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De opgaven voor Twente en de Achterhoek
Voor je liggen de uitkomsten van de regiodialoog van 25 februari 2021. De opgaven voor
de regio die de deelnemers hebben genoemd, geven veel inzicht en handvatten om de
brede welvaart in Twente en de Achterhoek te vergroten.

Als we leden, klanten en andere betrokkenen in Twente en de Achterhoek vragen naar de
belangrijkste opgaven voor de regio, dan komt scherp naar voren dat zij zorgen hebben
over de leefbaarheid in beide regio’s.
De grootste bedreiging voor de leefbaarheid is het vertrek van jongeren en jongvolwassenen. Hierdoor daalt het draagvlak voor voorzieningen, vooral in de kleinere kernen.
Veel jongeren vertrekken voor hun opleiding en keren daarna niet terug vanwege
beperkte kansen op de arbeidsmarkt. Behoud en groei van de werkgelegenheid is
daarom een belangrijke opgave. Het is daarbij wel zaak om het onderwijs beter te laten
aansluiten op de arbeidsmarkt, want veel bedrijven kunnen momenteel geen geschikt
personeel vinden.
De opgave op het gebied van huisvesting is om te zorgen voor voldoende betaalbare
huizen voor vooral starters en ouderen. Het tekort aan huizen maken Twente en de
Achterhoek minder aantrekkelijk als woongebied en vergroot de kans dat mensen
vertrekken.

Directeur coöperatieve Rabobank Jochem Essink:

‘Als ik naar de deelnemers in de dialoog luister dan hoor ik
een enorme betrokkenheid. Er zijn grote opgaven om aan te
werken, maar dat doen we samen. Twente en de Achterhoek
excelleren in ‘naoberschap’, of ‘noaberschap’ op z’n Twents!’
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Twente en de Achterhoek in het Coöperatief Convenant
Als coöperatieve bank geloven wij in de kracht van het collectief. Samen
bereiken we meer dan alleen. Samen krijgen we scherp zicht op de
opgaven waar Nederland voor staat en wie welke bijdrage daaraan heeft.
Met duizenden leden, klanten en andere betrokkenen uit alle regio’s in
Nederland werken we aan een Coöperatief Convenant: een toekomstplan
voor Nederland. Dat plan begint in de regio. Door in elk gebied in dialoog
te gaan, werken we samen aan het investeringsplan voor jouw regio. En
omdat we dat in alle regio’s in Nederland tegelijkertijd en op dezelfde
manier doen, zorgen we ervoor dat regio’s van elkaar kunnen leren.

Aantal deelnemers

374
Twente en
de Achterhoek

Leeftijdsverdeling deelnemers
15-25 jaar
25-35 jaar
35-45 jaar
45-55 jaar
55-65 jaar
65 plus

Het doel van dit rapport is om een eerste inzicht te bieden in de opgaven
die spelen in de regio’s Twente en de Achterhoek. Hiertoe organiseerden
de Rabobanken Centraal Twente, Enschede-Haaksbergen, Noord en West
Twente, Rijssen-Enter, Twente Oost, Graafschap en Noord- en OostAchterhoek begin 2021 een dialoog met regionale betrokkenen: inwoners,
ondernemers en andere mensen die Twente en de Achterhoek een warm
hart toedragen. De uitkomsten van deze regionale dialoog zijn geen
eindstation, maar een eerste stap om in gezamenlijkheid tot nieuwe initiatieven te komen waarmee we de brede welvaart in de regio vergroten.
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Welvaart in de regio belangrijk voor mens en bedrijf
Het is belangrijk dat we werken aan welvaart op regionaal niveau. Of je
een geschikte baan kunt vinden, een goede school voor je kinderen in
de buurt hebt en veilig kunt leven, hangt immers sterk af van het gebied
waarin je woont. De aanwezigheid van hoogwaardige voorzieningen en
of de lucht die je inademt schoon is, bepaalt de kwaliteit van de leef- en
werkomgeving van mensen. Met andere woorden: specifieke omstandigheden in de regio bepalen voor een belangrijk deel de welvaart.

