBS, 

SCP, NEIMEID, ROA en ITEM. Er wordt 

gedacht over en  gewerkt aan de komst van 

een regionale Sociaal Economische Raad 

(SER). Kortere lijntjes met kennisinstituten 

in het nabijgelegen buitenland en op 

landelijk en Europees niveau zijn echter 

wenselijk. Zoals burgemeester Penn-Te 

Strake van Maastricht recent aangaf in een 

debat: ‘Wat heb ik aan alleen RIVM-cijfers in 

Limburg? Ik wil weten hoe het ermee staat 

net over de grens in Duitsland en België.’ 

Er is veel kennis in de (eu)regio. Hier zien 

we een grote kans: door het bundelen van 

krachten en een open houding naar nieuwe 

kennis zetten we stappen vooruit.  

Zoals we eerder stelden, is aandacht 

voor de samenhang tussen complexe 

maatschappelijke fenomenen cruciaal voor 

de brede welvaart. En zeer urgent voor 

Limburg, omdat de coronacrisis zowel 

economisch, sociaal als cultureel hard is 

ingeslagen in onze regio.   

L
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Wanneer we – met de hierboven genoemde kritische zelfreflecties in het achterhoofd – naar 

Limburg kijken, dan zien we aan de ene kant heel goede initiatieven om de juiste richting op 

te gaan, maar aan de andere kant gebrek aan verbinding tussen domeinen en sectoren, en 

soms ook binnen die domeinen en sectoren. 

Ons advies om te investeren in ‘ontmoeting’ en ‘samenwerking’ -onze twee centrale 

denklijnen– lijkt op het eerste oog een open deur, een te makkelijke oproep in het licht van 

de heel hardnekkige complexe maatschappelijke en economische uitdagingen. Uitdagingen 

die door de coronacrisis scherper lijken te zijn geworden maar die volgens ons juist nú te lijf 

kunnen worden gegaan. Onder het motto ‘Never waste a good crisis’.

Eén ding heeft het verleden ons geleerd; het gaat niet vanzelf. Structureel en consistent 

interdisciplinair denken en doen, out-of-the box en over grenzen heen, verbanden 

signalerend en oplossingsgericht, vraagt om een vorm van ‘anders denken en doen’ die 

gestimuleerd en georganiseerd moet worden. 

Dat vergt iets extra’s. Wat we nodig hebben, is cement tussen alle benodigde bouwstenen: 

een toegankelijk, onafhankelijk en interdisciplinair ‘Limburgs Centrum Brede Welvaart’ 

(gelieve dit vooral te zien als een werktitel!) met een slagvaardige organisatiekracht. Zo’n 

centrum kent een fysieke en digitale plek, waar relevante partijen hun weg kunnen vinden 

naar actuele regionale kennis en goede voorbeelden vanuit theorie en praktijk. Door middel 

van ‘citizen science’-initiatieven worden burgers actief betrokken bij het doen van onderzoek. 

Deelnemers kunnen bijvoorbeeld metingen doen rond de problemen die ze zelf misschien 

wel dagelijks ervaren. En ze kunnen invloed uitoefenen op het bereiken van oplossingen. 

Het centrum onderscheidt zich van nationale adviesorganen door zijn diepe actuele kennis 

van regionale kansen en uitdagingen en directe verbindingen met relevante regionale 

stakeholders, niet alleen in Limburg maar in de hele euregio. Ook wordt de synergie en het 

lerend vermogen tussen Limburgse gemeenten door kennisdeling gestimuleerd. 

Het centrum verzamelt, gebruikt, verbindt en versterkt bestaande inzichten en krachten, 

mede vanuit andere kennisinstituten, organisaties, en particuliere initiatieven. Het moet 

uitdrukkelijk meerwaarde bieden; 

substantieel en integraal iets toevoegen 

aan kennis die al bestaat, onder meer door 

nadrukkelijk over grenzen van domeinen 

heen te werken. 

Het geeft duiding aan theoretische en 

toegepaste kennis die bijdraagt aan de brede 

welvaart in Limburg. De tijdelijke corona 

impact monitor van de Provincie Limburg 

krijgt daarnaast een permanent karakter 

met als doel om regelmatig gegevens te 

duiden en impact te monitoren.

