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Inleiding
Diversiteit is een abstract begrip. Het is op veel 
plekken toepasbaar: we spreken over biodiversiteit, 
maar ook over diversiteit van de economie, of de 
bevolking. Het is ook een lastig begrip. Datgene 
wat vanuit één perspectief op elkaar lijkt, is divers 
vanuit een ander gezichtspunt. De bevolking op 
het platteland van Overijssel is homogeen als je 
kijkt naar kleur en opleidingsniveau, maar divers 
als je kijkt naar religie of regionale identiteit. Het 
begrip is ook in zekere mate subjectief: de één ziet 
een bos als alle andere bossen – de ander ziet een 
zeldzame biotoop. 

Als diversiteit zo’n lastig begrip is, waarom dan toch 
een toekomstverkenning erover? Het antwoord op 
deze vraag is dat wij als samenleving met diversiteit 
worstelen. Diversiteit heeft een bijzonder karakter: 
je wilt het hebben, maar niet te veel ervan. Diversi-
teit levert spanning op: gelijken vinden het veiliger 
om met gelijken om te gaan. Het vreemde is on-
voorspelbaar, een beetje gevaarlijk. Maar al te veel 
gelijken wordt ook weer een beetje saai. Na kilome-
ters weide is het leuk om een keer een bos te zien, 
of een plas. Een samenleving wordt ook krachtiger 
als hij veelzijdiger is. Dat raadselachtige karakter:  
je moet diversiteit hebben, maar niet teveel, zorgt 
ook voor maatschappelijke spanning. En om die 
reden is het interessant hoe diversiteit zich zou 
kunnen ontwikkelen. Ook in Overijssel. 
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De vier  
scenario’s
In de toekomstverkenning Diversiteit heeft  
het Trendbureau Overijssel ervoor gekozen om  
normatieve scenario’s te gebruiken, gewenste  
toekomstbeelden. De Wetenschappelijke Raad  
voor het Regeringsbeleid (WRR) raadt aan  
om normatieve scenario’s te gebruiken op het 
moment dat er meerdere sterk verschillende  
visies bestaan over de gewenste toekomstige  
ontwikkeling van een onderwerp. Diversiteit is  
zo’n gepolitiseerd onderwerp. Vanuit één grond-
gedachte zijn de werelden uitgewerkt voor  
diverse onderdelen: van economie tot landschap, 
van sociale cohesie tot politiek. 

Eenheid

Behoudend

Vernieuwend

Fusion Profielen naar 
buiten

Onder ons Overijssel Eigen kringen

Veelheid
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Scenario 1
Onder Ons

Kerngedachte
Identiteit is een vaste, duidelijk te omschrijven verzame-
ling kwaliteiten van een gemeenschap en haar deel-
nemers. Die kwaliteiten moet behouden blijven. Nieuwe 
inwoners moeten integreren door zich aan te passen. 

Kenmerken
Europa is naar de achtergrond verdwenen. Migranten 
moeten aan strenge toelatingseisen voldoen. Tradities, 
gewoonten en de eigen (Nederlandse) identiteit zijn 
belangrijk. De Overijsselse economie is innovatief  
door voort te bouwen op het verleden: landbouw en 
industrie, weven en tapijten maken, drukken, bouwen  
en autotechniek.

Tradities en solidariteit zijn belangrijk. Mensen zetten 
zich in om hun eigen leefomgeving mooi en herkenbaar 
te houden. Er is een bloeiend verenigingsleven. 

De focus op de eigen bevolking heeft demografische 
gevolgen: er dreigt krimp en ontvolking. Daarom worden 
grote gezinnen gefaciliteerd en worden vrouwen gestimu- 
leerd om te werken. De sociale dienstplicht is ingevoerd. 

Opvallend
Rituelen zijn belangrijk, kerken en spiritualiteit spelen 
weer een rol van betekenis. De zondagsrust wordt door 
veel mensen in ere hersteld. Er zijn geen aparte maat-
regelen meer voor migranten en allochtonen. Van nieuw-
komers wordt verwacht dat ze werken en zich aan de 
regels houden. Arbeidskrachten worden zoveel mogelijk 
zelf opgeleid, HBO en MBO zijn gericht op de regionale 
arbeidsmarkt. Iedere Overijsselaar verricht vier uur per 
week vrijwilligerswerk.

Typisch Overijssel
Regionale gemeenschappen hebben een sterk eigen 
karakter. De meeste gemeenten hebben een aanvulling 
gemaakt op inburgeringscursussen. Hierin komen 
streekeigen gewoonten en tradities en bijvoorbeeld 
noaberplicht aan bod. Overijssel hecht aan het traditio-
nele landschap: de Sallandse boerderijen, het Twentse 
coulissenlandschap, de rietvelden van de Weerribben. 
De steden koesteren hun geschiedenis: de Hanze, de 
kerkelijke geschiedenis in Zwolle, de bloei van de  
textielindustrie in Enschede. Samen vormen ze de  
Overijsselse identiteit.

Scenario 2
Eigen Kringen

Kerngedachte 
Het credo is leven en laten leven. Diversiteit is een 
gegeven, en er ontstaan nieuwe vormen van verzui-
ling. Verdraagzaamheid staat hoog in het vaandel. Het 
behoud van de eigen identiteit is belangrijk, en mensen 
hebben respect voor de identiteit van andere groepen.

Kenmerken
De groep staat centraal. Familie- en groepsbanden 
zijn hecht. Er is weinig contact tussen de verschillende 
groepen, en dat maakt de samenleving kwetsbaar.
Diversiteit wordt pragmatisch benaderd. Autochtonen  
en allochtonen gaan nauwelijks met elkaar om. De 
verschillende groepen maken wel gebruik van elkaars 
kwaliteiten: het is handig dat de islamitische bakker  
ook na zessen open is, en dat de Poolse loodgieter of  
ziekenverzorgster 24 uur per dag beschikbaar is. Alleen 
als werkgevers garant staan voor een baan en een 
woning, zijn immigranten welkom. Als nieuwkomers 
eenmaal hier zijn, worden ze gewaardeerd.

De politiek is gericht op het in stand houden van het 
evenwicht tussen de verschillende groepen. Cliëntelisme 
komt veel voor, dit verandert de democratie. Je kunt 
alleen een beroep doen op de overheid als je familie of 
eigen groep je niet helpt. Op het platteland wonen vooral 
autochtone Nederlanders. 