Goede regionale omstandigheden zijn niet alleen belangrijk voor
de welvaart van mensen; ook bedrijven hebben hier baat bij. Goed
opgeleide mensen in de regio bieden bedrijven vaardig personeel; een
gezonde beroepsbevolking zorgt voor minder ziekteverzuim; en sterke
sociale netwerken in een regio vormen een belangrijke voorwaarde voor
productieve samenwerking. De regio is in het ideale geval een gonzende
bijenkorf van interacties tussen bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen én een spin in het web van allerlei internationale stromen. Dit kan
de regio veel concurrentievoordeel opleveren.
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Regionale welvaart is meer dan inkomen
Behalve inkomen en productiviteit gaat welvaart ook over zaken als
veiligheid, gezondheid, sociale contacten, maatschappelijke betrokkenheid, milieu, de balans tussen werk en privé, baanzekerheid, huisvesting,
persoonlijke ontwikkeling en of mensen gelukkig zijn. We spreken daarom
van het belang van brede welvaart.

inkomen

milieu
veiligheid

baanzekerheid

persoonlijke
ontwikkeling

huisvesting

gezondheid

subjectief
welzijn

werkprivébalans

maatschappelijke
betrokkenheid
sociale
contacten

Geen enkele regio is een ‘winnaar’ op alle dimensies van brede welvaart.
Het economische landschap typeert zich door grote regionale verschillen
in deze dimensies. Sommige regio’s floreren in inkomen en productiviteit, maar zien zich geconfronteerd met opgaven op het vlak van milieu
en veiligheid. Andere regio’s hebben juist moeite om bedrijvigheid aan
te trekken en daarmee baanzekerheid te bieden en het vooruitzicht op
voldoende inkomen. Terwijl hier bijvoorbeeld criminaliteit veel minder een
probleem is. Elke regio heeft daarmee dus haar eigen opgaven voor de
brede welvaart.
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In dialoog met Twente en de Achterhoek
Zoeken naar de balans tussen woningbouw en natuurbehoud
De concrete vraag is wat de specifieke opgaven zijn voor Twente en de
Achterhoek. Om deze vraag te beantwoorden, heeft Rabobank op 25
februari 2021 online een dialoog gehouden met betrokkenen uit de
Achterhoek en Twente (zie kader). Deels klanten en leden van Rabobank
in de regio, maar ook andere mensen en bedrijven uit het netwerk van
Rabobank hebben hieraan deelgenomen.
In Twente en de Achterhoek namen 374 mensen deel aan de dialoog.
Samengevat kunnen we stellen dat zij zich zorgen maken over de
leefbaarheid in het gebied. Jongeren en jongvolDialoogvoering als onderzoeksmethode

wassenen verlaten beide regio’s vaak voor hun

om regionale opgaven in kaart te brengen

opleiding, en keren daarna niet terug vanwege
beperkte mogelijkheden op de huizenmarkt en

De regionale dialoog is opgezet volgens de zogeheten
methode van waarderend onderzoek; dit is een gestructureerde manier van gespreksvoering waarbij vanuit de
ervaringen van individuele deelnemers richting wordt
gegeven aan de intenties en vervolgactiviteiten voor de
groep als geheel. Doel daarbij is niet zozeer om boven
tafel te krijgen welke opgaven het belangrijkst zijn, maar
meer wat de opgaven kenmerkt waarmee een regio te
maken heeft.

de arbeidsmarkt. Dit verkleint het draagvlak voor
voorzieningen. Als deze verdwijnen, zet dat de leefbaarheid onder druk. Of zoals een deelnemer van
de dialoog het in een opgave verwoordde: “Het is
een belangrijke opgave om jongeren te behouden
of jonge gezinnen naar deze regio te halen. Dit om
vacatures in te vullen, scholen en verenigingen

