
HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN

• In 2008 viert de Hanzehogeschool Groningen haar 

210-jarig bestaan!

• Keuze uit meer dan 70 opleidingen; het grootste 

hbo-onderwijsaanbod in Noord-Nederland 

• 19 schools met 19 verschillende ‘culturen’ met ieder 

een eigen sfeer 

• 22.000 studenten kiezen voor onze hogeschool

• Er werken 2.500 professionals binnen de hogeschool

• Een groot internationaal netwerk voor stages en 

uitwisselingsprogramma’s
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Wat is het KKNN?
• Een netwerk van organisaties (overheden, 

woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, 
bewonersinitiatieven en adviesbureaus) werkzaam in 
en betrokken bij demografische transitie; 

• Het is opgezet op verzoek van de drie noordelijke 
provincies in november 2010;

• Het projectkantoor is gevestigd bij de Universiteit 
van Groningen(FRW)en de Hanzehogeschool 
(Kenniscentrum NoorderRuimte) 



Wat zijn de belangrijkste doelen van 
het KKNN?
• Een network creeëren en onderhouden (nu al 1400 

mensen)

• Kennisdelen: kennis verzamelden en delen

• Kennis ontwikkelen: welke kennis ontbreekt? 
kennisagenda. 

Eén loket van het noorden voor het noorden over 
demografische verandering.



Netwerk

Het network onderhouden en uitbreiden door:

• Informatieve contacten en gesprekken

• Presentaties bij bijeenkomsten

– website (www.kennisnetwerkkrimp.nl)

– Nieuwsbrieven
– (sociale) media

• 1400 instellingen en personen zijn aangehaakt

http://www.kennisnetwerkkrimp.nl/


Kennis delen
• Expertmeetings: kleinere bijeenkomsten over 

demographische veranderingen, op uitnodiging

• KrimpCafés over demografische transitie: grotere 
bijeenkomsten in de drie provincies, iedereen is welkom

• Presentaties in bijeenkomsten van anderen

• Uitwisseling met andre krimpregio’s in binnen en buitenland

• Website: nieuws, publicaties, bijeenkomsten

• Sociale en regionale media



Kennis ontwikkelen

• Samen met partners wordt een kennisagenda 
bijgehouden over de kennisbehoefte en vragen 
doel: onderzoek te entameren op en rond deze 
vragen

• Samenwerking met de noordelijke hogescholen (Van 
Hall, NHL, Stenden en Hanzehogeschool Groningen), 
maar ook met kennisinstituten in de provincies 
Zeeland en Limburg

• Op national vlak wordt met het ministerie van 
Binnenlandze Zaken en de regionale kennisinstituten 
samengewerkt sinds 2012 in een Kennisplatform



• Het gezicht en aanspreekpunt van het KKNN

• Verbinden van het werkveld, gemeenten en kennisinstituten 
in het noorden.

• Informatie geven over doorverwijzen bij vragen over krimp

Rol projectleider



In 2011 is het KKNN gestart voor een periode van 4 jaar.  In 2015 
is de tweede projectperiode van start gegaan.

In 2012 lector Krimp en Leefomgeving Hanzehogeschool

(nu Elles Bulder)

In 2015 is daarnaast een bijzonder hoogleraar Bevolkingsdaling
benoemd aan de RUG, prof Bettina Bock

Hoe is het KKNN geregeld?



Drenthe, Friesland en Groningen betalen de projectleider en 
budget voor activiteiten zoals Krimpcafés. (3x30.000 euro)

Hanzehogeschool en RUG bieden werkplek, faciliteiten en 
(communicatie)ondersteuning (minimaal 2x50.000 euro)

Wetenschappers Hanze en RUG leveren kennis en werken mee
aan bijeenkomsten, expertmeetings, lezingen etc

Financien KKNNContactContact



Meer weten?

• www.kennisvoorkrimp/kknn

• ellyvanderklauw@kennisnetwerkkrimp.nl

• Tel 06 20122915

• Twitter: @krimpnetwerkNN

http://www.kennisvoorkrimp/kknn
mailto:ellyvanderklauw@kennisnetwerkkrimp.nl