Opvallend
De overheid zet in op een nationaal gevoel, als samen-
bindend element. Integratie wordt minder belangrijk 
gevonden. Er wordt vaak naar de Verenigde Staten, met 
name New York, verwezen. Het vaststellen van gedeelde 
waarden, waarbinnen elke groep kan functioneren, is 
daar een uiting van. In de stad zijn er veel verschillende 
wijken: rijk, arm gemend en etnisch. Op het platteland 
vormen boeren en grondbezitters het landschap.  
De opvattingen over natuur zijn zo verschillend, dat  
er geen natuurbeleid meer gevoerd kan worden. 
Nieuwe groepen zijn welkom als hun inzet leidt tot 
economische groei. Zo kan krimp en vergrijzing worden 
opgevangen. 

Typisch Overijssel
Overijssel bouwt voort op z’n rijke verleden en op  
de eigen kracht: bouw, landbouw, kunststof, techniek. 
Daarbij wordt slim gebruik gemaakt van nieuwe groepen: 
in de bouw is de voertaal Pools, voor technologische 
innovaties wordt een beroep gedaan op Indiase en 
Chinese specialisten.
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Scenario 3
Fusion

Kerngedachte
In dit scenario is identiteit niet een gegeven, maar een 
opgave: de opdracht om samen één gemeenschap te 
vormen. Hoe meer verschillende culturen, hoe sterker 
die gemeenschap.

Kenmerken
Nederland is een immigratieland geworden. De overheid 
stimuleert wederzijds respect. Hoe meer verschillende 
culturen, hoe sterker de gemeenschap. Er zijn allerlei 
initiatieven om de waarde van diversiteit te laten zien. 
Daaruit ontstaat een sterke, gemeenschappelijke iden-
titeit. Aan immigranten worden duidelijke eisen gesteld, 
maar de bereidheid om nieuwkomers op te vangen is 
groot. Nederlanders die zich niet meer thuis voelen 
in hun veranderende land gaan weg. Kenniswerkers 
worden makkelijk toegelaten om innovatie te bevorde-
ren. De Nederlandse economie kan niet draaien zonder 
immigranten. Traditionele groepen mensen, die minder 
open staan voor diversiteit, voelen zich achtergesteld. 
Werkgevers hebben oog voor diversiteitsbeleid, vooral 
omdat dit voor betere bedrijfsresultaten zorgt. Deze  
samenleving vraagt om zelfverzekerde burgers. 

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is afgemaakt, 
we proberen de biodiversiteit in Nederland zo groot 
mogelijk te houden. De groene ruimte in en om de 
steden wordt intensief gebruikt.

Opvallend
Wederkerigheid is een gemeenschappelijke basis en een 
herkenbaar fundament. Gelijkwaardigheid is belangrijk. 
Het culturele leven bloeit, in dorpen en steden. Naast 
de traditionele ‘Nederlandse bouw’ ontstaan spannende 
fusiongebouwen, bijvoorbeeld plattelandswoningen die 
eruitzien als schuren en kleinschalige zorgcomplexen 
met een specifieke culturele kleur. 

Typisch Overijssel
Er wordt bewust gewerkt aan het imago van een creatieve 
regio. Kenniswerkers proberen steeds nieuwe combina-
ties uit, uitgaande van datgene wat er in Overijssel  
al aanwezig is. Ten Cate is hier een mooi voorbeeld van: 
voortbouwend op de textielindustrie heeft het bedrijf 
zich opgewerkt tot een wereldspeler in innovatieve 
weefsels. 

Scenario 4
Profielen naar buiten

Kerngedachte 
In dit scenario vinden mensen één identiteit een benau-
wend begrip uit het verleden. Mensen hebben veel meer 
dan één identiteit en maken deel uit van uiteenlopende 
netwerken. De verschillende identiteiten bestaan naast 
elkaar. Zelfrealisatie staat centraal in dit scenario. Indivi-
duele vrijheid is belangrijk, diversiteit is vanzelfsprekend. 

Kenmerken
De wereldmarkt is een feit, regionale arbeidsmarkten 
bestaan nauwelijks meer. ICT speelt een belangrijke rol, 
vestigingsplaats is veel minder belangrijk geworden. In 
Overijssel hebben sterke spelers contact met wereld-
spelers elders, maar ze doen weinig met economische 
partners in de eigen regio. 
De overheid beperkt zich tot essentiële taken: veiligheid, 
infrastructuur, energiebeleid.

Engels is de voertaal in de wereld. Nederlands wordt 
door veel mensen alleen nog thuis gesproken. Er is 
weinig solidariteit, en daar hebben vooral mensen die 
minder makkelijk meekomen in de geglobaliseerde 
wereld last van. Zij voelen zich ontheemd omdat een 
gezamenlijk groepsidentiteit ontbreekt.

Het landschap kent grote verschillen. Van Kampen tot 
Haaksbergen is er een groot werk-/leef-/genietlandschap 
dat steeds verandert. In de steden is grote diversiteit  
aan woningen, bedrijfsruimten en wijken. Vrijheid in plan-
vorming zorgt voor de bouw van supermarkten in kerken 
en gebedshuizen in leegstaande kantoorpanden.

De omgevingsvisie heeft elke identiteitsnormering los-
gelaten en kijkt alleen naar de toevoeging van kwaliteit. 
Met dat argument wordt ook een paar natuurgebieden  
in de provincie in stand gehouden, zoals de Weerribben 
en de Sallandse heuvelrug.

De instroom van immigranten is groot. Er is veel werk  
in de zorg, dienstverlening, bouw en voedselproductie. 
De markt bepaalt alles.

Opvallend
Startende ondernemers zijn direct via internet met de 
hele wereld verbonden. Deze bedrijven vestigen zich 
vaak op meerdere plaatsen tegelijk.

Typisch Overijssel
Overijssel is onderdeel van een geglobaliseerde wereld. 
De provincie zoekt bewust contact met vergelijkbare 
gebieden en wordt geïnspireerd door de mensen met 
wie ze in contact komt.
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Trends
Wat zijn de belangrijkste trends op het gebied  
van diversiteit in Nederland? We hebben ze op  
een rij gezet.

De twaalf trends zijn:
1 Gematigde migratie
2 Grenzen aan diversiteit
3 Intensiever contact andere culturen
4 Crisis verscherpt diversiteit
5 Krapte op de arbeidsmarkt
6 Toename arbeidskrachten uit MOE-landen
7 Internationaal studentenmilieu
8 Stijging opleidingsniveau allochtonen
9 Verschillen hoog- en laagopgeleiden
10 Lokale krimp
11 Individualisering
12 Overheid en diversiteit
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Trend 1
Gematigde migratie
Iets meer dan 10 procent van de inwoners van Nederland 
is in het buitenland geboren. Daarmee scoort Nederland 
net onder het gemiddelde van de OESO-landen.  
Allochtonen wonen vooral in de Randstad. In Overijssel 
woont 65 procent van de allochtonen in de steden.

