
Een Blaauwberg-leergang over trends, analyse, kansen en beleid

ONS AANBOD

Inhoudelijke verdieping en toepasbare kennis. Interactieve 

kennisoverdracht en veel uitwisseling. Kleinschalig, persoonlijk en 

intensief. Leereffecten voor je eigen gemeente en regio.

VOOR

Iedereen die bezig is met Omgevingsvisies, regionale strategieën 

en gebiedsontwikkeling buiten de grote steden. Projectleiders, 

beleidsadviseurs, strategen, teamleiders en andere professionals 

van gemeenten, provincies, regio’s en andere stakeholders in 

economie, arbeidsmarkt en regio-ontwikkeling. 

PROGRAMMA OP HOOFDLIJNEN

Dag 1. The Big picture: grote trends en clichés over niet-stedelijk 

Nederland ontmaskerd

Dag 2. Typologie en veerkracht: de sociaal-economische staat van 

niet-stedelijk Nederland

Dag 3. Waarde van het Land: over transformatie van de landbouw 

en de veranderende verhouding stad-platteland

Dag 4. Wat te doen: politiek en bestuur

Leergang Toekomstperspectief Niet-Stedelijke Regio’s

Vergelijkingen, cijfers, discussies en duiding van belangrijke trends voor niet-stedelijk Nederland.

Een interactief kennisprogramma in vier dagen.

Het verhaal is bekend: een beperkt aantal 

steden staat er economisch en demografisch 

zeer goed voor. Het zijn sterrensteden of zelfs 

turbosteden geworden. Niet-stedelijk 

Nederland dreigt op achterstand raken. Maar 

dat hoeft niet. 

Er zijn regio’s die zich met een eigen strategie 

weten te handhaven tussen de stedelijke 

kenniseconomieën: de slimme streken. 

Regio’s die talent, investeringen en innovatie 

weten te behouden. 

Hoe zit dat? Waarom doen sommige regio's 

het beter dan andere? Hoe groot zijn de 

verschillen eigenlijk? Welke strategieën 

hanteren regio’s? En: wat kan ik in mijn eigen 

regio doen? In deze leergang gaan we op zoek 

naar antwoorden.



THEMA’S PER DAG

Dag 1. The Big picture: grote trends en clichés over niet-stedelijk 

Nederland ontmaskerd

Veranderingen in werk en economie |  vergrijzing en krimp | 

internationalisering en migratie | de-feminisering van het platteland | 

woonklimaat en woningbouwopgave | sociale cohesie | de kracht van de 

regio: industrie, energie, natuur en recreatie | de veranderende verhouding 

tussen stad en regio

Dag 2. Typologie en veerkracht: de staat van niet-stedelijk Nederland

Je eigen regio in beeld | typologie van niet-stedelijk Nederland | sterktes en 

zwaktes van Nederlandse gemeenten en regio’s | economie, arbeidsmarkt, 

ondernemerschap en samenlevingsopbouw | waar zitten de successen en 

problemen voor de komende tien jaar | een checklist voor veerkracht

Dag 3. Waarde van het Land: de veranderende verhouding stad-

platteland

Transformatie van de landbouw en de dilemma’s van het platteland | tiny

houses, duurzame en participatie- landbouw en andere initiatieven als brug 

tussen stad en land | de self-fulfilling prophecy van het stille, dorpse 

platteland | corona als startschot voor de herwaardering van niet-stedelijk 

Nederland?

Dag 4. Wat te doen: politiek en bestuur

De traditionele visie: de regio als centrum-periferie | adaptief bestuur | 

plattelandspopulisme | tripe helix en de rol van de overheid | hoe blijf je vitaal 

en aantrekkelijk: reasons to … | strategische uitdagingen in samenleving, 

woningbouw en economie

Leergang Toekomstperspectief Niet-Stedelijke Regio’s

ORGANISATIE

De leergang vindt plaats bij Blaauwberg in Leiden, 

op loopafstand van station Leiden Centraal.

We hebben veel ruimte, maar als de corona-

maatregelen daarom vragen, wijken we uit naar 

een grotere en aansprekende locatie in Leiden.

Bij voldoende belangstelling organiseren we 

graag een editie bij jou in de buurt of centraal in 

het land. 

We hanteren een maximum van zestien 

deelnemers. 

DATA

Dag 1: donderdag 16 september  10.00-16.30 uur

Dag 2: donderdag 30 september  10.00-16.30 uur

Dag 3: donderdag 14 oktober  10.00-16.30 uur

Dag 4: donderdag 4 november 10.00-16.30 uur

KOSTEN

De kosten bedragen € 1.295, - (ex btw). 

OVER BLAAUWBERG

Blaauwberg is een kennisbedrijf dat zich sinds 

1997 bezig houdt met de regionale economie en 

arbeidsmarkt. Recent verzorgden we leergangen 

en masterclasses in onder meer Amsterdam, Den 

Haag, Apeldoorn, Wassenaar, Voorschoten, 

Laren, Leiden en de Leidse regio. 

Meer info op www.blaauwberg.nl

AANMELDEN?

Stuur een mail naar jeroenbos@blaauwberg.nl

mailto:jeroenbos@blaauwberg.nl