Cruciaal is dat het centrum autonoom moet 

kunnen opereren: onderzoek en advisering 

vindt gevraagd en ongevraagd plaats, is 

actueel, onafhankelijk en wetenschappelijk 

gefundeerd.

Bovenop de ‘kennis-component’ moet het 

centrum in onze ogen een stap verder gaan 

in het bewerkstelligen van impact. Tot de 

expliciete taken horen ook het stimuleren 

van het debat in Limburg en het organiseren 

van de ontmoeting tussen relevante partijen.

Zo zorgen we ervoor dat het dicht op 

de dagelijkse werkelijkheid van alle 

betrokkenen blijft zitten.

“Ons streefbeeld is 
dat dit uitmondt in 

wat wij een ‘Limburgse 
Kennisalliantie Brede 

Welvaart’ noemen.”

Echte impact bereiken we niet alleen 

met denken, duiden en debatteren. Voor 

impact is ook ‘doen’ nodig. Om die reden 

roepen wij op om een krachtige ‘Limburgse 

Alliantie Brede Welvaart’ te scheppen; 

een rijkgeschakeerd, breed gedragen 

‘bondgenootschap’ dat de opdracht krijgt 

energiek en uitvoeringsgericht werk te 

maken van het daadwerkelijk aanpakken van 

maatschappelijke vraagstukken. 

Die alliantie zou zichzelf de volgende vijf 

vragen moeten stellen en moeten hanteren 

als kompas: 

1. Wat willen we over vijf a tien jaar bereikt 

 hebben in de samenleving (impact)?

2. Hoe weten we of dat gelukt is (outcome)?

3. Kunnen we dat meten (output)?

4. Wat moeten we daarvoor doen 

 (activiteiten)?

5. Wat hebben we daarvoor nodig? (geld, 

 middelen, mensen, input)

Het ‘Limburgs Centrum Brede Welvaart’ 

speelt bij het vinden van de antwoorden een 

ondersteunende en faciliterende rol, met 

name bij de vragen 1, 2 en 3). 

Wil de ‘Limburgse Alliantie Brede Welvaart’ succesvol zijn, dan moet het voldoen aan de 

volgende randvoorwaarden:

• Alle partijen zijn wellicht niet gelijk, maar in ieder geval wél gelijkwaardig. Niet één partij is 

 de baas;

• De Alliantie is inclusief: een brede representatie van de samenleving met haar diverse 

 samenstelling van competenties en achtergronden is erin vertegenwoordigd;

• Er is een gezamenlijk gevoel van urgentie en verantwoordelijkheid;

• Partijen zijn bereid per inhoudelijk vraagstuk de slimste en beste manier van samenwerken 

 te ontwikkelen. 

Om het ‘Limburgs Centrum Brede Welvaart’ en  ‘Limburgse Alliantie Brede Welvaart’ van de 

grond te krijgen en verder uit te werken, stellen wij voor om zo spoedig mogelijk een tijdelijk 

‘BEST-uitvoeringsteam’ in te stellen dat deze totstandkoming begeleidt. De Provincie zou dat 

team kunnen faciliteren, maar het is – in onze optiek – niet ‘van’ de Provincie. Net als bij onze 

Taskforce moet er sprake zijn van een brede maatschappelijke inbedding. 

Zowel in het uitvoeringsteam als in de alliantie zitten mensen uit verschillende sectoren 

die bewezen hebben dat ze over hun eigen belangen heen kunnen kijken. Voor een extern 

perspectief is het belangrijk om ook vertegenwoordigers van buiten Limburg te betrekken, 

die een band hebben met de regio en de blik kunnen verruimen.  
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Als Taskforce willen we – op basis van wat 

wij hebben ‘opgehaald’ in Limburg - graag 

een eerste inhoudelijke ‘agenda’ meegeven. 

Ons vertrekpunt daarbij is het unieke 

profiel van Limburg met een aantal sterke 

economische clusters en veelbelovende 

ontwikkelingen op onder meer de 

Brightlands-campussen, in combinatie 

met de krachtige potentie van ‘innovatie-

versnellers’ als de Circular Hub, de 

agrofoodcampus, de health en life sciences 

en straks de Einstein telescoop. 

