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1 Inleiding 

Deze nieuwe trendstudie Troefkaarten, uitdagingen en perspectief in tijden van verandering bouwt voort 

op de vorige trendstudie van vier jaar geleden en op de algemene trendstudie van Platform31 voor de 

G40- en M50-gemeenten.1 

Vier jaar geleden is de trendstudie voor Zaanstad tot stand gekomen als coproductie met de gemeente 

Zaanstad, gebruik makend en aanvullend op de Staat van Zaanstad en na diverse presentaties voor en 

discussies met medewerkers van de gemeente, voor en met het college en na een diner pensant met 

externe stakeholders. Ook deze keer is gekozen voor een soortgelijke aanpak. In vier brainstormses-

sies zijn de inzichten van senior-medewerkers en strategen van de gemeente geïnventariseerd. In de 

trendstudie is aangeven welke bronnen verder zijn gebruikt van Zaanstad (o.a. de Staat van Zaanstad 

Editie 2021) en van het Rijk, het Centraal Bureau voor de Statistiek, de plan-, advies- en 

onderzoeksbureaus, en dergelijke. Deze bronvermelding van de gebruikte gegevens en publicaties zijn 

in deze publieksversie van de trendstudie achterwege gelaten.  

Ook voor de huidige trendstudie is weer de input van externe stakeholders tijdens een digitaal diner 

pensant benut om de bevindingen aan te scherpen, aan te vullen of te nuanceren. De gedachtewisse-

lingen tijdens het diner pensant zijn in illustraties vastgelegd en deze zijn in deze publieksversie 

opgenomen.  Uiteraard zullen  nadat de trendstudie is afgerond  het gesprek en de samenwerking 

met de betrokkenen en de stakeholders op allerlei wijzen verder gaan.   

Mede op basis van de vorige trendstudie zijn in Zaanstad vier jaar geleden zes strategische opgaven 

vastgesteld voor de stad: ‘kansenongelijkheid’, ‘verstedelijking’, ‘duurzaamheid’, ‘economie’, 

‘gezondheid’ en ‘veiligheid’. Voor de nieuwe trendstudie zijn deze zes strategische opgaven vertrek- en 

eindpunt. De zes strategische opgaven hebben niets aan belang ingeboet. Integendeel, diverse 

strategische opgaven zijn  soms mede onder invloed van de coronacrisis  alleen nog maar 

belangrijker geworden. Verder zijn bepaalde thema’s binnen de strategische opgaven duidelijker of 

belangrijker geworden.  

In de publieksversie van de trendstudie zijn in de hoofdstukken 2 tot en met 7 per strategische opgave 

de belangrijkste trends, ontwikkelingen en uitdagingen voor Zaanstad uit de algemene trendstudie van 

Platform31 en de Zaanse trendstudie samengevat. In hoofdstuk 8 worden tien vraagstukken, thema’s, 

rode draden en denklijnen samengevat waarover de gemeente samen met de burgers, ondernemers en 

maatschappelijke partners in gesprek kan gaan om de opgaven aan te scherpen, om duidelijker keuzes 

te maken en samen de troefkaarten van Zaanstad nog beter uit te spelen.  

  

_________ 
1 Koos van Dijken, Stad in verandering en groei. Belangrijke trends, ontwikkelingen en opgaven voor Zaanstad 2018 e.v., Platform31, Den 

Haag, december 2017; Koos van Dijken en Ruud Dorenbos (red.), Herstel en perspectief in tijden van transitie. Stedelijke trends en 

opgaven voor 2022 e.v., Platform31, Den Haag, juli 2021.  
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2  Kansenongelijkheid  

2.1 Trends en ontwikkelingen 

Enkele belangrijke trends, ontwikkelingen en opgaven uit de nationale trendstudie zijn: 

 groeiende kansenongelijkheid en verminderde sociale cohesie; 

 de kloof tussen goede en slechte wijken neemt het afgelopen decennium in diverse steden toe; 

aanleiding voor een wijkenaanpak nieuwe stijl; 

 meer aandacht voor de menselijke maat en de kwaliteit van de uitvoering; 

 maatschappelijke onrust, maar ook een verlangen naar verbondenheid. 

In het bijzonder voor Zaanstad acht Platform31 daarbij de volgende trends en ontwikkelingen van 

belang.  

