
Trenddocument gemeente Steenbergen 
 

Inleiding 

Hoe de gemeente zich richting 2020 ontwikkelt staat niet los van haar omgeving. Door middel van 
een DESTEP-analyse zijn ontwikkelingen die op de gemeente Steenbergen afkomen in kaart gebracht. 
DESTEP staat voor: Demografie, Economie, Sociaal-cultureel, Technologie, Ecologie en Politiek.  
  
 

 
 
 
In de DESTEP-analyse kijken we van buiten naar binnen. In de contextuele omgeving van de 
gemeente vinden ontwikkelingen plaats waar de gemeente geen invloed op heeft. Ontwikkelingen in 
de contextuele omgeving hebben wel invloed op de gemeente en op haar transactionele omgeving. 
De gemeente kan en wordt gestuurd in haar transactionele omgeving; door afspraken te maken met 
haar partners, regels op te stellen of projecten uit te voeren. De trends die worden beschreven in dit 
hoofdstuk zijn trends in de contextuele omgeving. DESTEP wordt gebruikt om zeker te stellen dat de 
gehele contextuele omgeving is overwogen. 
 
Een trend is het geschatte verloop van een bepaalde ontwikkeling, vaak gebaseerd op historische 
data. Een trend probeert de langere termijnbeweging weer te geven. Het zijn dus geen feiten, maar 
verwachtingen waar in een visie rekening mee moet worden gehouden. De vastgestelde trends zijn 
gebaseerd op onderzoeksrapporten van onder andere het Sociaal-Cultureel Planbureau (SCP) Het 
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) en op beleidsstukken van 
de gemeente.  
 



 
 
 
 

Demografie 

Onzekerheid over de bevolkingsgroei in de regio: groei of krimp? 
Diverse rapporten schetsen een verschillend beeld over de ontwikkeling van de bevolkingsgroei in de 
gemeente Steenbergen. In de studie “Nederland in 2040: een land van regio’s” brengt het 
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in kaart hoe de regionale behoefte aan wonen, werken en 
mobiliteit zich tot 2040 ontwikkelt. Tot 2020 zijn er regio’s met duidelijk herkenbare groei of krimp te 
onderscheiden. Na 2020 is dit lastiger te voorspellen: voor steeds meer regio’s is zowel groei als 
krimp goed mogelijk.  
 
De verwachting voor de gemeente Steenbergen is dat het bevolkingsaantal stabiel blijft. De 
Bevolkings- en woningbehoefteprognose Brabant (2011) onderschrijft dat. Daarbij moet duidelijk 
aangetekend worden dat deze cijfers met zeer veel onzekerheid zijn omgeven. 
 
Voor de gemeente Steenbergen is de groei van de regio Rotterdam van belang. Zeker als de A4 wordt 
doorgetrokken kan Steenbergen profiteren van de druk op de woningmarkt in Rotterdam. 
 
 

 
PBL (2011) Nederland in 2040 

 



 

 

 

Gevolgen voor de woningmarkt  
Door huishoudenverdunning stijgt het aantal huishoudens in de regio West-Noord-Brabant. 

 
Indicatie van de toename van de woningvoorraad van de gemeente Steenbergen, 2005-2030 

 Feitelijke 
woningvoorraad 

Prognose van de benodigde 
woningvoorraad 

 2005 2011 2015 2020 2025 2030 
Steenbergen 9.515 9.855 10.105 10.355 10.445 10.365 
De bevolkings- en woningbehoefteprognose Brabant, Steenbergen (2011) 

 
Gemeenten lijken, ten opzichte van de provinciale prognoses, optimistisch te zijn in het voorspellen 
van de bevolkingsomvang in 2030. De gemeenten voorspellen zo’n 25.000 meer mensen te tellen 
dan de verwachtingen. Het zijn voornamelijk de gemeenten in de stedelijke regio die meer groei 
verwachten.   

 

Vergrijzing en ontgroening van de gemeente Steenbergen 
De komende decennia staan in het teken van dubbele vergrijzing; het aantal ouderen stijgt en de 
groep wordt gemiddeld steeds ouder. In 2010 is 15% van de bevolking boven de 65 jaar. In 2030 is 
dat aandeel in Nederland gestegen tot 24%. Zo hoog was het aandeel ouderen in de Nederlandse 
maatschappij nog nooit.  
De nieuwe ouderen zijn vitaler, gezonder en leven langer dan eerdere generaties ouderen. Ze zijn 
rijker dan ooit en vormen daarmee een belangrijke groeimarkt. Ouderen vormen geen eenduidige 
groep, maar zijn even verschillend als jongeren in hun levensstijl. Wel krijgen alle ouderen op termijn 
te maken met gezondheidsklachten en dus neemt de zorgvraag toe. Gelijktijdig ontgroent de 
samenleving door een afname van geboortes. Door de vergrijzing en ontgroening neemt de 
(potentiële) beroepsbevolking in omvang af.  
 



 
 

 
De groep jongeren en ouderen ontwikkelt zich op vergelijkbare wijze. Dit decennium vergrijst en 
ontgroent de gemeente Steenbergen. Het aantal 75-plussers neemt toe, door verbeterde medische 
zorg. Vergrijzing en ontgroening is een landelijke trend. De ontwikkeling is het sterkst in landelijke 
gemeenten. 

Ontwikkeling van de wereldbevolking 
Door de toenemende globalisering krijgen ontwikkelingen op wereldschaal steeds meer invloed op 
de inwoners in de gemeente Steenbergen. De wereldbevolking groeit tot 2050 van 6,3 miljard naar 
9,3 miljard inwoners. Azië, met China en India voorop, wordt het nieuwe machtscentrum van de 
wereld. Europa en Rusland vergrijzen en ontvolken sterk. Europa krimpt deze eeuw met 40 procent. 
Europa wordt een pluriforme samenleving, waarin ontwikkelingen als individualisering en immigratie 
leiden tot een bonte verzameling van subculturen met nieuwe samenlevingsvormen, levensstijlen en 
sterk wisselende waardepatronen. 