Trend 2
Grenzen aan diversiteit
Nederland staat achtste op de lijst van zestig meest  
geglobaliseerde landen in de wereld wat economie 
betreft (Ernst & Young, 2011).
Hoewel mensen de term globalisering makkelijk in de 
mond nemen, hebben nationale grenzen nog steeds 
betekenis. Ze verminderen de uitwisseling van mensen, 
goederen, diensten en kapitaal. Ook afstand doet ertoe. 
Het grootste deel van de Nederlandse export is bestemd 
voor landen binnen de Europese Unie, met name  
Duitsland (25 procent) en België (12,5 procent).

Trend 3
Intensiever contact andere culturen
Opkomende economieën als China, India en Brazilië 
spelen met hun snelle groei een belangrijke rol in het 
herstel van de wereldeconomie. Zij bieden het bedrijfs-
leven goede kansen met nieuwe afzetmarkten en  
investeringsmogelijkheden. In 2010 heeft Nederland  
bijvoorbeeld 41 procent meer afgezet in China dan in 
2009 (CBS, 2011). Door de groei van bijvoorbeeld de 
Poolse en Turkse economie groeit ook de handel met  
die landen. 

Trend 4
Crisis verscherpt diversiteit
In tijden van crisis wordt vaak naar ‘de ander’ gekeken 
als oorzaak van de problemen. Vaak zijn die anderen  
buitenlanders. Vooral laagopgeleiden en werklozen 
ervaren gevoelens van dreiging (Savelkoul et al., 2011). 
Gevoelens van etnische dreiging komen in dit geval voort 
uit de concurrentiestrijd met etnische minderheden over 
bijvoorbeeld banen. In Overijssel speelt dit onder andere 
bij vrachtwagenchauffeurs en in de vleesverwerkende 
industrie. Deze angst is niet onterecht. 

Trend 5
Krapte op de arbeidsmarkt
Nederland vergrijst. Werkgevers in Overijssel waren 
al personeel in het buitenland aan het werven, en die 
ontwikkeling zet zich door. Daardoor ontstaat er meer 
diversiteit in de Overijsselse bevolking.

Trend 6
Toename arbeidskrachten uit 
MOE-landen
Nederland is geen belangrijk land voor arbeidskrachten 
uit Midden- en Oost-Europa. In 2006 koos 2,4 procent 
van de Poolse emigranten voor Nederland, 41 procent 
van hen koos voor Duitsland, 17 procent voor het  
Verenigd Koninkrijk. 
De migratie vanuit Polen is grotendeels tijdelijk. Vanaf 
2014 kunnen ook Roemenen en Bulgaren zich vrij in 
Nederland vestigen. De economische situatie in hun 
thuislanden is slechter dan in Polen. De kans is daarom 
groter dat de Roemenen en Bulgaren zich wel definitief 
in Nederland zullen vestigen. 

Trend 7
Internationaal studentenmilieu
Nederlandse studenten studeren relatief weinig in  
het buitenland. Ook studeren er relatief weinig  
buitenlandse studenten in Nederland, al neemt hun 
aantal langzaam toe. In Overijssel studeren vooral  
Duitse studenten.

Uitslag verkiezingen TK 2010 Overijssel

CDA
PvdA
VVD
PVV
SP
CU
D’66
GL
SGP
PvdD
Overig
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Trend 8
Stijging opleidingsniveau 
allochtonen
Het opleidingsniveau van allochtonen wordt steeds 
hoger. Vooral allochtone vrouwen en meisjes doen  
het goed. Ook op de arbeidsmarkt maken allochtonen 
een inhaalslag, al wordt die door de crisis gedeeltelijk 
teniet gedaan. 

Trend 9
Verschillen hoog- en  
laagopgeleiden
Het verschil tussen hoog- en laagopgeleiden wordt  
een steeds belangrijkere scheidslijn. Volgens socio-
loog Wolbers (Radboud Universiteit) zullen de grootste 
problemen optreden bij een harde kern van hardnekkige 
achterblijvers. Dit is 5 tot 10 procent van de bevolking. 
Een teveel aan diversiteit gaat in Overijssel wellicht 
eerder om de verschillen tussen hoger- en lageropge-
leiden, dan om diversiteit in culturele achtergrond. In 
Overijssel zijn immers betrekkelijk weinig allochtonen.

Trend 10
Lokale krimp
‘Het’ platteland bestaat niet. De sociaal-economische 
situatie moet per dorp bekeken worden. Er is een kans 
dat in sommige delen van Overijssel zich een ontwikke-
ling voordoet dat kansrijke jongeren wegtrekken en er 
een relatief arme en oude bevolking achterblijft. Volgens 
het SCP behoort een aanzienlijk deel van Overijssel tot 
het ‘gesloten platteland’. Men beziet de buitenwereld  
en nieuwkomers met enige argwaan. Dat kan de vicieuze 
cirkel naar minder vitaliteit versterken.

Trend 11
Individualisering
De samenleving wordt niet alleen diverser als het  
gaat om afkomst van de bevolking. Er is ook steeds 
meer diversiteit in arbeidsrelaties, samenlevingsvormen, 
waarde-oriëntaties of stemgedrag. De verschillen binnen 
bevolkingsgroepen zijn belangrijker dan de verschillen 
tussen bevolkingsgroepen. Mensen worden individualis-
tischer, er valt meer te kiezen. De markt reageert hierop 
met maatproducten. Voor de overheid is het lastig om  
op deze heterogene wereld te reageren. De overheid mag 
immers geen onderscheid maken tussen mensen. Civil 
society en commerciële partijen kunnen dat wel doen. 

Trend 12
Overheid en diversiteit
Als gevolg van de crisis en de bezuinigingen zullen 
taken die de overheid nu doet, door de markt en door 
de gemeenschap gedaan worden. Dat kan aan de ene 
kant meer diversiteit betekenen. Blauwdrukken vanuit 
de overheid zijn voorbij. Natuur en landschap zullen op 
andere manieren tot waarde moeten worden gemaakt. 
Als het om wonen gaat, wordt de rol van particuliere 
opdrachtgevers belangrijker. Maar ook marktwerking  
kan tot uniformiteit leiden, bijvoorbeeld overal dezelfde 
winkelketens. De overheid en de gemeenschap zullen 
naar nieuwe manieren moeten zoeken om diversiteit 
gestalte te geven. 