Toenemende kansenongelijkheid is op vele terreinen samenhangend zichtbaar 

Kansenongelijkheid is dé sociale kwestie van deze tijd. De toenemende kansenongelijkheid is op vele 

terreinen zichtbaar. Op de woningmarkt, in het onderwijs, in koopkracht (inkomen, vrij besteedbaar 

inkomen, armoede, vervoers- en energiearmoede, problematische schulden), in gezondheid, 

levensverwachting en gezonde levensjaren. De verschillen op één domein hangen vaak samen met die 

op een ander domein. Daarbij is het onderwijs een belangrijke motor van kansenongelijkheid geworden. 

Verschillende onderzoeken laten een groeiende scheidslijn zien tussen hoog- en laagopgeleiden en 

een toenemende segregatie naar opleidingsniveau van de ouders en leerlingen van verschillende 

sociaaleconomische achtergronden die elkaar steeds minder tegenkomen op school. De coronacrisis 

heeft kansenongelijkheid zichtbaarder gemaakt en verdere verbeteringen in kansengelijkheid 

belemmerd. 

Kansen(on)gelijkheid begint vroeg in het leven 

Zonder dat zij er iets aan kunnen doen, begint de kansenongelijkheid voor sommige Zaankanters zeer 

vroeg in het leven. Het maakt uit waar je wieg staat en wie er aan je wieg staat. In de prenatale fase 

ontstaan reeds risico’s op achterstanden en 

kansenongelijkheid. Zo laat de Generatie R 

studie zien dat een relatief hoog gewicht van 

baby’s van ouders met een laag inkomen al in de 

vierde maand als risico zichtbaar wordt. Risico’s 

voor kinderen van ouders met een lagere 

sociaaleconomische situatie (SES) die zich soms 

verder ontwikkelen met taalachterstanden van 

peuters en slechtere onderwijsprestaties van 

jonge kinderen. Ook is er bij armere kinderen 

vaker sprake van ernstige psychische of sociale 

problemen dan bij rijkere kinderen. Kinderen die 

opgroeien in armoede hebben vanwege de stress in het gezin vaker last van gedragsproblemen of 

angsten. Er zijn jonge Zaankanters die met 3-0 achterstand aan het leven beginnen. Natuurlijk zijn er 

vele kinderen van armere ouders waarbij dat niet geldt en zijn er kinderen van rijke ouders waarbij 

sprake is van taalachterstanden, gezondheidsrisico’s, psychische en sociale problemen. Maar 

onderzoek laat zien dat deze problemen en potentiële problemen oververtegenwoordigd zijn in de 

groep armere kinderen en ondervertegenwoordigd is de groep rijkere kinderen. De “hittekaart” van de 
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gemeente Zaanstad laat zien dat de concentratie van kinderen met verwachte onderwijsachterstanden 

zich vooral voordoet in “Zaandam Oost” (Kogerveldwijk, Peldersveld/ Hoornseveld, Poelenburg, 

Rosmolenwijk, Zaandam Zuid). In Zaanstad groeien vooral veel meer kinderen in armoede op dan het 

Nederlandse gemiddelde (8,7 procent) in Poelenburg (27,7 procent), Pelders-/Hoornseveld (20,3 

procent), Kogerveldwijk (18,1 procent), Rosmolenwijk (17,8 procent) en Zaandam-Zuid (15,3 procent).  

Een derde van de samenleving voelt zich niet gehoord, vertegenwoordigd en aangehaakt 

In het SCP-rapport Verschil in Nederland hanteert men een 70 tot 30 procent verdeelsleutel, waarbij 

twee derde van de Nederlanders goed af is (in termen van welvaart, gezondheid en 

levenstevredenheid) en een derde niet of veel minder. Er is een belangrijke groep kwetsbare burgers 

die al jaren achterblijft en zich niet serieus genomen voelt, mede doordat de achterstanden zich bij hen 

opstapelen op meerdere vlakken. In delen van de samenleving heerst een gevoel van onbehagen over 

de onbeheersbaarheid van de globalisering, technologisering, migratie, klimaatproblematiek en 

pandemie. Onvoldoende inbedding in de omgeving en het verlies aan grip op de omgeving kunnen de 

pessimistische blik op de toekomst en het gevoel van machteloosheid verklaren. De 30 procent 

“afgehaakten” zijn een uiterst complex, overlappend fenomeen van politiek protest, onbehagen, sociale 

marginalisering, gezondheidsproblemen, opleiding, woonplek en wijk. Zelfs in Nederland, één van de 

meest egalitaire verzorgingsstaten van de wereld, ontstaan derhalve nieuwe breuklijnen, nieuwe 

kansenongelijkheden, nieuwe verschillen in sociaal en uiteindelijk democratische kapitaal. Zaanstad 

onttrekt zich niet aan deze trend en ontwikkeling. 