 
  



Economie 

Ontwikkeling 
Een algemene trend voor de ontwikkeling van de regionale economie is de toenemende 
internationalisering van het bedrijfsleven. Daarnaast is de verwachting, mede op basis van de extra 
rijksaandacht, dat enkele niches in de markt zich sterk zullen gaan ontwikkelen. Het gaat hierbij 
vooral om de branches nano-electronica en automotive. 

Ruimtelijke ordening 
De Strategische agenda West-Brabant 2012-2020 biedt het kader voor de strategische 
ontwikkelingen binnen de provincie Noord-Brabant. De aanleg van de A4 maar ook de ontwikkeling 
van de internationale haven Delta Rotterdam- Antwerpen zal zorgen voor een toename van 
economische ontwikkeling in de regio.  
 
Uit onderzoek van gezamenlijke regionale gemeenten blijkt dat buiten het vestigen van de biobased 
bedrijven de komst van logistieke bedrijven voor de hand ligt. In samenwerking met de regio wordt 
bekeken welke bedrijven waar kunnen worden gevestigd. Zo is de locatie AFC bij uitstek een locatie 
waar agrofood gerelateerde industrie en biobased industrie zich kan vestigen. Door de komst van 
meer bedrijvigheid, is er de laatste 3 jaar een toename van arbeidsmigranten in de regio ontstaan. 
De verwachting is dat dit alleen nog maar zal groeien. 
 

Zorg en welzijn 
De verwachting is dat de budgetten voor de zorg worden verlaagd. Dat betekent dat de gemeente 
met minder geld, meer voorzieningen zal moeten treffen. Er dient te worden nagedacht op welke 
wijze de gemeente bij een verminderd budget, toch de leefbaarheid kan behouden of sterker nog, 
kan vergroten. De groeiende groep ouderen is de grootste afnemer van het product zorg. De 
gemeente dient creatieve oplossingen te vinden om met minder middelen, meer te kunnen doen.  
 
Er zal schaalverkleining gaan optreden. Voor de kernen binnen onze gemeente dient een 
leefbaarheidsagenda te worden vastgesteld met als uitgangspunt de nieuwe, onontkoombare 
ontwikkelingen. 
 
Er dienen keuzes te worden gemaakt; vinden we dat alle voorzieningen in alle kernen aanwezig 
moeten zijn, in dezelfde kwaliteit, of zouden we kunnen volstaan met slechts enkele voorzieningen in 
alle kernen en een aantal voorzieningen meer centraal situeren. 

 Toenemend toerisme in Nederland 
Het toerisme in Nederland is na een dip tussen 2007 en 2009 weer aan het groeien. In 2011 steeg het 
inkomend toerisme in Nederland naar 11,25 miljoen toeristen (NBTC, 2012). Duitsers vormen een 
groot deel van deze groep. De verwachting is dat het toerisme in en na 2012 door zal blijven groeien. 
 
Het aantal binnenlandse vakanties lag in de periode 2006 – 2011 rond de 17,7 miljoen. Ook in het 
binnenlands toerisme wordt groei verwacht. Dat hangt samen met de dalende koopkracht (CBS, 
2012). Verwachting is dat huishoudens om kostenoverwegingen de komende jaren vaker in het 
binnenland op vakantie gaan.  

Het Nieuwe Werken  
Het Nieuwe Werken gaat uit van flexibel gebruik van ruimte en tijd. Een groeiend deel van de 
Nederlandse beroepsbevolking gaat steeds flexibeler om met de werktijden en werkplekken. In 2010 



werkten drie van de tien werknemers met een werkweek van 12 uur of meer incidenteel thuis (CBS, 
2012). 
 

 
 
De mogelijkheden voor thuiswerken veranderen het gebruik van kantoren. Bureaus domineren niet 
langer en  ondanks dat vergaderen via Internet steeds gemakkelijker wordt, blijven werknemers 
behoeften houden aan face-to-face contact. Het kantoor worden ingericht als een 
ontmoetingsruimte waar genoeg ruimte is voor formeel en informeel overleg. Werknemers werken 
steeds meer tijd- en plaatsonafhankelijk. Onzeker is in welke mate arbeid nog gaat plaatsvinden op 
kantoor en welke bijvoorbeeld thuis of op zogeheten Third Places. Trends als duurzaamheid, 
vergrijzing (en daardoor gevraagde mantelzorg) en technologische mogelijkheden als virtual offices 
zullen verblijf op kantoor eerder tegengaan dan bevorderen.  
 
De in- en uitstroom van personeel neemt toe door flexibelere werkverbanden. De dynamiek op de 
arbeidsmarkt neemt toe doordat werknemers korter op dezelfde werkplek blijven. Er vindt  
meer uitwisseling plaats tussen, maar ook binnen organisaties. 
 
Op korte termijn kan deze ontwikkeling leiden tot een andere vervoersvraag. Als de ontwikkeling 
doorzet vallen op langere termijn ook andere afwegingen in vestigingspatronen van huishoudens te 
verwachten. Nabijheid van het werk is minder belangrijk.  
 
Adjiedj Bakas (2009) De toekomst van werk 
Joost van Genabeek (2009) trends in arbeid 
Tijd- en plaatsonafhankelijk werken in 2010, CBS (2012) 

 

  



Belevingseconomie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In een belevingseconomie staat niet zozeer het product of de dienst centraal, maar de met het 
product of dienst geassocieerde beleving. De komende decennia zal de belevingseconomie steeds 
belangrijker worden. Men is bereid meer te betalen voor de ervaring en beleving van een product.  
 