Limburg onderscheidt zich op Nederlandse 

schaal daarnaast door de unieke ligging in 

de driehoek Leuven/Aken/Limburg en de 

verbinding met Brainport Eindhoven. Voeg 

daarbij ons aantrekkelijk vestigingsklimaat; 

een uniek en divers landschap en de 

mogelijkheid om in ‘no time’ de grens over te 

gaan naar Duitsland of België, en je hebt een 

indrukwekkende lijst van zaken die Limburg 

onderscheiden van de rest van Nederland.  

Tot dat onderscheid hoort echter ook 

een serieuze achterstand op een aantal 

sociale indicatoren zoals opleidingsniveau, 

gezondheid en inkomen.  

De optelsom van al deze factoren tekent het 

bijzondere profiel van Limburg. Van daaruit 

formuleren wij de meest urgente problemen 

en kansen voor onze regio in tien punten: 

1.  Provincie Limburg: formeer zo snel 

 mogelijk een BEST-uitvoeringsteam dat 

 voldoet aan de randvoorwaarden die we in 

 dit advies hebben geformuleerd en dat 

 werk maakt van: 

  A. de totstandkoming van het ‘Limburgs 

  Centrum Brede Welvaart’ en de 

  ‘Limburgse Alliantie Brede Welvaart’, die 

  allebei uiterlijk in het voorjaar van 2021 

  in werking treden.

  B. het uitvoeren van stakeholders- 

  en kwetsbaarheidsanalyses op de zes 

  ‘verbeeldingen’ in dit BEST-rapport, 

  zodat de Alliantie daarmee de route 

  voor de toekomst kan uitstippelen en 

  een vliegende start kan maken. 

2. Provincie en gemeenten: durf te erkennen 

 en te benoemen dat de coronacrisis 

 in Limburg hard inslaat, vanwege de 

 samenstelling van de economie en de 

 bestaande maatschappelijke issues. Vraag 

 – vanwege het hoge rendement dat 

 Limburg kan behalen - in een 

 gezamenlijke en gecoördineerde 

 ‘triple helix lobby’ expliciet en met 

 voorrang aandacht bij het Rijk bij de

 herstelmaatregelen en hervormingen. 

 Dat rendement kent twee componenten: 

 grote winst door het inlopen van soms 

 historisch verklaarbare achterstanden 

 op sociaal-maatschappelijk vlak. Plus 

 het verzilveren van de unieke kansen 

 die de Brightlands-campussen en het 

 omringend kennislandschap bieden als 

 ‘gamechangers’ in de transitie naar een 

 brede welvaart en bijbehorende nieuwe 

 verdienmodellen. Maak vanaf nu werk van 

 deze lobby, die door de ‘Limburgse 

 Alliantie Brede Welvaart’ omarmd en

 versterkt kan worden, zodra zij in werking 

 treedt. 

3. Overheden: schenk in provinciaal en 

 gemeentelijk herstelbeleid met 

 voorrang aandacht aan hen die in 

 Limburg onevenredig hard zijn getroffen 

 door de crisis in financieel en/of sociaal 

 maatschappelijk opzicht. We doelen dan 

 op (innovatieve) ondernemers die 

 we nodig hebben vanwege hun bijdrage  

 aan de brede welvaart en op mensen 

 die kampen met werkloosheid, armoede, 

 eenzaamheid of een mentale en fysieke 

 gezondheidsachterstand. Benut de kennis 

 en ervaring van partners zoals

 maatschappelijke organisaties en zorg- en 

 kennisinstellingen. Ga aan de slag met 

 concrete interventies die de ‘Limburgse 

 Alliantie Brede Welvaart’ kan omarmen en 

 versterken.

4. Kennisinstellingen en Provincie: ga 

 samen met partners door met  

 gefocuseerde campusontwikkeling en 

 geef scherper aan rondom welke 

 thema’s de campussen wereldfaam  

 kunnen verwerven, zowel afzonderlijk 

 als in onderlinge samenhang. Ontwikkel 

 daaromheen een investeringskader voor 

 de lange termijn.  Maak op Limburgse 

 schaal een analyse van de belangrijkste 

 spelers die Limburg draaiende 

 hielden en houden in deze pandemie 

 (kwetsbaarheidsanalyse). Stel de 

 vervolgvraag wat er nodig is om essentiële 

 clusters te versterken (zie ook punt 1). 

 Werk vervolgens aan concrete interventies 

 in samenwerking met de ‘Limburgse 

 Alliantie Brede Welvaart’. 