De regionale dialoog volgt daarbij vier stappen. Eerst
vragen we de deelnemers vanuit hun eigen ervaring
de opgaven waar Twente en de Achterhoek voor staan
te schetsen. Vervolgens vragen we hen hoe de regio
eruitziet wanneer de genoemde opgaven niet langer
bestaan. En tot slot willen we van de deelnemers weten
wat en wie er voor nodig zijn om dit gewenste beeld
van de regio te realiseren. Bij ieder antwoord, gedurende
iedere stap van de dialoog, kunnen deelnemers
aangeven of ze de antwoorden van de andere deelnemers herkennen of niet. Ook kunnen ze daarbij op de
antwoorden van anderen reageren. Zo ontstaat een rijk
beeld van de specifieke opgaven die betrokkenen in
Twente en de Achterhoek ervaren.

open te houden en de dorpen leefbaar te houden.”
De deelnemers noemden in totaal ruim zeshonderd opgaven voor Twente en de Achterhoek.
Vanwege hun zorgen zien zij vooral opgaven die
de leefbaarheid in het algemeen vergroten en
opgaven die raken aan de welvaartsdimensies
huisvesting en baanzekerheid. Opvallend is dat
dit voor beide regio’s geldt. Uiteraard verschillen
Twente en de Achterhoek van elkaar, maar blijkbaar
hebben ze voor de deelnemers van de regiodialoog vergelijkbare opgaven. Dit biedt kansen voor
samenwerking.
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In de bespreking van de uitkomsten van de dialoog gaan we eerst in op
hetgeen de deelnemers zelf hebben aangegeven. Vervolgens geven we
een korte reflectie vanuit onze eigen regionale kennis.

= uitkomst dialogen

= analyse RaboResearch

Belang van de elf welvaartsdimensies volgens de dialoog
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Leefbaarheid
De leefbaarheid en de vitaliteit van Twente en de Achterhoek op peil
houden is volgens de deelnemers de belangrijkste opgave. Het gaat hen
om een bruisend verenigingsleven, genoeg winkels, betaalbare huizen,
goede bereikbaarheid, een gezonde omgeving, voldoende en geschikte
banen, natuurbehoud en hoogwaardige voorzieningen zoals scholen,
winkels, horeca, zorg en cultuur. Een heel grote opgave dus. Verreweg
de meest genoemde reden voor de onder druk staande leefbaarheid is
het vertrek van jongeren en jongvolwassenen. Zij vertrekken voor hun
opleiding of werk en keren daarna niet terug. Dit versnelt de vergrijzing,
verkleint het draagvlak voor voorzieningen en maakt de regio minder
aantrekkelijk voor bedrijven. Met als gevolg een lagere leefbaarheid.
De twee meest genoemde redenen voor het vertrek van jongeren zijn
beperkte kansen op de huizenmarkt en de arbeidsmarkt. De deelnemers
zien dan ook concrete opgaven voor de welvaartsdimensies huisvesting
en baanzekerheid.
Dat jongeren Twente en de Achterhoek verlaten voor hun opleiding is niet
nieuw en niet uniek voor deze regio’s. Ook in andere delen van het land
vertrekken jongeren al decennialang om hun studie elders te volgen. En
ook zij keren lang niet altijd terug naar de regio waarin ze zijn opgegroeid.
Aangezien dit een grote zorg is voor de deelnemers van de dialoog, is
het belangrijk om te weten wat de beweegredenen zijn van degenen die
de regio verlaten. Wie zijn precies die jongeren en jongvolwassenen die
vertrekken? Welke binding hebben zij met de regio? En wat belet hen om
terug te keren? Jongeren waren zelf niet sterk vertegenwoordigd tijdens
de dialoog, dus het is belangrijk om hen meer te betrekken.

Directeur coöperatieve Rabobank Hans van de Guchte:

‘In de dialoog zien we veel trots en energie terugkomen.
Een uitstekende basis om te werken aan een bruisende
regio om in te wonen en te werken‘.