De belangrijkste oorzaken zijn welvaart en concurrentie. Een kop koffie is goedkoop en betrekkelijk 
eenvormig. Maar als het uit een Nespresso-apparaat komt dan wordt er een ervaring aan 
toegevoegd die terugkomt in de vormgeving van het apparaat en de televisiereclames met George 
Clooney. Uit onderzoek is gebleken dat de smaakperceptie ook daadwerkelijk verandert als gevolg 
van de ervaring.  
 
In de gemeente Steenbergen kan de opkomst van de beleveniseconomie gevolgen hebben voor 
horeca en retail.  
 
Stichting Maatschappij en Onderneming / Prof. Dr. Wim de Ridder, Ondernemen in 2015  
The Experience Economy / Pine & Gilmore (1999), Harvard Business School Press 
De vijf i’s, Paul Schnabel 

 
 

Afname winkelbestand door internetshoppen 
De steeds grotere populariteit van winkelen via het internet zal de komende jaren leiden tot forse 
veranderingen in het winkellandschap.  
 
Het ‘nieuwe winkelen’, ofwel het plaats- en 
tijdonafhankelijk winkelen, verandert het 
koop- en winkelgedrag van consumenten. 
De consument vergelijkt en koopt meer 
producten via het internet, waardoor naar 
verwachting een lagere en andere behoefte 
aan winkelruimte ontstaat. In de 
winkelcentra zullen bepaalde winkels, zoals 
reisbureaus, bruingoed- en witgoedzaken, 
cd-winkels, boekhandels en videotheken, als 
gevolg van de concurrentie van het internet 
zelfs grotendeels uit het straatbeeld 
verdwijnen. Het belevingsaspect van een 
gebied en winkel wordt in de toekomst 
steeds belangrijker als onderscheidend 
aspect. 



 
Consumenten overwegen welke plek zij gaan bezoeken op basis van ambiance, bereikbaarheid en 
parkeergelegenheid. Ze zoeken een prettige ervaring in plaats van een specifiek product.  
 
De wettelijke winkelsluiting op zondag wordt opgeheven (Regeerakkoord Bruggen Slaan, 2012).  
 
Voor de gemeente Steenbergen betekent dit een verwachte verandering aan vraag naar de fysieke 
winkelvoorzieningen in de dorpen. Met name de winkels in de kleine kernen zijn kwetsbaar.  
 
Ruimtelijk Planbureau (2007), Winkelen in het Internettijdperk  
Cor Molenaar (2011), Het einde van winkels?  
Ontwikkelingskader detailhandel (2012) 

 
Arbeidsmarkt 
De verwachting is dat tussen 2010 en 2020 6 op de 10 medewerkers de publieke sector zal verlaten. 
30% vanwege de leeftijd en 30% om andere redenen zoals overstap naar het bedrijfsleven of 
verzelfstandiging zoals bijvoorbeeld ZZP. In de regio West-Brabant wordt in 2020 een tekort op de 
arbeidsmarkt verwacht van 14.000 arbeidskrachten bij een arbeidsparticipatie van 68%. Het 
voornemen van het kabinet is wel om de arbeidsparticipatie de komende jaren op een hoger niveau 
te krijgen. 
 
Bij de gemeente Steenbergen bereiken binnen 10 jaar 23 mensen (15% van het personeelsbestand) 
de pensioengerechtigde leeftijd en binnen 15 jaar zelfs 52 mensen (33% van het personeelsbestand) 
de pensioengerechtigde leeftijd. 
 
De vergrijzing is een ontwikkeling waar de gemeente geen invloed op heeft Wel kan ze er op 
anticiperen. Wat betreft de overige uitstroom is uit onderzoek gebleken dat het werken bij de 
overheid de nieuwe generatie tegenvalt. Bijna de helft van de ambtenaren jonger dan 40 jaar is 
negatief over hun werkgever. Vooral de ambtelijke hiërarchie zit hen dwars. Steeds meer jonge 
ambtenaren besluiten vrijwillig op te stappen. 
   
Ook gaan de profielen van de gewenste medewerkers van de publieke en private sector steeds meer 
op elkaar lijken. Hierdoor komt er steeds meer concurrentie tussen publieke en private sector, 
waarbij de publieke sector niet de winnende partij lijkt te zijn. 
 

Ontwikkeling van de vraag op de overheidsmarkt 
Vanwege bezuinigingen moeten er de komende jaren takendiscussies worden gevoerd. De overheid 
zal zich moeten gaan focussen: we kunnen niet meer alles leveren. Dit zal tot gevolg hebben dat we 
het werk met minder mensen moeten gaan doen. Op korte termijn zal dit leiden tot 
personeelsoverschotten, boventalligheid en vacaturestops. 
 
De takendiscussie zal ook leiden tot de vraag naar een ander soort medewerker (regiemedewerker), 
waardoor een mismatch kan ontstaan tussen vraag en aanbod. De gemeente komt meer in de rol van 
komen: we nemen diensten af van anderen. Dit vraagt vaardigheden zoals het bewaken van 
contracten/SLA’s en onderhandelen. Nu is de gemeente vooral dienstverlenend ingesteld en willen 
de medewerkers dat het vooral gezellig is op het werk. Het profiel verschuift naar een profiel dat de 
private markt al langer kent. 
 
Ook blijkt dat op een aantal profielen nu al een grotere vraag dan aanbod: o.a. technici en 
specialisten op het gebied van ICT en financiën. 



Door bezuinigingen zal er de komende jaren minder ruimte zijn voor loonsverhogingen (een zeer 
belangrijke arbeidsvoorwaarde voor jongeren). Hierdoor worden we als overheid minder 
aantrekkelijk als werkgever. 
 