Steenwijkerland

Staphorst

Zwartewaterland

Kampen

Zwolle Dalfsen Ommen

Raalte

Olst-Wijhe

Deventer Rijssen-Holten

Hof van Twente

Wierden
Hellendoorn

Almelo

Borne

Haaksbergen

Enschede

Hengelo

Tubbergen

Twenterand

Hardenberg

Dinkelland Losser

Oldenzaal

Ruimtelijke spreiding van de zes typen platteland

Het gesloten platteland
Het dorpse platteland
Het woonplatteland
Het elitaire platteland
Het stedelijke platteland
Grote stad >100.000 inwoners
Overig stedelijk
Overig platteland
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Feiten &  
Mythen
In discussies rond diversiteit worden veel gegevens  
gepresenteerd die elkaar lijken tegen te spreken.  
Het is belangrijk feit en mythe te onderscheiden.  
Op de website vindt u een overzicht. Hieronder  
treft u een kleine selectie aan. De bronnen bij de 
verschillende stellingen zijn te vinden op de website 
van het Trendbureau Overijssel. 
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Bevolkingssamenstelling 
De migratie naar Nederland daalt als gevolg van de crisis.
— Mythe

Deze verwachting is de laatste jaren niet uitgekomen.  
De immigratie daalde na 2001 sterk, maar nam vanaf 
2006 weer toe. Die toename wordt met name veroorzaakt 
door de immigratie uit landen van de Europese Unie.

De immigratie vanuit landen als Polen naar Nederland 
zal op termijn dalen. 
— Verwachting

De Poolse economie groeit: van 2004 tot 2009 met  
26 procent. Bovendien vergrijst de bevolking ook daar.  
De verwachting is dat de arbeidsmarkt in Polen zal  
aantrekken. In het verleden heeft toetreding tot de EU 
ook niet tot blijvend grote immigratiestromen geleid. 
Denk aan Italië, Griekenland en Spanje.  

Er wonen in Overijssel meer Irakezen dan Marokkanen.
— Feit

De grootste groepen allochtonen in Overijssel zijn Duit-
sers, Indonesiërs en Turken. Daarna komen de Irakezen. 
Er waren in 2010 slechts 4.290 Marokkanen  
in Overijssel.

De migratie van Aziaten naar Nederland neemt toe. 
— Feit

Aziatische immigranten zijn voor een deel kenniswerkers. 
Ook neemt het aantal Chinese studenten in Nederland 
sterk toe. 

De grote steden in Overijssel hebben het hoogste saldo 
aan buitenlandse immigranten. 
— Mythe

Het ligt er aan hoe je meet: gerekend in immigratie per 
1000 inwoners scoorden in 2009 Deventer en Hof van 
Twente het hoogst met resp. 9,69 en 6,37 buitenlandse 
immigranten per 1000 inwoners.   

Religie
Moslims in Nederland gaan steeds minder naar de moskee.
— Feit

‘Ontkerkelijking’ vindt ook onder moslims plaats.  
In 2008 ging ruim 30 procent van de moslims in  
Nederland regelmatig naar de moskee. Dat was  
in 1999 nog 47 procent.

In buurten met veel mensen zijn die zich rekenen tot  
een kerkelijke gezindheid of een levensbeschouwelijke 
groepering, is de betrokkenheid bij de buurt groter.
— Feit

Opleidingsniveau
In Nederland bepaalt het opleidingsniveau van je  
ouders in sterke mate je sociaal-economische kansen.
— Feit

In Nederland is de samenhang tussen het opleidings-
niveau van de ouders en dat van de kinderen relatief 
groot. De beperkte mobiliteit in Nederland wordt mede 
veroorzaakt door het ‘inflexibele’ Nederlandse onder-
wijssysteem.

Gevoelens van etnische dreiging worden versterkt in 
economisch moeilijke tijden.

— Feit
Vooral laagopgeleiden zijn intolerant ten opzicht van 
minderheden. Gevoelens van etnische dreiging komen 
in dit geval voort uit de concurrentiestrijd met etnische 
minderheden over de schaarse economische hulp-
bronnen zoals banen en politieke middelen. 

Hoogopgeleide allochtonen denken beter over  
Nederlanders dan laagopgeleide allochtonen.  
— Mythe

Zwarte scholen hebben een negatieve invloed op  
leerprestaties.
— Mythe

In het voortgezet onderwijs wordt geen relatie  
gevonden tussen onderwijsprestaties en het aandeel 
allochtone leerlingen. In het basisonderwijs is er een 
gering effect, maar is het effect van het opleidings-
niveau van de ouders dominant. 

De groep allochtone laagopgeleiden is ontevreden  
over de samenleving en vormt daarmee een ‘explosie-
vere’ groep dan de groep autochtone laagopgeleiden.
— Mythe

Laagopgeleide autochtonen zijn veel minder tevreden 
over de Nederlandse samenleving dan laagopgeleiden 
allochtonen. Bij de allochtonen zijn het vooral de  
hogeropgeleiden die ontevreden zijn met de samenle-
ving als geheel.

Religie in Overijssel 2002/2003

Nederlands Hervormd
Gereformeerd
Rooms Katholiek
Moslim
Overig
Geen

Bron: CBS (POLS), zie wikipedia ‘religie in Nederland’
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Studenten in Nederland zijn sterk internationaal  
geöriënteerd. 
— Mythe

In vergelijking met landen als België, Duitsland en  
Engeland heeft Nederland (erg) weinig buitenlandse 
studenten. Nederlanders studeren ook weinig in  
het buitenland.

Diversiteit in inkomens
In Nederland is weinig inkomensongelijkheid.
— Feit

De laatste jaren is de inkomensongelijkheid in  
Nederland echter wel toegenomen.

Staphorst is een van de gemeenten met de hoogste  
vermogens. Enschede een van de gemeenten met de 
laagste vermogens.
— Feit

Staphorst staat negende in de top-10. De vermogens 
in de grote steden behoren tot de laagste van het land. 
Rotterdam eindigt op de laatste plaats. Ook Enschede, 
Heerlen, Delft, Nijmegen en Arnhem behoren tot de  
tien gemeenten met de laagste vermogens.  
(De Nederlandse Samenleving 2010, CBS 2010)

Mannen en vrouwen
Vooral bij mannen neemt het aantal ‘sociale dalers’ toe.
— Feit

De verwachting dat kinderen het beter doen dan hun 
ouders, is een belangrijk uitgangspunt in onze samen-
leving. In de toekomst zullen er kinderen zijn, met name 
jongens, die het minder goed doen dan hun ouders.

In Nederland zijn er meer hoogopgeleide vrouwen dan 
mannen.
— Feit

De politiek is geëmancipeerd. 
— Mythe

In Nederland zijn relatief weinig vrouwen politiek actief. 
Ook groeit de deelname van niet-westerse allochtonen 
nauwelijks. In de Provinciale Staten van Overijssel zitten 
minder vrouwen en niet-westerse allochtonen dan het 
landelijk gemiddelde.