8

Uitkomsten van de regiodialoog | Twente en de Achterhoek

Huisvesting
De beschikbaarheid van voldoende betaalbare huizen, en daarmee de
toegankelijkheid van de woningmarkt, is volgens de deelnemers ook een
belangrijke opgave voor Twente en de Achterhoek. Zoals gezegd, is deze
direct gekoppeld aan het wegblijven van jongvolwassenen. Het gaat
hen dan ook vooral om huizen voor starters. Maar om de doorstroming
te bevorderen, zijn ook meer huizen voor ouderen nodig. Veel ouderen
wonen in grote huizen die geschikt zijn voor gezinnen, maar kunnen zelf
geen geschikte woning vinden.
Ook op het gebied van huisvesting is dus sprake van ongelijkheid. En ook
op dat vlak is het essentieel om jongeren en jongvolwassenen meer te
betrekken in de dialoog. Zo wordt duidelijk waar hun wensen liggen: een
appartement of een eengezinswoning, in de kleine kernen of de steden
en huur of koop. Door zicht te krijgen op de drijfveren en voorkeuren van
(vertrokken) jongeren kan maatwerk worden ontwikkeld om de huisvestingsopgave aan te pakken.

Directeur coöperatieve Rabobank Jochem Essink:

‘Samen moeten we echt aan de bak.
Via de woningmarkt hebben we rechtstreeks
invloed op het welzijn van mensen‘
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Baanzekerheid
Een gebrek aan carrièrekansen voor theoretisch opgeleiden is een veel
genoemde reden voor het wegblijven of vertrekken van veel jongvolwassenen. Zo vertrekken veel studenten na hun opleiding. Daarom is het
creëren en behouden van voldoende werkgelegenheid volgens de deelnemers verreweg de belangrijkste opgave op het gebied van baanzekerheid. Veel praktisch opgeleiden kunnen moeilijker aan een baan komen.
En dat terwijl veel bedrijven geen geschikt personeel kunnen vinden. Dit
komt doordat veel banen, bijvoorbeeld in de bouw, minder aantrekkelijk
zijn en het onderwijs niet goed genoeg aansluit op de arbeidsmarkt.
Dat studenten na hun opleiding kiezen voor een loopbaan buiten de
regio is niet vreemd. In het westen zijn niet alleen meer banen beschikbaar, ook de variatie is er groter, waardoor zij gemakkelijker loopbaanstappen kunnen zetten. Het is nu eenmaal moeilijk om te concurreren
met de economische dynamiek, variatie en massa van de Randstad. Dat
neemt echter niet weg dat er mogelijkheden zijn om de arbeidsmarkt
te vergroten. Bijvoorbeeld door de aansluiting van het onderwijs op de
arbeidsmarkt te verbeteren en daarmee de mismatch tussen vraag en
aanbod van arbeid te verkleinen. Ondernemers, de overheid en onderwijsinstellingen hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Directeur coöperatieve Rabobank Hans van de Guchte:

‘Er lijkt een mismatch te zijn tussen de vraag naar gekwalificeerd
personeel en het aanbod vanuit de onderwijsinstellingen. Door deze
samen te brengen, maken we de regio aantrekkelijker‘
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Conclusie en vervolgstappen

De vele opgaven die tijdens de dialoog zijn besproken en hierboven
slechts summier zijn beschreven, staan niet op zichzelf. Ze komen voort
uit algemene zorgen over de leefbaarheid in Twente en de Achterhoek. Daarom is een integrale aanpak nodig, waarbij elke opgave wordt
benaderd vanuit de bijdrage aan hetzelfde gemeenschappelijke doel.
De betrokken partijen kunnen dat uiteraard niet alleen. Structurele samenwerking is nodig. Samenwerking tussen de bestuurlijke lagen, tussen jong
en oud, tussen bedrijven en tussen de twee regio’s. Maar bovenal samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs en burgers.
Hoe nu verder?
De uitkomsten van de dialoog bieden de basis voor een regionale (investerings-)agenda. Er komt dus een vervolg. Rabobank neemt hierin het
voortouw, maar we maken de agenda samen. Een agenda die de vitaliteit
van Twente en de Achterhoek als werk- en leefgebied voor iedereen vooropstelt en de balans tussen de ontwikkelingen bewaakt. Een collectieve
opgave waarin bedrijven, overheden en kennisinstellingen de handen
ineenslaan. Daarbij is het ook belangrijk om te leren van de andere regiodialogen die Rabobank organiseert. Verbind in de regio, maar verbind ook
tussen regio’s. Coöperatief.
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