Ontwikkeling van het aanbod op de arbeidsmarkt 
De jongeren die nu de arbeidsmarkt op komen, de Generatie Y, hebben een ander kijk op werk en de 
wijze waarop organisaties worden aangestuurd dan de zittende generaties en zeker de Generatie 
W/Babyboomers. Op de werkvloer kan dit ook tot spanning leiden tussen deze beide generaties 
Zij willen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid als zij met een klus aan de slag gaan. Ze zijn ook 
erg resultaatgericht en spreken elkaar daar op aan.  Zij gaan niet voor een vaste baan (niet 25 jaar bij 
één gemeente) maar werken daar waar een leuke klus voor hun beschikbaar is. Selectie op basis van 
competenties en niet meer in een vast dienstverband. 
  
De interesse om bij de overheid te gaan werken is niet groot en de uitstroom van jonge ambtenaren 
neemt toe. Uit onderzoek is gebleken, dat de interesse onder mannen zeer gering is en nog slechts 
21% van de vrouwen op HBO en WO-onderwijs wil naar de publieke sector. De instroom van jonge 
ambtenaren (tot 30 jaar) is in 4 jaar bijna gehalveerd (van 8.932 in 2007 naar 4.840 in 2010). 
 
Jongeren willen dat het personeelsbeleid van de overheid op een moderne leest wordt geschoeid. 
Arbeidscontracten moeten veel flexibeler worden. De hiërarchie dient doorbroken en de muren 
tussen verschillende overheidsinstanties geslecht. Want als die gaan samenwerken, nemen meteen 
de doorgroeimogelijkheden voor jonge ambtenaren toe.  
 

  



Sociaal-cultureel 

Individualisering en informalisering van de maatschappij 
Individualisering is de verminderde afhankelijkheid van individuen van een of meerdere personen in 
de omgeving. Vroegere traditionele verbanden als familie, kerk en buurt worden steeds minder 
belangrijk ten opzichte van het individu. Zo 
staat de mens steeds meer als individu in de 
samenleving en kan men in steeds grotere 
mate zelf beslissingen nemen over het 
eigen leven. Waar eerder op gebied van 
school en partnerkeuze de mogelijkheden 
voor het individu zijn vergroot, is de 
opkomst van de ZZP’er (zelfstandige zonder 
personeel) een voorbeeld van 
individualisering op de arbeidsmarkt. De 
individualisering, die gaande is sinds de 
Verlichting, zal de komende decennia 
verder doorzetten.  
 
De samenhang binnen een gemeenschap staat onder druk. De behoeften van het individu staan 
steeds meer centraal. Men mag als individu zelf keuzes maken, maar men moet ook keuzes maken. 
Wellicht ontstaan er door de terugtredende overheid weer nieuwe collectieven. 
 
Tegelijk informaliseert de samenleving: de omgangsvormen worden losser. Kleinschalige, losse en 
informele verbanden zijn steeds belangrijker. Deze vormen van vrijwillig associëren zijn vaak lokaal 
georganiseerd, meer informeel en daarmee maatschappelijk vaak wat onzichtbaar. Wel spelen ze 
een belangrijke rol bij zowel de politieke als de sociale betrokkenheid van mensen. Dit heeft grote 
gevolgen voor de leefbaarheid in lokale gemeenschappen. 
Interview Paul Schnabel, directeur SCP (2011) 
SCP (2011) Rapport ’Informele groepen’ 
 

Secularisering 
Tijdens de Verlichting werd de invloed van godsdienst op het openbare leven aangevallen. Sinds die 
tijd is religie steeds meer enkel nog onderdeel van het privédomein van mensen geworden. Ook 
heeft er een sterke ontkerkelijking plaatsgevonden. Het kerkbezoek neemt af. Hiermee heeft de kerk 
als instituut invloed verloren in de maatschappij. Naast een ‘leegloop’ van kerken ontstaan nieuwe 
religieuze gemeenschappen met een minder institutioneel karakter. Diverse kerkgebouwen worden 
herbestemd.  
SCP (2004) Rapport ‘Godsdienstige veranderingen in Nederland’ 

Grotere diversiteit huishoudens 
In stedelijke regio’s is de afgelopen decennia de gemiddelde huishoudengrootte fors afgenomen, 
terwijl deze in landelijke regio’s veel minder snel kromp. De verwachting is dat de ontwikkeling van 
huishoudensverdunning de komende decennia in landelijke gebieden doorzet (PBL, 2010). 
 
De wijze waarop mensen met elkaar samenwonen wordt meer divers. Het aandeel huishoudens dat 
in traditioneel gezinsverband leeft neemt af. Belangrijke ontwikkeling is het toenemend aantal 
alleenstaanden. Enerzijds hangt dat samen met de vergrijzing. Anderzijds komen er meer 
echtscheidingen, en daarmee ook ouders die in gescheiden huishoudens hun kinderen opvoeden.  



 
Door individualisering worden woonwensen steeds meer divers. Doelgroepen zoals ‘ouderen’ en 
‘jongeren’ die we nu kennen zijn niet toereikend om verschillen in woonwensen te beschrijven. Het is 
niet meer zo dat “drie type woningen” voldoende zijn voor iedereen. Het huidige woningaanbod 
voldoet steeds minder aan de vraag.  
 
Voor de gemeente Steenbergen betekent dit een veranderende woningvraag en een toename van 
het aantal huishoudens. Door onzekerheid over hoe woonwensen van de toekomst eruit zien moet 
meer gebruik worden gemaakt van maatwerk en moet flexibel gebouwd worden binnen de 
gemeenten. Ook de vraag naar domotica (huisautomatisering) zal toenemen.  
 