Stad en Landschap
Door het Nederlandse woonbeleid kent Nederland 
vergeleken met andere landen een relatief beperkte 
scheiding naar inkomen.
— Feit

Positieve effecten van gemengde wijken op ‘sociale 
stijging’ zijn niet aangetoond.
— Feit

Nederlands onderzoek laat zien dat het voor je sociaal-
economische positie weinig uitmaakt in welke buurt je 
woont. Als een kansarme bewoner een koopkrachtige 
buur krijgt, betekent dat nog niet dat er direct contacten 
worden gelegd, laat staan dat toegang ontstaat tot  
scholing of werk.

Doorsnee vermogen van huishoudens 
per gemeente,1 januari 2008

Mediaan van het vermogen 
(x 1000 euro)

< 60
60 - 110
110 - 160
160 - 230
   > 230
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Agenda voor  
de toekomst
De trends, onzekerheden en feiten rond diversiteit 
zijn geïnventariseerd. Wat betekenen die voor  
Overijssel? Het Trendbureau Overijssel heeft gepro-
beerd een ‘Agenda voor de Toekomst’ te formuleren. 
Het gaat om onderwerpen die om een reactie vragen 
van de Overijsselse samenleving: overheden,  
bedrijven en burgers. 
Het begrip ‘geborgen diversiteit’ staat centraal. De 
grondgedachte is dat diversiteit, en ook meer diversi-
teit, goed kan zijn voor Overijssel. Maar die diversiteit 
moet wel ‘geborgen’ zijn; er moet een relatie zijn met 
het bestaande. Hoe die relatie vorm krijgt, dat is een 
politieke keuze.
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1 Bevolkingssamenstelling
Er wonen relatief weinig allochtonen in Overijssel, maar 
de provincie zal de komende jaren wel internationaler 
worden. Werkgevers werven personeel in het buitenland, 
omdat er in Nederland te weinig vakmensen zijn. Er zul-
len meer buitenlandse arbeidskrachten naar Overijssel 
komen omdat de beroepsbevolking krimpt. Het gaat niet 
alleen om contacten ver weg: Duitsland is onze belang-
rijkste handelspartner. Dat zal ook in de toekomst zo zijn. 
Daarom is het belangrijk om meer aandacht te besteden 
aan de relatie met Duitsland.

2 Spanningen
Mensen, producten, diensten en kennis steken makkelij-
ker de grens over dan ooit. Tegelijk is de wereld minder 
geglobaliseerd dan vaak wordt gedacht. Er wordt nog 
altijd meer verdiend met handel binnen de landsgrenzen 
dan daarbuiten. Regionale en nationale identiteit doen 
ertoe: sociaal, cultureel en economisch. Openheid is  
niet in tegenspraak met borging.
Mensen kunnen doorgaans goed overweg met diver-
siteit, behalve als ze angstig zijn. In Nederland hebben 
vooral minder weerbaren moeite met de diverse samen-
leving. De economische crisis verscherpt dat: we leven  
in spannende tijden. 

3 Politieke keuzes
Hoe kunnen we de samenleving vormgeven zonder dat 
mensen, allochtoon of autochtoon, oneerlijk bejegend 
worden? Daarop zijn verschillende antwoorden mogelijk, 
afhankelijk van de politieke invalshoek (zie de scenario’s). 
Welk pad Overijssel opgaat is aan de maatschappij en 
de politiek. Dat we met elkaar praten over de manier 
waarop we met identiteit en diversiteit omgaan is  
belangrijk. Alleen op die manier kan de relatie tussen  
het bestaande en het nieuwe gelegd worden.

4 Bevolkingsgroepen
Nieuwe groepen verwerven zich meestal binnen  
twee tot drie generaties een plaats in de Nederlandse  
samenleving. Er zijn ook groepen die het lastiger 
hebben. De derde generatie Molukkers doet het bijvoor-
beeld slechter dan de tweede. Dit wordt verklaard uit 
een houding van afwijzing van de Nederlandse samen-
leving. Dit probleem zou ook kunnen gaan spelen bij 
Turken en Marokkanen. De werkloosheid en criminaliteit 
onder deze groepen is groter dan onder Nederlanders. 
Het is de opgave om de relatie tussen deze groepen en 
de samenleving te borgen en te verstevigen.

5 Opleidingsniveau
De verschillen tussen hoog- en laagopgeleiden gaan 
meer schuren. De verwachting is dat lageropgeleiden 
moeite krijgen met de steeds grotere complexiteit 
van de kennissamenleving. De relatie tussen hoog- en 
laagopgeleiden kan op verschillende manieren vorm-
gegeven worden. In Nederland is de strategie er vaak 
op gericht om van lageropgeleiden, hogeropgeleiden te 
maken. De focus ligt misschien teveel op een zo hoog 
mogelijke opleiding en te weinig op de inschakeling en 
waardering van mensen met een lagere opleiding.

Autochtoon en allochtoon in Overijssel

Autochtoon
Afrika
Azië
Amerika
Europa
Oceanië

Autochtoon en (niet-)westerse allochtoon

Autochtoon
Niet westerse allochtoon
Westerse allochtoon

Opleiding werkend Overijssel 2010

Laag
Middelbaar
Hoog

Bron: CBS Statline
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6 Platteland
Een groot deel van de Overijsselse plattelands- 
bevolking is import. Toch zijn er ook gebieden op  
het Overijsselse platteland die dreigen te verschralen.  
Op het moment dat weerbare mensen vertrekken, of 
zich niet aansluiten bij de dorpsbevolking, is dat slecht 
voor een gemeenschap. Met de krimpende beroeps- 
bevolking en de economische crisis dreigt deze situatie 
in sommige gebieden te ontstaan. Daarom is het belang-
rijk om relaties met andere groepen te versterken.  
Ook hier geldt: geborgen diversiteit.

7 Stad
Gemengde wijken of niet? Er zijn genoeg voorbeelden  
te noemen van mislukte projecten, ook in Overijssel.  
Aan de andere kant is homogeniteit ook niet goed voor 
een samenleving. Een schoolvoorbeeld zijn de wijken  
uit de jaren zeventig waar iedereen tegelijk kinderen 
kreeg, waar die kinderen allemaal tegelijk pubers waren 
en waar de bewoners nu massaal vergrijzen. 
Hier moeten politieke keuzes worden gemaakt die over 
geborgen diversiteit gaan. Hoe kan je zorgen voor diver-
siteit die voor iedereen prettig is? Gestuurde diversiteit 
lijkt paradoxaal, maar kan gebiedsontwikkeling op gang 
brengen. Denk bijvoorbeeld aan het Havenkwartier in 
Deventer. Na een tijdje ‘loopt’ zo’n gebied en kan de 
overheid zich terugtrekken. Deze ontwikkeling is een 
kans voor gemeenten. De creatieve klasse vestigt zich 
met name in gebieden waar openheid en tolerantie de 
boventoon voeren. Als Overijssel die groep aan zich wil 
binden, is bevordering van diversiteit dus belangrijk.

