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Aanleiding deze bijeenkomst:
› Het Noorden kampt met economische problemen, maar ook met krimp 

en sociale uitsluiting, aardbevingen (onveiligheid, daling vertrouwen 
van de bevolking in de  overheid)  Wenselijkheid van gebruik van 
bredere Well-being Indicatoren als aanvulling op de economische 
indicatoren productie (BRP), inkomen en werkloosheid   

› Deelname Noord-Nederland (SNN, FRW-RUG, UMCG-HANN, 
Waddenacademie-WALTER) als case-study in het OECD-project: 
How’s Life in Your Region – Using Well-being Indicators for Policy 
Making, samen met 6 andere regio’s in de wereld

› Slotconferentie van alle 7 case-study regio’s met o.a. CdK Max van de 
Berg op 25 november 2014 in Parijs bij de OECD

› Mogelijk vervolgtraject voor inzetten expertise OECD, net als de regio 
Southern-Denmark
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Noord Nederland: 
”Functional Urban
Areas”: Leeuwarden en 
Groningen
OECD, Territorial Review for the Netherlands, 2014
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Enkele conclusies uit de OECD Territorial Review
› Voor het benutten van de agglomeratievoordelen moet gekeken worden naar alle   

Functional Urban Areas en hun onderlinge verbindingen. 
› Alle FUA’s kunnen bijdragen aan de nationale welvaart, maar wel elk op hun eigen wijze.
› Het Top-sector beleid moet beter afgestemd worden op het regionale cluster beleid en het 

EU-beleid voor smart specialization
› Fusies of samenwerking tussen gemeenten en provincies is noodzakelijk om resultaten 

te boeken met decentraliseren van beleid op het terrein van regionaal economische 
ontwikkeling en concurrentiekracht.

› Het Rijk moet de gemeenten helpen bij de uitvoering van het decentrale beleid en ook 
zorgen voor actieve participatie van stakeholders en burgers

› Daarbij hoort ook een grotere fiscale autonomie in het verwerven van inkomen via lokale 
belastingen en vrijheid in de bestedingen. 
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Case studies
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People’s Well-being: changing preferences
Objective measures

› Life expectancy

› Mortality rates

› Poverty

› Crime

› Income

› Un-/employment

› Education

› Gender balance

› Working hours

Subjective measures

› Health perception

› Access to services

› Material deprivation

› Safety and trust

› Life satisfaction

› Happiness

› Capabilities

› Equal opportunities

› Work life balance

Resilience of regions

Social resilience

Environmental

resilience

Economic 
resilience

Bearable Equitable

Sustainable

Viable
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Waaronder:
* Noord-Nederland,  
* Southern Denmark 
* Newcastle, UK

NARSC 
Novembe
r 2010| 10
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Interactive websites
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1. http://www.oecdbetterlifeindex.org/

2. http://www.oecdregionalwellbeing.org/

OECD case study
North of the Netherlands

Partners: SNN, FRW-RUG, UMCG-HANN, 
Waddenacademie-WALTER 
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Wellbeing outcomes North NL, Netherlands, OECD (OECD, 2014)

 
Score 

(out of 10) 
Rank among 

4 Netherlands 
regions 

Rank among 
362 OECD 

regions 

Evolution of score 
relative to OECD 
regions between 
2000 and 2010 

Indicator used 

Income 3.4 4 Bottom 41% .. Household disposable 
income 

Jobs 8.2 4 Top 24% Declined Employment rate 
Unemployment rate 

Housing 6.7 3 Top 28% ..  Number of rooms per 
person 

Health 7.1 4 Top 43% .. Mortality rate 
Life expectancy 

Education 7.0 2 Bottom 38% (break in time 
series) 

Labour force with at least 
secondary education

Environment 5.0 1 Bottom 41% Stagnated Air quality (PM2.5) 
Access to 
services 9.7 1 Top 8% Declined Households broadband 

access 
Safety 10.0 1 Top 1% Stagnated Murder rate 
Civic 
engagement 7.3 2 Top 31% Declined Voter turnout 

 

Hoe komt het Noorden er uit? (OECD, 2014) Huishoudens met toegang tot 
ICT Broadband: Nederland > 
90%, dus top! 