 
Ontwikkeling van de huishoudenssamenstelling tussen 2010 en 2030 (x1000) 

 
Rijksoverheid (2011) Primos prognose voor Nederland 

 

Hogere arbeidsparticipatie door vrouwen 
De arbeidsparticipatiegraad onder vrouwen groeit, waardoor de vrouw minder thuis is. Vrouwen zijn 
meer op de werkvloer te vinden. De arbeidsdeelname van vrouwen groeide van 54% in 2005 naar 
60% in 2010. De verwachting is dat deze groei doorzet. Wel vragen vrouwen om meer flexibele 
werkvormen. De vraag naar thuiswerken en op aangepaste tijden werken neemt hiermee verder toe.  
CBS (2010) Rapport arbeidsparticipatie 2010 

Globalisering en lokalisering 
Door internationalisering spelen grenzen een steeds beperktere rol. Als maatschappelijk proces is 
internationalisering te beschouwen als enerzijds het toenemen van de invloed van buiten op de 
eigen samenleving en anderzijds het afnemen van de verschillen tussen samenlevingen. Wat 
ontstaat, is niet een gemiddelde van wat er verschillend was, maar een nieuw algemeen patroon met 
nationale, regionale en lokale varianten. De massamedia en de reclame spelen een dominante rol in 
het tonen en uitbeelden van de leefstijlen en de leefpatronen van de wereldburger. 
Een tegenbeweging op deze trend is lokalisering. De onzekerheid van het grenzeloze maakt lokale 
identiteit en cultuur aantrekkelijk. Het belang van de lokale gemeenschap neemt toe en producten 
uit de eigen streek worden populairder. De parallelle bewegingen naar globalisering en lokalisering 
worden glokalisering genoemd.  
SCP (2004) in het zicht van de toekomst  

De tegenstellingen tussen hoog- en laagopgeleiden nemen toe 
Het aantal hoogopgeleiden neemt toe in Nederland, maar tweederde van de beroepsbevolking is nog 
altijd middelbaar of laagopgeleid. Uit cijfers van het SCP en WRR blijkt dat mensen met een laag 
opleidingsniveau minder kans hebben op werkgelegenheid, minder sociale betrokkenheid tonen en 
een lagere levensverwachting hebben door een gemiddeld ongezondere leefstijl. Wijken waar 



relatief veel laagopgeleiden wonen, gekenmerkt door een lage sociaal-economische status, ‘scoren’ 
minder goed op leefbaarheid en sociale cohesie dan wijken waarin veel hoogopgeleiden wonen. In 
de moderne sociale netwerken, ingericht door het individu, mengen hoog- en laagopgeleiden steeds 
minder.  
Sociale Staat van Nederland 2009 (SCP, 2009) 

Informatisering 
Informatisering brengt de wereld 24 uur per dag naar binnen, de grens tussen werk- en vrije tijd 
vervaagt waardoor de economie op gespannen voet komt te staan met meer traditionele vormen 
van sociale organisatie. 
Castells, Manuel (2000). The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and 
Culture Vol. I.  

De nieuwe vrijwilliger 
De ‘nieuwe’ vrijwilliger heeft minder tijd, vrijwilligerswerk moet passen bij vele andere bezigheden. 
Nieuwe vormen van vrijwilligerswerk zijn daarom flexibel, kortdurend en ook vaker in 
groepsverband. De ‘nieuwe’ vrijwilliger wil minder langlopende verplichtingen en 
verantwoordelijkheden. Deze groep vindt het niet aantrekkelijk om zich als bestuurder voor jaren 
aan een vereniging te verbinden. In veel Brabantse gemeentes is deze ontwikkeling merkbaar. Dat 
blijkt onder andere uit signalen van verenigingen dat zij moeilijk bestuursleden vinden. 
Vrijwilligerswerk wordt kritischer bekeken en ook afgewogen op basis van eigen belangen en 
interesses. Een relatief nieuw fenomeen in vrijwilligersland dat vooral de jongere generatie 
aanspreekt is vrijwilligerswerk vanachter de computer. Voorbeelden zijn de Kindertelefoon, waar 
vrijwilligers met kinderen chatten en de e-buddy’s, die mailen met zorgvragers. Deze ontwikkeling is 
vooral van belang voor de organisaties die ‘digitaal’ vrijwilligerswerk aanbieden. Vaak zijn dit 
professionele organisaties die de vrijwilligers zelf opleiden en begeleiden. Hierin ligt geen taak voor 
de gemeente. 
 
Het leeuwendeel van de zorg, begeleiding en toezicht wordt door de mantelzorgers, vaak partners en 
kinderen, geboden. Vaak zijn mantelzorgers zowel fysiek (vaak een 24-uurs taak), psychisch als 
sociaal zwaar belast. De verwachting is dat de druk op mantelzorgers door de kanteling in de zorg de 
komende jaren toeneemt. 
Vrijwilligersbeleid 2012-2015 (2012), Notitie Wonen, Welzijn en Zorg 
 

Van verzorgingsstaat naar participatiestaat 
De verzorgingsstaat waarin er met overheidsfinanciën in een sociaal vangnet wordt voorzien is in de 
toekomst niet langer haalbaar. De overheid compenseert de zwakkeren in de samenleving zoveel 
mogelijk, maar de rechten van burgers verminderen. De samenleving moet voor elkaar zorgen. 
Mantelzorgers en vrijwilligers moeten de toenemende zorgvraag voor een deel opvangen. Dit leidt 
tot spanning met de geïndividualiseerde samenleving en de groeiende betaalde 
arbeidsparticipatiegraad.  
 
De jeugdzorg is met de decentralisatie van de jeugdzorg een verantwoordelijkheid van de gemeente 
geworden. Het begrip pedagogische civil society is een reactie op de alsmaar verdergaande 
professionalisering rond opvoedingsproblemen. De verantwoordelijkheid voor problemen in 
opvoeding en bij jeugdigen moest weer primair bij ouders komen te liggen, daarbij geholpen en 
ondersteund door hun directe omgeving. De gedachte erachter is dat problemen zoals 
kindermishandeling, jeugdcriminaliteit en jongerenoverlast aanzienlijk minder kans hebben zich te 
ontwikkelen als gezinnen zijn ingebed in een sterk sociaal netwerk. De organisatie van jeugdzorg 
door netwerken is een uitdaging voor de gemeente Steenbergen van de komende tijd.  
DSP (2011) Opvoeden samen met de buurt  
 



Technologie 

De maatschappij informatiseert 
Door ontwikkelingen op ICT-gebied wordt het sociale 
en economische verkeer steeds virtueler en daarmee 
minder fysiek. Daardoor maakt het minder uit waar 
men zich in fysieke zin bevindt of in welke tijdzone. 
Voor steeds meer diensten en producten kan men 
24/7  overal ter wereld terecht. Fysieke afstand 
werkt steeds minder  structurerend in de mondiale 
maatschappij. De komende jaren zal ICT een steeds 
grotere rol in de maatschappij gaan innemen. De 
maatschappij raakt doordrongen van ICT. 
 