8 Landschap
Maatschappelijke en politieke keuzes nu bepalen hoe 
divers het landschap blijft. Verschillende ontwikkelingen 
wijzen in de richting van meer diversiteit: decentralisatie, 
meervoudig ruimtegebruik, verstedelijking en krimp.  
Er moeten nieuwe vormen van financiering komen voor 
het natuurbeleid. Gemeenten moeten nieuwe bestem-
mingen vinden voor de grond die ze bezitten. De druk  
op het landschap is groot. Aan de andere kant zorgt 
schaalvergroting binnen de landbouw waarschijnlijk voor 
verdere standaardisering, tot agri-cultuurlandschappen.
Er wonen steeds meer burgers op het platteland die  
ook inspraak willen. Dit leidt waarschijnlijk tot behoud  
en vernieuwing van landschapselementen op klein-
schalig niveau.

9 Economie
De economische vitaliteit hangt samen met de histori-
sche groei en aard van een gebied en zijn productie- 
structuur. In economische termen: de mate van  
gerelateerde diversiteit. Denk aan de papierindustrie 
en de boekdrukkunst in de Stedendriehoek, die weer 
samenhangt met de creatieve industrie en de zakelijke 
dienstverlening in Deventer. Het is goed deze regionale 
diversiteit te onderkennen en tot kracht te maken.  
De diversiteit verdwijnt nu te snel onder algemene  
sectorindelingen.

10 Sturingsmogelijkheden
Het overheidsbeleid moet worden afgestemd op de 
grotere diversiteit in de samenleving. Voor de overheid  
is het lastig om op deze heterogene wereld te reageren. 
De overheid mag immers geen onderscheid maken 
tussen mensen op een manier zoals de civil society en 
commerciële partijen dat wel mogen. De overheid kan er 
ook voor kiezen een ander type beleid te maken, bijvoor-
beeld meer probleemgericht of voor specifieke groepen.

Landschaptypes in Overijssel 2011

Heide en hoogveenlandschap,
basis gelegd in de middeleeuwen
Eeuwenoud landschap/’ancient 
countryside’, basis gelegd 
in de middeleeuwen
Jong landschap, 
meestal ontgonnen of 
ingericht na 1800
Stedelijk gebied

Bron: Staat van Overijssel, 2011
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Veldexcursies
Wat zijn de verschillende invalshoeken van  
diversiteit in Overijssel? Om dat te onderzoeken  
is een verkennersgroep met mensen uit het  
maatschappelijk veld en het bedrijfsleven zeven 
keer op veldexcursie gegaan. Op zoek naar  
diversiteit en cultuurhistorie, ondernemerschap, 
wonen, overheidsbeleid, leefbaar platteland,  
sport en onderwijs. Een impressie van wat zij  
zijn tegengekomen in woord en beeld. 
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Nieuwe mensen, 
nieuwe verhalen

Cultuurhistorie vertelt verhalen. In en rond  
Steenwijk zie je dat het snelle veranderen in  
denken kenmerkend is voor de periode na de 
Tweede Wereldoorlog. Dat levert ook een grote  
diversiteit aan landschap en bebouwing op.

Historie moet je leren (her)kennen. Je ontdekt dat er 
veel verhalen zijn, omdat iedereen verschillend kijkt. Zo 
ontstaat diversiteit: in de verschillende identiteiten die 
deel uitmaken van het geheel van een plek (dorp, stad 
of wijk). Die identiteit geeft binding en samenhang en 
maakt dat diversiteit zich verder kan ontwikkelen. Want 
nieuwe mensen brengen nieuwe verhalen mee. Het 
verhaal van een plek is nooit af.

Steenwijk is een stad met cultuur, maar ook een stad 
met werkers in industrie en bouw. Rijk en arm wonen van 
oudsher dichtbij elkaar. Rondom het station van Steenwijk 
is veel ruimte gevuld met nieuwe, leegstaande kantoor-
gebouwen. 

Steenwijk trekt woningbouw naar zich toe. Dorpen als 
Oldemarkt vrezen dat dit hun vitaliteit aantast. De uit-
straling van het dorp is die van een klassiek plattelands-
centrum, waar vroeger veel gebeurde. Nu is er naast 
levendigheid en toerisme veel leegstand en leegheid  
– er is veel minder te doen in de hoofdstraat.

André Bus, docent Saxion en bewoner van het gebied: 
‘Het is belangrijk om bewoners uit de streek meer bij 
‘hun’ landschap te betrekken. Vaak weten mensen 
helemaal niet wat ze zien. En als ze met nieuwe kennis 
samenwerken met behoud en beheer, zijn ze bereid 
meer te doen dan grote beheerders als Staatsbosbeheer 
kunnen realiseren.’

Wat
Veldexcursie 1
Cultuurhistorie, ruimtelijke 
kwaliteit en diversiteit

Waar
Steenwijk (43.200 inwoners 
(2010), 32.168 ha,  
NO-Overijssel)

Wanneer
Woensdag 8 juni 2011

Ondernemerstypen Overijssel 2011

Ontplooiers
Experts
Pragmatici
Hoeders
Jagers
Einzelgängers

Bron: Staat van Overijssel 2011
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Geen gedwongen  
samenwerking

Amateursport gaat vaak over samenwerken. Op het 
veld, maar zeker ook daarbuiten. In Borne weten ze 
daar alles van. Een veldexcursie langs accomodaties  
en een seniorensportvereniging.

Accommodaties
Lex Albers, sportwethouder in Borne: ‘Eind vorige  
eeuw is besloten om alle sportaccommodaties samen  
te brengen op één locatie in de wijk Bornse Maten. 
De woningbouw in die wijk zou de sportvoorzieningen 
kunnen financieren. In 2008 moesten we toegeven 
dat het plan niet gerealiseerd kon worden. We wisten 
inmiddels van krimp en ontgroening en zaten met de 
financiële crisis. Met gemeentelijke middelen hebben we 
de sportverenigingen een alternatief geboden. Uitein-
delijk ging het mis omdat de kleine clubs bang waren 
ondergesneeuwd te raken door de grote. Kerkelijke 
identiteit bleek belangrijker dan kostenbesparing. Van 
het idee van multifunctioneel gebruik is niets terecht-
gekomen. De clubs hebben elk apart subsidie gekregen 
voor kleedkamers en hebben die los van elkaar gebouwd, 
met veel eigen geld en vrijwillige inzet. Als gemeente 
hebben we hun die keuze gelaten. Wel denken we dat de 
clubs zichzelf in de vingers snijden, omdat ze goedkoper 
hadden kunnen bouwen. Maar als clubs hun eigen identi-
teit als kernwaarde zien, dan gaan wij ze niet dwingen om 
samen te werken.’