Of toch niet?  in sommige 
perifere dorpen is geen ICT 
Broadband!

 dus de ruimtelijke schaal 
waarop je meet is belangrijk!
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Niet overal is goed 
ICT Broadband en 
dat is noodzakelijk! 
Zie ook RUG rapport ‘Breedband 
op het platteland’ van Koen 
Salemink en Dirk Strijker 
(http://www.rug.nl/frw/news/2012
/final_breedband.pdf )

N.B. Plan van Kamp van 
gisteren voor internet-radio 
voor platteland lost dit niet op: 
inferieure kwaliteit! 
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Demografische trends in Nederland (OECD, 2014)

Noorden: bevolking stabiel, flinke vergrijzing

Population change municipalities 2001-2011: mixed pattern (OECD, 2014)

−
.0

1
−

.0
0

5
0

.0
0

5
.0

1
.0

1
5

A
ve

ra
g

e
 a

n
n

u
a

l g
ro

w
th

 o
f 

p
o

p
u

la
tio

n
 (

2
0

0
1

−
2

0
1

1
)

8 9 10 11 12

Total municipal population in 2001 (ln scale)

−
.0

1
−

.0
0

5
0

.0
0

5
.0

1
.0

1
5

A
n

n
a

u
l a

ve
ra

g
e

 g
ro

w
th

 r
a

te
 o

f 
p

o
p

u
la

tio
n

 (
2

0
0

1
−

2
0

1
1

)

0 20 40 60 80

Distance in kilometres to the closest core city (Groningen or Leeuwarden)

Correlation of population growth with municipal size and distance to the closest 
core city, in the municipalities of the North of the Netherlands (2001-2011) 

Spatial sorting: low educated, less mobile, elder and less entrepreneurial 
people stay in the periphery along the coast and the border: reverse trend?

Population growth 2001-2011 and Population 2001 + Population growth 2001-2011 and Distance to     -
closest city Groningen or Leeuwarden

Net migration rate, GDP per capita and unemployment rate, COROP regions

Blue dots denote COROP in Noord-Nederland; green dots are for Oost-Nederland; red dots are for West-Nederland; 
navy dots are for Zuid-Nederland. Data on unemployment rate in Delfzijl en omgeving in North Netherland refer to 2010.

Net-migration and GDP in COROP regions, 2011 + Net-migration and Unemployment -
in COROP Regions, 2012

Safety: cars and bicycle thefts per 100 inhabitants 
(OECD, 2014)

Left panel: cars thefts                                    Right panel: bicycle thefts

North of the Netherlands: very safe area
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Interaction between vehicles theft and unemployment rates at COROP level, 2012

Positive relation for the the Netherlands, but not for the North Netherland
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Blue dots denote COROP in Noord-Nederland; green dots are for Oost-Nederland; red dots are for West-Nederland; 
navy dots are for Zuid-Nederland. Data on unemployment rate in Delfzijl en omgeving in North Netherland refer to 2010.

North of the Netherlands
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Maar: grote werkloosheidsverschillen binnen landsdelen!

Doelgroepen Participatiewet: WWB, Wajong en WSW
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Kwaliteit van de overheid + vertrouwen in de medemens

Noorden: hoge score op kwaliteit overheid, maar lage score vertrouwen in medemens

Natural gas extraction causes 
soil subsidence  earthquakes

Earthquakes 1986-2014. Source: KNMI OECD regionale well-being dimensies en well-being 
initiatieven in het Noorden
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OECD regional well-being 
dimensions

Initiatives in the North of the Netherlands

RIS3 Healthy Ageing Waddensee project

Income X X

Jobs X X

Housing X

Education X

Environment X (water, energy) X

Health X (healthy ageing) X

Safety

Access to services X (water)

Civic engagement

Data resources:  Lifelines, WALTER, Hotspotmonitor
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OECD-project ‘How is life in your region?’
Regional well-being measurement cycle:
a possible sequencing of steps:

Indicators:
- Jobs
- Environment
- Income
- Education
- Health
- Safety
- Housing
- Acces to services
- Civic Engagement
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Wat willen we?

Hoe meten we dat?

Waar staan we?Welke kan gaan 
we op?

Wat vinden de 
mensen daarvan?

NARSC 
Novembe
r 2010| 32

Hoe organiseren we dat? 
En met wie?