De overheid wordt digitaler. Het Internet maakt meer efficiëntie en een hogere klantgerichtheid van 
de dienstverlening mogelijk. Het e-loket kent geen wachttijden en is 24 uur per dag open. De 
gemeente kan goed gebruik maken van de korte communicatielijnen die social media bieden. 
Bovendien bieden de social media een belangrijke bron aan informatie. Uiterlijk 2017 moeten 
burgers en bedrijven digitaal zaken met de gemeente kunnen afhandelen (Regeerakkoord Bruggen 
Slaan, 2012).   
 
Digitalisering heeft gevolgen voor het werk van gemeenteambtenaren. Door automatisering van 
administratief werk is er ander personeel nodig. Verder verandert de inhoud van het werk doordat 
verschillende taken worden overgenomen door de computer. Dit heeft ook tot gevolg dat er veel 
meer taken bijkomen. Dit vergt vaak wel veel meer specifieke, taakgerichte kennis. 
 
In de zorg speelt informatisering een groeiend belangrijke rol. Domotica staat voor elektronische 
communicatie tussen allerlei elektrische toepassingen in de woning ten behoeve van bewoners en 
dienstverleners. Huizen worden in de toekomst zelfdenkende netwerken van sensoren en apparaten. 
Denk hierbij aan het automatisch regelen van de verlichting en verwarming en het bijhouden en 
bestellen van boodschappen. Ook voor veiligheid en zelfstandigheid binnenshuis zal domotica een 
grote rol gaan spelen. Mensen kunnen hierdoor langer thuis blijven wonen. 
SCP (2004) in het zicht van de toekomst 
DSA (2010) Digitale Steden Agenda 2011-2015, SCP (2010) zorgen voor zorg 
 

Veranderende mobiliteit 
De virtualisering van het maatschappelijk verkeer betekent dat we ons in de toekomst minder vaak 
hoeven te verplaatsen. Met de toenemende verstedelijking, de roep om verduurzaming en de 
stijgende brandstofprijzen zou het openbaar vervoer meer in trek kunnen raken. Het bezit van een 
auto is te nauw verbonden met waarden als individualisme, vrijheid en privacy om gemakkelijk te 
verdwijnen. De auto blijft een belangrijk middel voor personenvervoer.  
 
Vergrijzing heeft gevolgen voor de benadering van de mobiliteit (toename gemotoriseerd vervoer en 
toename voetgangers). Dit behoeft aanpassingen in de openbare ruimte. Een losliggende stoeptegel 
wordt een steeds groter probleem.  
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (2011) blik op personenmobiliteit 
 



Introductie elektrische & autonome auto 

Op het gebied van autovervoer treden twee grote veranderingen op: De komende jaren doet de 
elektrische auto zijn intrede op de Nederlandse automarkt. De verwachting is dat deze op termijn de 
benzineauto zal vervangen. Dat heeft grote gevolgen, voor het ontwerp van auto’s, het gebruik ervan 
en voor de infrastructuur die nodig is om auto’s van stroom te voorzien. 
 
Ook op andere gebieden verandert het rijden. Er is een grote kans dat de autonome (zelfsturende) 
auto de komende decennia zijn intrede doet op de Nederlandse consumentenmarkt. Door de 
integratie van ICT in auto-ontwerpen is navigeren nu al niet meer nodig. In de toekomst zorgen 
rijbegeleidingstechnologieën ervoor dat de gebruiker ook niet meer (de gehele rit) hoeft te sturen. 
Dat komt de veiligheid en de snelheid waarmee het verkeer zich verplaatst ten goede. Op termijn kan 
de zelfsturende auto een grote betekenis hebben voor de verkeersparticipatie van groepen die nu 
van het autorijden zijn uitgesloten: kinderen, gehandicapten en ouderen.  
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (2011) blik op personenmobiliteit 
 

Decentralisering van productie  
Door decentralisering van productie kunnen productieprocessen 
die nu in Azië plaatsvinden, terugverhuizen naar Europa en 
Amerika.  
 
De 20e eeuw was de eeuw van de massaproductie. De 
productiewijze die ontwikkeld werd tijdens de industriële 
revolutie werd geperfectioneerd door Ford en Toyota. Bedrijven 
leerden op steeds grotere schaal steeds efficiënter 
consumptiegoederen te produceren. In de laatste decennia van de 
20e eeuw werd steeds vaker gebruik gemaakt van regionale 
verschillen in productiekosten. Productieprocessen werden 
opgesplitst en daar uitgevoerd waar dat het meest voordelig was. 
Daarmee ontstond een grote vraag naar logistiek. De meeste 
productie vindt plaats op locaties die ver weg liggen van dan de 
consumenten die ze uiteindelijk kopen.  
 
De ontwikkeling van de 3D-printer kan radicale verandering 
brengen in dit systeem. Met de technologie van adhesive 
manufacturing is het mogelijk om voorwerpen zonder schaalgrootte-voordelen tegen geringe kosten 
te produceren. De 3D-printers produceren voorwerpen per stuk: ieder product is dus uniek. Volgens 
sommige ramingen zijn in 2020 meer dan de helft van de consumentenproducten afkomstig uit de 
3D-printer. De gevolgen zijn groot. Logistieke bewegingen worden minder. Recyclen van producten 
wordt veel makkelijker. Massaproducten verdwijnen, maar ook veel banen in de massaproductie-
industrie.  
 