5. Overheden en bedrijven/ondernemers: 

 heb de moed om maatschappelijk 

 verantwoord ondernemen voor bedrijven

 als norm te hanteren. Handel hiernaar 

 zonder vrijblijvendheid, maar wel met oog 

 voor oneerlijke concurrentievorming door 

 het verschil in innovatievermogen tussen 

 grote bedrijven en het kleinere Limburgse 

 MKB. Doe dit vanuit het besef dat we 

 op dit vlak de verdienmodellen voor 

 de toekomst kunnen vinden. Maak vanaf 

 nu werk van concrete interventies die de 

 ‘Limburgse Alliantie Brede Welvaart’ kan 

 omarmen en versterken.

6. Werkgevers in Limburg: concretiseer het 

 idee van goed Limburgs werkgeverschap 

 voor iedere sector. Dat is meer dan een 

 goed salaris. Dat is vooral een goede 

 werk/privé-balans (thuiswerken!); 

 gezonde sfeer op het werk gebaseerd 

 op kernwaarden als respect, eerlijkheid 

 en inclusie; goede begeleiding bij ziekte, 

 doorgroei- en ontplooiingsmogelijkheden. 

 Draag hierdoor tegelijkertijd bij aan een 

 duurzamer Limburg! Maak vanaf nu werk 

 van concrete interventies die de 

 ‘Limburgse Alliantie Brede Welvaart’ kan 

 omarmen en versterken.

7. Ondernemers/bedrijven in Limburg: 

 geef samen met de overheid een krachtige 

 investeringsimpuls aan het 

 arbeidskapitaal door middel van 

 leven lang leren. Zet in op tijdige om- en 

 bijscholing ten behoeve van de opgaven 

 van de toekomst. Bied met voorrang 

 perspectief aan de jeugd via stages- en 

 leerwerkplekken met een goede balans 

 tussen kennis en toepassing waardoor 

 mensen kansen krijgen. Maak vanaf 

 nu werk van concrete interventies die de 

 ‘Limburgse Alliantie Brede Welvaart’ kan 

 omarmen en versterken.

8. Limburgse overheden en ‘Limburgse 

 Alliantie Brede Welvaart’: maak samen 

 met partners positieve gezondheid  

 topprioriteit. Een ambitieuze aanpak van 

 een duurzame en gezonde leefstijl en dito 

 verblijfsklimaat is nodig. Laat de Alliantie 

 vijf concrete interventies formuleren 

 die in gezamenlijkheid tot een significante 

 verbetering van de lichamelijke en 

 geestelijke gezondheid van de Limburgse 

 bevolking leiden. Deze interventies 

 krijgen voorrang bij investeringen.

9. Overheden en onderwijs in Limburg: zet 

 samen met ondernemers, 

 maatschappelijk middenveld en burgers 

 in op breed toegankelijke, publieke 

 voorzieningen (fysieke component) en 

 de herwaardering van vitale beroepen 

 (menselijke component). Limburg heeft 

 voldoende gekwalificeerde en weerbare 

 mensen ten behoeve van de kwaliteit 

 van ons onderwijs, onze zorg, veiligheid 

 en voedselvoorziening. De kennis van 

 de werkvloer is een waardevolle bron voor 

 beleid. Maak vanaf nu werk van concrete 

 interventies die de ‘Limburgse Alliantie 

 Brede Welvaart’ kan omarmen en 

 versterken.

10. Overheden, maatschappelijk 

 middenveld, ondernemers en burgers: 

 erken de waarde van ontmoeting tussen 

 mensen door sport, kunst en cultuur 

 en zingeving. Investeer en experimenteer 

 samen met verenigingen en particuliere 

 initiatieven in ‘placemaking’: 

 plekken waar mensen binnen hun 

 eigen mogelijkheden en met hulp van 

 maatschappelijke organisaties, overheden 

 en bedrijfsleven zelf openbare ruimtes 

 creëren die de gezondheid, het geluk en 

 het welzijn van Limburgers bevorderen.  

 Betrek hierin ook de waarde van het 

 digitale contact en zet fors in op digitale 

 inclusie: iedereen kan meedoen in de 

 samenleving.  Maak vanaf nu werk van 

 concrete interventies die de ‘Limburgse 

 Alliantie Brede Welvaart’ kan omarmen en 

 versterken.