Apart sporten
Meneer Bosklopper van seniorenvereniging Blijf Fit: 
‘Onze vereniging is een sportclub voor 55-plussers  
in Borne. We zijn voortgekomen uit het project Sporten 
voor ouderen. Aan dat project deden tweehonderd 
ouderen mee, onder leiding van gekwalificeerde 
docenten. De bestaande sportverenigingen wilden  
dit project niet overnemen. De docenten waren te duur, 
ze waren bang dat al die ouderen het imago van hun 
club zou veranderen. We zijn daarom maar voor onszelf 
begonnen. Blijf Fit is nu een zelfstandige aanbieder van 
gemengd sporten voor ouderen vanaf 55 jaar. Nu we  
een volwaardige, zelfstandige vereniging zijn, willen 
andere sportverenigingen wél contact met ons en  
meer samenwerken.’

Sportservice Overijssel (SSO) merkt dat veel sport-
verenigingen amper nadenken over diversiteit in hun 
ledenbestand. Een gemiste kans vinden ze bij SSO.  
Want zo komt een sportclub niet in beweging, een  
belangrijke voorwaarde om vorm te geven aan de  
maatschappelijke rol die een sportvereniging heeft.

Wat
Veldexcursie 2 
Sport en diversiteit

Waar
Borne (21.330 inwoners 
(2010), 2616 ha, Twente)

Wanneer
Vrijdag 4 november 2011
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De rol van toeval
Komt diversiteit in ondernemerschap en cultuur tot 
stand door de toevallige samenkomst van mensen 
in tijd en plaats? Is het Havenkwartier in Deventer 
een vorm van toeval? Of het resultaat van een met 
zorg opgebouwde voedingsbodem van creativiteit en 
ondernemerschap? In elk geval vervult de gemeente 
Deventer een bijzondere rol door het Havengebied 
“aan de haren omhoog te krijgen zonder te trekken”.

Erik Post, directeur van het Theaterschip: ‘Iedereen  
die zich hier vestigt, draagt bij aan het gebied, gewone 
bedrijven komen hier niet. Neem La Bottega, de Alfa 
Romeogarage. Daar schenken ze de beste espresso  
van Deventer. Als ze daar alleen auto’s zouden repare-
ren, hadden ze zich hier niet mogen vestigen.
Mensen komen in het Havenkwartier voor inspiratie,  
ontspanning, energie en om kennis te maken met nieuwe 
mogelijkheden. In de huidige vorm tot 2012. Daarna 
wordt alles anders, want dan lopen de huurcontracten af.’

Ongezouten is opgezet om ondernemers te laten 
profiteren van de creatieve capaciteiten van kunste-
naars. Mieke Conijn, van Kunstenlab waar Ongezouten  
is begonnen: ‘Kunstenaars kunnen helpen om het  
ondernemerstraject te versterken. Bedrijven kunnen  
veel hebben aan de onafhankelijke blik van kunstenaars. 
De bemiddeling tussen ondernemer en kunstenaar gaat 
intuïtief. De resultaten laten zien dat het goed uitpakt. 

We zijn inmiddels ook met andere initiatieven bezig. Zo 
houden we een prijsvraag Durf met design en willen we 
graag een artist in residence-systeem opzetten waarbij 
een kunstenaar langere tijd in een bedrijf aanwezig is.’

De factor tijd is belangrijk. Rommelruimte kan door  
‘gestuurde diversiteit’ aantrekkelijk worden. Dan raakt  
de markt geïnteresseerd. Op dat moment dreigt homo-
geniteit. Dat is niet erg: de diversiteit ontstaat weer in 
andere gebieden. 

Wat
Veldexcursie 3 
Diversiteit, ondernemerschap 
en cultuur

Waar
Havenkwartier, Deventer 
(98.523 inwoners (2010), 
13.434 ha, Stedendriehoek)

Wanneer
Donderdag 16 juni 2011
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Diversiteitsbeleid  
is burgerschap

Enschede telt 160 verschillende nationaliteiten.  
Twintig procent van de inwoners is allochtoon.  
Wat is diversiteit volgens de gemeente Enschede?

Henny Breukers, beleidsmedewerker integratie, eman-
cipatie en sport: ‘De gemeente Enschede ziet diversi-
teitsbeleid als inclusief beleid. Dat betekent rekening 
houden met verschillen tussen mensen in sekse, 
etniciteit, seksuele voorkeur, leeftijd, handicap en religie. 
Als gemeente richten we ons op het bereiken van gelijke 
rechten en kansen, het tegengaan van discriminatie 
en sociale uitsluiting en het bevorderen van gelijke 
behandeling van iedereen. Dat gaat dus over burger-
schap, waarbij door iedereen actief wordt deelgenomen 
aan de samenleving. Het belangrijkste is dat diversiteit 
algemeen beleid is, dat in alle aspecten van gemeentelijk 
beleid meegenomen moet worden. Alleen wanneer het 
echt nodig is, hanteren we specifiek beleid.’

Wat
Veldexcursie 4 
Overheid en diversiteit

Waar
Gemeente Enschede (157.052 
inwoners, 14.274 ha, Twente)

Wanneer
Maandag 11 juli 2011

Verdeling sociale milieus in Overijssel

Moderne burgerij
Traditionele burgerij
Opwaarts mobielen
Gemaksgeorienteerden
Postmaterialisten
Nieuwe conservatieven
Postmoderne hedonisten
Kosmopolieten

Bron: Staat van Overijssel 2010
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Onzichtbare muur
Hoe leefbaar is het platteland? Voor ’s Heerenbroek 
komt de buitenwereld steeds dichterbij.

’s Heerenbroek, dorp onder de rook van Zwolle. Jacoline  
van de Wetering (Dorpsbelangen) is hier geboren en 
getogen: ‘Wij mogen geen woningen meer bouwen, terwijl 
Zwolle nu het laatste stuk groen tussen dorp en stad dreigt 
te bebouwen. Het wordt ons opgelegd, zonder ruimte voor 
inbreng van onze wensen en plannen. Terwijl we onze 
dorpsidentiteit willen houden. Ruimte, eigenheid, op jezelf 
maar ook aandacht voor buren, nuchter en praktisch. Voor 
buitenstaanders is dit moeilijk in te schatten en die kunnen 
helemaal de verkeerde aanpak kiezen. Er is zoiets als een 
onzichtbare muur die de dorpelingen wel zien en de buiten-
staander niet.’