Net als voor andere gemeenten, kan deze ontwikkeling voor de gemeente Steenbergen grote 
consequenties hebben. Logistieke bedrijven kunnen het moeilijk krijgen. Ook de retailsector kan 
grote gevolgen van het 3D-printen ondervinden. 
The Economist The Third Industrial Revolution, 21 April 2012 
 

  



Ecologie 

Diversifiëring, decentralisering en verduurzaming van energieproductie 
Op het gebied van energieproductie zijn twee ontwikkelingen gaande. De energieproductie wordt 
decentraal en duurzamer en daarmee diverser. De verwachte prijsstijgingen van fossiele 
brandstoffen en toenemende technologische mogelijkheden zorgen voor snelle ontwikkelingen van 
alternatieve technieken om energie op te wekken. Daarbij kan gedacht worden aan zonnecellen, 
windturbines, geothermie en de productie en het stoken van biogas en biomassa. Op twee punten 
vertoont het spectrum aan nieuwe technologieën gelijkenissen. De technologieën zijn decentraal 
inzetbaar. Dat tegenstelling tot de huidige in energiecentrales toegepaste technieken: het stoken van 
gas en kolen. Ook zijn de nieuwe technologieën over het algemeen duurzamer dan de op fossiel 
gebaseerde technologieën. De duurzame en decentrale technologieën verschillen in de mate waarin 
ze in verschillende situaties toepasbaar zijn. 
 
De verwachting is dat het Nederlandse energiesysteem het 
komende decennium gaat diversifiëren. De ontwikkeling 
van kleinschalige duurzame energieopwekkinginstallaties 
biedt kansen voor de gemeente Steenbergen. Dorpen zijn 
beter geschikt voor eigen energie-installaties dan steden. 
Omdat er meer ruimte is in dorpen, kunnen zonnepanelen, 
windmolens en andere installaties gemakkelijker geplaatst 
worden. Het investeren in deze voorzieningen en het 
beheren en onderhouden ervan vraagt om nieuwe 
samenwerkingsverbanden. Dat kan op een commerciële 
manier. In dat geval ontstaat er een nieuwe markt rond 
energie. Maar het is ook goed voorstelbaar dat er 
coöperaties worden opgericht op gebied van 
energievoorziening.  
ECN (2011) Ontwerpfilosofie voor een duurzame energie-
huishouding 

Duurzaamheid wordt belangrijker 
Het maatschappelijke draagvlak voor duurzame productie groeit en de verwachting is dat die groei 
doorzet en van groot belang wordt voor sectoren als voedsel, productie en bouw. Door de hogere 
energieprijs wordt isoleren gunstiger. Huizen die slecht zijn geïsoleerd dalen daarbij in waarde.  
De roep om verduurzaming van de economie neemt de komende jaren nog verder toe. 
Consumenten, werknemers, politici en intermediaire organisaties eisen steeds vaker en harder dat 
bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en op een duurzame manier gaan produceren. 

 

 

 
  



Bestuur 

Decentralisatie 
Het aantal taken van de lokale overheid neemt toe. Op het gebied van zorg worden gemeenten 
geheel verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en 
verzorging. Gemeenten wordt een zeer ruime beleidsvrijheid gegeven met betrekking tot de 
concrete invulling van deze gedecentraliseerde voorzieningen. De jeugdzorg wordt in 2015 
gedecentraliseerd naar gemeenten. Corporaties komen onder directe aansturing van gemeenten. 
 
Het idee is dat de doeltreffendheid van de dienstverlening toeneemt wanneer overheidstaken op 
een lager bestuursniveau worden uitgevoerd. De overheid trekt zich om financiële redenen steeds 
meer terug uit taken als thuiszorg, kinderopvang en bejaardenzorg. Participatie en zelfredzaamheid 
worden nu weer de norm. Het nieuwe zorgstelsel leidt tot meer aandacht voor ziektepreventie en 
gezondheidsbevordering (Regeerakkoord Bruggen Slaan, 2012). 
 
De achterliggende gedachte van decentralisatie is dat gemeenten deze taken efficiënter en 
goedkoper kunnen uitvoeren. Lokale overheden kunnen beter inspelen op de behoeften van de 
individuele burger doordat gemeenten directer in contact staan met de samenleving. 
 
Het is aan de gemeente de taak om uitvoeringsorgaan op te zetten dat aansluit bij de verschillende 
verlangens. Hoe kan de gemeente regie voeren in dit proces? Hiermee ontstaat de grote uitdaging 
om zorg op maat te bieden zonder de doelmatigheid van de organisatie te verspelen. Maar met de 
toenemende verantwoordelijkheden, nemen ook de risico’s voor gemeenten toe. 
 
De eisen aan gemeenten nemen toe, terwijl de mogelijkheden te sturen afnemen. Gemeenten zitten 
in een interventiefuik. De inbreng van burgers en maatschappelijke organisaties wordt steeds 
belangrijker om beleid te vormen en uit te voeren. Voor gemeenten betekent dit dat de 
verhoudingen met externe partijen verandert. Veel gemeentes moeten zich meer als 
netwerkorganisatie opstellen. In de bedrijfsvoering en in samenwerking met de partners kiezen veel 
gemeentes zich voortaan als regiegemeente op te stellen.  
VNG (2012) Factsheet decentralisatie 

Politieke representativiteit 

De politieke representativiteit van het openbaar bestuur verandert. Tijdens de verzuiling werden de 
belangen van de burgers vertegenwoordigd door maatschappelijke organisaties en politieke 
vertegenwoordigers uit de bijbehorende zuilen. Met de ontzuiling werden de banden van burgers 
met hun vertegenwoordigers losser, wat tot grotere bestuurlijke afstand leidde. De afnemende 
partijbinding, toenemende electorale volatiliteit en de opkomst van de mondige burger vragen om 
een nieuwe invulling van politieke representativiteit. Eens in de vier jaar verkiezingen wordt niet 
meer als voldoende legitimerend geacht. Burgers willen meer invloed op beleid dat hun aangaat.  
Bovens, et al. (2007) Openbaar Bestuur.  