Hoe weten we waar we 
staan, waar we naar toe 
willen en hoe we er komen?
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Lindenmayer & Likens (2009) TREE 24:482‐486
Kabat et al. (2012) OCM 68:4‐17

Hooper et al.  (2006) EcolMon 75:3‐53
Van Beusekom et al. (2012) OCM 68:69‐78

Chapin III et al. (2006) AmNat  168:s36‐s49
De Jonge et al. (2012) OCM 68:169‐188

adaptive monitoring 
framework

Allow monitoring program to 
evolve (e.g., due to new 
information, changing questions & 
technical developments)

integration of 
ecology & socio‐economy 

Including both ecological and 
socio‐economic drivers in a 
predictive framework

tractable questions &
conceptual models

Conceptual model as framework 
for posing questions and gather 
data to answer those questions

1 2 3

WaLTER
Wadden Sea Long Term Ecosystem Research

WaLTER motivation             pillars approach                results           involvement     

The World Heritage List 
is the most prestigious 
List of cultural and natural 
monuments world wide

2014 entire Wadden Sea 
on the World Heritage 
List with the extension 
of the Danish part

An exceptional 
opportunity to reinforce 
conservation and 
management and 
advance sustainable 
regional development 
with the stakeholders

De hotspotmonitor: monitoring attractieve plekken 
(www.hotspotmonitor.eu)

S. de Vries, A. Buijs, F. Langers, H. Farjon, A. van Hinsberg, F.J. Sijtsma (2013). Measuring the attractiveness of Dutch landscapes: identifying national 
hotspots using Google Maps. Applied Geography. Volume 45, December 2013, Pages 220-229.
F.J. Sijtsma, H. Farjon, S. van Tol, A. van Hinsberg, P. van Kampen and Arjen Buijs (2013). Evaluation of landscape changes - Enriching the economist's 
toolbox with the Hotspotindex. In: W. Heijman, & C. M. J. v. d. Heide (Eds.), The Economic Value of Landscapes. Chapter 8, pp 136-164. London: Routledge.
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Many places that play no role in the economics of 
agglomeration (~basic and every day needs) are highly valued 

(~higher order needs). Mark the lack of relation.
Mark the importance of urban well-being in rural regions

www.hotspotmonitor.nl
Highly attractive natural places 

in the Netherlands 
(from hotspotmonitor survey)

Address density 
in the Netherlands
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Case study regio’s

Newcastle, UK | Noord-Nederland | Southern Denmark
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Zuid-Denemarken: the GOOD LIFE as an engine of growth Noord Nederland          versus Zuid-Denemarken
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Website OECD: zoeken naar vergelijkbare regio’s
| 41

Noord-oost Engeland (Newcastle)

Het Noorden Zuid-Denemarken
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Conclusies van de OECD voor Noord-Nederland
1. NNL hoog welvaartsniveau vergeleken met andere

OECD regio’s in termen van banen, veiligheid, toegang tot 
voorzieningen en betrokkenheid van de burgers; besteedbaar
inkomen en milileukwaliteit zijn matig
- Maar: aardbevingen zijn een groot probleem

2. Er zijn heel veel gegevens beschikbaar, maar die worden maar in 
beperkte mate gebruikt over onderbouwing en monitoring van het 
beleid. Er is geen eenduidige strategie voor het verbeteren van het 
regionale “well-being” want het ontbreekt aan een coherente visie. 
Omdat er wel veel actoren zijn die initiatieven ontplooien is het 
gevolg een gefragmenteerd beleid zonder heldere doelen. 
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Mogelijke verdere stappen volgens de OECD
1. Ontwikkel een heldere strategie voor well-being op regionaal niveau; 

formuleer heldere doelen. Gebruik breed gedragen indicatoren om vast 
te stellen waar we staan en waar we heen willen en monitor beleid

2. Dit vereist commitment van de politiek en een gecoördineerd optreden 
van de drie provincies met meer betrokkenheid van de gemeenten om 
de schaarse middelen effectief en efficiënt te gebruiken

3. Betrek de burgers er meer bij en ontwikkel beleid in dialoog met de  
burgers en niet top-down. Dit is goed voor het vertrouwen in de politiek, 
het draagvlak, de afrekenbaarheid en het ontwikkelen en bijstellen van 
het beleid

4. Uiterst relevant in deze tijden van aardbevingen, Agenda Stad etc. 
Samen optrekken met de OECD en de regio Zuid-Denemarken?
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Dank voor uw aandacht!
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