In de Mastenbroekerpolder is de identiteit duidelijk: van 
oudsher grote boerderijen, gelovige mensen die werken  
in het familiebedrijf. Zoons nemen het bedrijf van hun  
vader over in deze grote, welvarende polder, waar de  
boerderijen op terpen staan als eilandjes in de ruimte.  
Soms is dan inbreng van buiten af nodig om veranderingen  
op gang te brengen ‘Vroeger was de polder “met kranten-
papier dichtgeplakt”, zoals wij hier zeggen. Wat er buiten  
de polder gebeurde, interesseerde ons niet. Dat is wel  
veranderd. Nu zijn bijvoorbeeld twee broers uit Twente  
in de polder komen boeren. En die zetten gelijk een groot 
bedrijf neer met meer dan 300 koeien. Dat zet ons wel  
aan het denken over onze eigen bedrijfsvoering!’

Wat
Veldexcursie 5 
Platteland en leefbaarheid

Waar
’s Heerenbroek  
(600 inwoners (2008), 371 ha, 
gemeente Kampen)

Wanneer
9 juni 2011

Mate van stedelijkheid Overijssel 2006

Stedelijkheid van Overijssel 
(postcodegebieden)
Niet-stedelijk
Weinig stedelijk
Matig stedelijk
Sterk stedelijk
Zeer sterk stedelijk

Bron: Thuis op het platteland, SCP, 2006
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Variatie in wonen
Voor wie worden woningen gebouwd? Die vraag is  
niet zo eenvoudig te beantwoorden. Het is immers 
heel moeilijk om zestig jaar vooruit te kijken. De 
trend nu is dat groepen gevarieerder worden. Er 
zou duurzaam gebouwd moeten worden voor die 
verschillende groepen. Het is in elk geval wenselijk 
dat het woning-bestand als zodanig een veel grotere 
variatie gaat krijgen, met meer ruimte voor andere 
woonvormen. 

Het Hoornwerk in Deventer is van oorsprong een  
echte volksbuurt. Nu is de wijk gesloopt, staan er  
kantoorgebouwen en komen er drie wooneilanden.  
Een ervan, het Ravelijn, is klaar. Er zijn 108 huurwonin-
gen, zowel in de sociale als de vrije sector. Een deel  
van de woningen is bestemd voor oudere zorgvragers, 
met name dementerenden. Die menging heeft geleid  
tot veel problemen, die maar moeizaam opgelost  
kunnen worden. Hoornwerk is een voorbeeld van  
stedelijke vernieuwing. Er zijn veel spanningen.  
Groepen met een lagere sociaal-economische status 
hebben meer behoefte aan sociale contacten in de 
buurt, en organiseren dat goed. Hogeropgeleiden  
voelen zich daar niet altijd gemakkelijk bij.

Chinese studenten van Saxion die wonen in flats in 
de Rivierenwijk, blijken vooral contact te hebben met 
andere buitenlandse studenten. Ze hebben nauwelijks 
contact met buurtbewoners en Nederlandse studiege-
noten. Maar ze zijn erg blij met de Turkse winkels in de 
buurt: daar wordt het voedsel verkocht dat ze kennen. 

Wat
Veldexcursie 6 
Wonen en diversiteit

Waar
Deventer (98.523 inwoners 
(2010), 13.434 ha,  
Stedendriehoek)

Wanneer
Dinsdag 31 mei 2011

Huishoudsamenstelling Overijssel 2011

Eenpersoonshuishoudens 
Meerpersoonshuishoudens 
zonder kinderen
Meerpersoonshuishoudens 
met kinderen 

Bron: CBS, Huishoudensstatistiek
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Scholen in  
soorten en maten

Hoe bereid je leerlingen voor op de samenleving  
van morgen? Die scholen in Zwolle, drie manieren  
van aanpak.

Deltioncollege
Ammir Farokhi, programmadirecteur onderwijsinnovatie, 
ondernemerschap en internationalisering: ’16.000 jonge 
mensen volgen een opleiding op het Deltioncollege.  
Veel van hen zijn van allochtone afkomst. Wij zijn een 
communityschool. Wij willen ervoor zorgen dat de  
samenleving diversiteit normaal gaat vinden. Dat leer-
lingen zichzelf ervaren als gekwalificeerde burgers, die 
weten wat ze toevoegen aan de samenleving. Als school 
werken wij aan die droom.’

Openbare Basisschool De Toonladder
Directeur Bert Loden: ‘Wij zijn een gekleurde school,  
waar gelukkig steeds meer witte kinderen op zitten.  
“Kleurrijk” moet in het hart van de leerkrachten zitten.  
Dat heeft effect op hoe je naar kinderen kijkt. We zijn 
minder naar het gedrag van kinderen gaan kijken  
en meer naar prestaties. Onze school is een samen- 
werking aangegaan met de Campherbeek, een school  
in de ‘dure’ Zwolse wijk Berkum. Zo leren de kinderen 
elkaars werelden een beetje kennen. Met deze samen-
werking hebben we de Pluraliteitsprijs van de gemeente 
Zwolle gewonnen.’

Gymnasium Celeanum
‘Hier wordt de toekomstige elite van Nederland 
opgeleid’, zegt rector Hans Boers. De 900 leerlingen 
komen uit alle wijken van Zwolle en omgeving. Ongeveer 
10 procent is allochtoon. ‘Veel leerlingen moeten er hard 
voor werken om hier op school te zitten’, aldus Boers.  
De school hecht aan maatschappelijke stages. Zo geven 
er leerlingen les in Griekse mythologie op Zwolse basis-
scholen. Boers wil graag meer leerlingen binnenhalen  
uit lagere milieus.

Wat
Veldexcursie 7 
Onderwijs

Waar
Holterbroek, Zwolle  
(120.355 inwoners (2011),  
pm ha., NO-Overijssel]

Wanneer
Donderdag 10 november 2011
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Verantwoording
De toekomstverkenning Diversiteit is gestart met een  
literatuurstudie, het verzamelen van Overijsselse gegevens,  
en interviews met deskundigen. Vervolgens is een verken- 
nersgroep samengesteld bestaande uit: Henk Moes (Kunst 
en Cultuur Overijssel),  Solange Panayotopoulos (Kamer 
van Koophandel), Littie Diederen (gemeente Zwolle), 
André Bus (Saxion), Antek Olzanowski (Art 1),Tineke 
de Nooij (gemeente Kampen),Jolande Zijlstra (provin-
cie Overijssel),Gerard Noordink (RK pastor Noordoost 
Salland),Joke Grooters (KISS), Radboud Hack (burger  
uit Zwolle) en Gert Jan Hilgersom (gemeente Borne).

Deze verkennersgroep heeft zeven excursies gemaakt  
in Overijssel, op zoek naar cultuurhistorie, sport, onder- 
nemerschap, overheid, platteland, wonen en onderwijs.
Op basis van dit voorwerk zijn het trendpanorama en  
de scenario’s geschreven. Deze zijn getoetst bij diverse 
presentaties in Overijssel. 
Het Trendbureau Overijssel is bij deze verkenning  
ondersteund door Marian Tomasini (mariantomasini.nl).