Netwerksamenleving 
De centralistische gedachte, waarbij de samenleving zich naar de overheid richt, laat zich steeds 
moeilijker in de huidige realiteit wringen. De taken die op ons afkomen en de complexiteit van de 
materie dwingen gemeenten om de krachten te bundelen met de partners in de samenleving. 
Resultaten voor de samenleving komen alleen tot stand wanneer problemen en kansen in 
samenwerking met partners in de samenleving – maatschappelijke en commerciële organisaties, 
inwoners en bedrijven – vormgegeven worden. 
 



Horizontale verhoudingen zijn leading en macht en hiërarchie leiden niet meer tot gezag. Door de 
voortgaande digitalisering zijn partners steeds meer op de hoogte van elkaars bestaan en belangen. 
Ze gaan op zoek naar verhoudingen en zoeken allianties, vaak tegen de lokale overheid. Gemeenten 
moeten binnen die complexe constellatie hun verantwoordelijkheid nemen, afhankelijk van de aard 
van het beleidsproces, dan weer in een regisserende, dan weer in een voorwaardenscheppende rol. 

Bezuinigingen 
Verwacht wordt dat bezuinigingen de komende jaren doorzetten. Landelijk wordt gesproken over 
een korting op de algemene uitkering tussen de 7%. De meerjarenbegroting is hiermee niet meer 
sluitend.  
 
Het voorzieningenniveau is niet in balans met de (belasting)inkomsten vanuit de gebruikers. 
Steenbergen is een ambitieuze gemeente. Binnen de financiële context is het van belang om de focus 
aan te brengen. 

Reorganisatie gemeenten 

 

De samenleving waarvoor de gemeente ooit als bestuurslaag werd ontworpen bestaat niet meer. In 
een tijd dat nationale grenzen vervagen, hebben maatschappelijke veranderingen geleid tot grote 
onzekerheid over identiteit en ontwikkelingsrichting van de onderste bestuurslaag.  
 
Het regeerakkoord Bruggen Slaan (2012) stelt: “op de lange termijn hebben wij het perspectief van 
gemeenten van tenminste honderdduizend inwoners voor ogen”. 
 
Opvallend is dat die onzekerheid niet zit in externe ontwikkelingen. Bezuinigingen, schaalvergroting, 
automatisering vergrijzing en verduurzaming zijn voorbeelden van ontwikkelingen die de komende 
decennia dominant zullen blijven in hoe de gemeente eruit zal komen te zien. Sterker nog; ze zullen 
aan impact toenemen.  
 
Veel onzekerder en fundamenteler zijn de keuzes die ze opleveren. Gaan gemeenten voor fusie of 
voor een shared-service model? Is het gemeentehuis van Steenbergen in 2030 een 
gemeenschapshuis of een kantoor? Welke rol pakt de gemeente op in de netwerksamenleving? Wie 



maakt beleid in een tijd van digitale inspraak? De verwachting is dat gemeenten er in 2030 minder 
uniform uitzien.  
 

Er is, mede als gevolg van verdergaande individualisering en informalisering een ontwikkeling gaande 
van een formele naar een buitengewone democratie. Enerzijds hebben we de gewone 
representatieve (formele) democratie waarin onze volksvertegenwoordigers de belangen van de 
kiezers vertegenwoordigen. Tegelijk ontwikkelt de buitengewone democratie. Deze kenmerkt zich 
door initiatieven vanuit de burgers die hun persoonlijke keuzes of "dromen" naleven. 
 
Omwille van efficiëntie en kostenbesparing vindt er al jaren schaalvergroting plaats bij organisaties 
met een publieke taak. Veel gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen zijn de afgelopen 
jaren gefuseerd tot grotere eenheden. De verwachting is dat schaalvergroting zal doorzetten, vooral 
bij organisaties aan wie de schaalvergroting tot nu toe voorbij is gegaan. Dat heeft gevolgen voor de 
manier waarop burgers bediend worden. 
Help, mijn gemeente verdwijnt! (2012) 
Regeerakkoord Bruggen Slaan (2012) 

 
Regio West-Brabant 
De regio West-Brabant heeft fors geïnvesteerd in de regionale samenwerking. Dit levert toegevoegde 
waarde op voor alle 19 gemeenten. Op 21 juni 2011 is de visie HRM Regio West-Brabant vastgesteld.  
Binnen 5 jaar zullen de 19 West-Brabantse gemeenten opereren als 1 arbeidsmarkt. De regio heeft 
de ambitie om zich binnen en buiten het samenwerkingsverband als gemeenschappelijke 
arbeidsmarkt te profileren. Het belangrijkste doel is kennis en talenten aantrekken en borgen voor 
de regio door binden, boeien en bloeien. Een aantrekkelijke werkgever (ook) voor jonge ambtenaren. 
Om dit adequaat te kunnen organiseren is instroom en doorstroom van medewerkers in de regio 
laagdrempelig. Om mobiliteit en flexibiliteit te bevorderen is duidelijk aan welke kennis en talenten 
er behoefte is. Het mobiliteitscentrum speelt hier een belangrijke rol in. 
 
(Regionale) samenwerking is niet verplicht, maar vanwege de decentralisatieoperaties en 
bezuinigingen vanuit het Rijk onontkoombaar. Op het niveau van samenwerking en met welke 
gemeenten heb je wel enige invloed. Dit kan per beleidsveld ook nog verschillen. 
Samenwerken biedt een antwoord op de 3 K’s: behouden/verhogen kwaliteit, verminderen 
kwetsbaarheid en beheersen van kosten. 
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