Aan het slot van ons advies herhalen we wat de 

kern	ervan	is:	we	moeten	er	in	Limburg	samen	

de schouders onder zetten. Ondernemers, 

wetenschap, maatschappelijk middenveld, 

overheden, burgers (jong en oud): samen 

kunnen we bedreigingen weerstaan én kansen 

verzilveren.

Dat	was	al	nodig	in	Limburg	voor	corona.

Dat we dat kunnen, hebben we laten zien in 

Limburg	tijdens	corona.

En dat is een absolute noodzaak voor een sterk 

en	gezond	Limburg	na	corona.

37“DE KUNST VAN RICHTING TE VERANDEREN”36



Bijlage
Opdrachtformulering BEST

Het college van Gedeputeerde Staten van Limburg heeft ons 

gevraagd om vanuit een onafhankelijke rol te komen tot een visie 

op de toekomst voor de Limburgse samenleving: hoe verder na de 

coronacrisis?

Wij beschouwen deze opdracht als tweeledig:

1. Enerzijds zullen wij een duiding geven van de feitelijke impact die 

 de coronacrisis op de Limburgse samenleving heeft (gehad). In die 

 analyse betrekken we ook het sociaal-economische profiel (SWOT) 

 van Limburg.

2. Anderzijds zullen wij adviezen en prioriteiten aandragen voor de 

 manier waarop de Limburgse samenleving en de Provincie 

 Limburg hiermee om kan gaan, gericht op herstel en hervorming 

 na de crisis.

Het advies zal aanknopingspunten bevatten voor de focus die de 

Provincie Limburg kan leggen in haar toekomstige beleid. Maar ons 

advies zal zich niet beperken tot de rol en bevoegdheden die de 

Provincie Limburg heeft. Ons advies is gericht aan de Limburgse 

samenleving als geheel, waaronder ook de Provincie Limburg.

De Taskforce heeft een brede doelstelling qua thema’s: we kijken 

naar de economie, maar ook naar sociaal-maatschappelijke aspecten 

van de coronacrisis in brede zin.

 We spreken nadrukkelijk over herstel én hervorming. We verkennen 

en onderzoeken zowel ontwikkelingen waarbij gestreefd wordt naar 

herstel van het ‘oude normaal’ als ontwikkelingen waarbij (mogelijke 

of noodzakelijke) hervormingen kunnen leiden tot een ‘nieuw 

normaal’.

Limburg is een unieke provincie. De positie als grensregio maakt dat 

de impact van de coronacrisis hier anders is dan elders in Nederland. 

Tegelijkertijd is Limburg geen eiland. Ontwikkelingen in de rest 

van Nederland en elders in de wereld kunnen relevant zijn voor de 

toekomst van Limburg na de coronacrisis. De Taskforce kijkt daarom 

ook naar ontwikkelingen buiten Limburg.

De leden van de Taskforce zijn gevraagd vanwege hun kennis, 

ervaring, achtergrond, netwerk en/of positie, maar leveren een 

bijdrage op persoonlijke titel. De leden van de Taskforce zullen ook 

hun netwerk benutten ten behoeve van het advies. Daarnaast zal 

de Taskforce nog andere Limburgers en Limburgse organisaties 

uitnodigen om ideeën aan te dragen.

Vragenlijst interviews BEST

Inhoudelijk

1. Waar liggen volgens jou de zwaartepunten als het gaat om 

 de impact van de coronacrisis in het algemeen en specifiek in 

 Limburg?

2. Wat zijn na afloop van deze crisis de belangrijkste uitdagingen/

 trends die op Limburg afkomen en die noodzaken tot bijsturen?

3. Welke sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen zie je daarbij, 

 in het licht van het sociaal-economische profiel van Limburg?

4. Specifiek voor: economie, arbeidsmarkt, onderwijs, 

 verenigingsleven, cultuur en sport, samenleving, gezondheid, 

 milieu, etc.

5. Wat zijn investeringen die zonder twijfel de Limburgse 

 samenleving vooruit kunnen helpen bij een krachtige 

 hersteloperatie? (prioriteiten stellen)

6. Welke rol zou de provinciale overheid kunnen spelen in een 

 dergelijke hersteloperatie?

7. Welke andere actoren zijn daarbij van belang en wat vraagt dit 

 van hen?
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