2.2 De uitdagingen voor Zaanstad 

Nog steeds grote verschillen in kansen tussen groepen Zaankanters woonachtig in 

verschillende wijken. 

Een vijfde van de Zaankanters heeft moeite met rondkomen, er leeft een toenemend aantal kinderen in 

armoede en de mate van eenzaamheid is hoog. Dat er ook in Zaanstad segregatie is naar inwoners 

met een lagere sociaal-economische situatie, een laag opleidingsniveau en een niet-Westerse 

migratieachtergrond2 blijkt uit de 

Staat van Zaanstad en uit de 

recente Kansenatlas van de 

Stichting Economisch Onderzoek. 

In de Zaanse wijken met veel 

inwoners die een laag opleidings-

niveau hebben, laaggeletterd zijn, 

een minimum inkomen hebben, 

een goedkope woning bewonen, 

een migratieachtergrond hebben en die deel uitmaken van een eenoudergezin is de kans groot dat er 

sprake is van kansenongelijkheid. De verschillen hebben de neiging zich te vergroten omdat er in de 

gemeenten rond Amsterdam een relatieve toename is van de instroom van lage inkomen en een 

relatieve afname van huishoudens met hoge inkomen. Daarentegen is een positieve ontwikkeling dat 

het aandeel Zaanse leerlingen dat een havo/vwo-advies stijgt.  

_________ 
2 Bij de Wetenschappelijk Raad voor de Regering (WRR), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en andere overheidsinstellingen wordt 

gezocht naar alternatieven voor de typering ‘niet-Westerse migratieachtergrond’ van inwoners en burgers. Ook in Zaanstad wordt op 

termijn afgestapt van de indeling Westers en niet-Westers omdat dit vaak niet relevant voor beleid of niet relevant is voor het 

beantwoorden van de onderzoeksvraag. Volgens wetenschappers is bij kansenongelijkheid de migratieachtergrond wél relevant. Een goed 

alternatief voor de indeling ‘westers’ en ‘niet-westers’ is er momenteel nog niet. Daarom wordt voorlopig nog vastgehouden aan de “oude” 

terminologie. 
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De tragiek van Zaanstad: kansenongelijkheid te midden van grote kansrijkdom  

De kansarmoede en de perspectiefonzekerheid doet zich vooral voor bij specifieke groepen in 

specifieke wijken. Er is een toenemende fragmentatie en segmentatie door het onderwijs. De 

meritocratie heeft onbedoelde neveneffecten en zorgt dat het onderwijs mede bijdraagt aan sociale 

scheidslijnen. Er is sprake van ‘gescheiden werelden’ tussen hoog en laagopgeleiden, waar het gaat 

om sociale contacten en vriendschappen, sportbeoefening en wonen. Er is een nieuwe standenmaat-

schappij aan het ontstaan, waarbij het meritocratisch ideaal de dominante positie van hogeropgeleiden 

legitimeert. Deze meritocratie heeft ook wrede kanten omdat mensen die niet mee kunnen komen in 

deze complexe en veeleisende samenleving denken dat dit door eigen toedoen komt. Hierdoor kunnen 

zij zich minderwaardig gaan voelen. Een segmentatie en fragmentatie die zich bovendien dreigt te 

versterken omdat hoogopgeleide, goed verdienende, “curling” ouders de vaardigheden en financiële 

mogelijkheden hebben om elke hobbel in de opvoeding en opleiding van hun kinderen te effenen (sport, 

theater, bijlessen, tutors, druk op docenten uitoefenen). Mogelijkheden en vaardigheden die laagopge-

leide en minder-verdienende ouders niet, of veel minder, hebben. Het lijkt erop dat noch het 

gemeentelijk beleid noch het onderwijs deze ontwikkeling in voldoende mate kan redresseren.  

De vele baanmogelijkheden en baankansen op alle niveaus in de omgeving zijn een troefkaart voor 

Zaanstad en de Zaankanters. Daarmee zorgt de kansenongelijkheid voor een bijzondere tragiek voor 

de Zaankanters die het betreft. De tragiek dat in Zaanstad deze kansenongelijkheid zich voordoet in 

een regio met veel economische kansen. Dit leidt tot een sterke relatieve deprivatie: kansarmoede en 

perspectiefonzekerheid te midden van grote kansrijkdom. In Zaanstad profiteer je, of kun je profiteren, 

van de dynamiek. Dit helpt bij ‘aanhaken’. Maar tegelijkertijd zijn de scheidslijnen ook scherper voor wie 

niet weet aan te haken, omdat men niet mee kan komen in de veeleisende eisen van de complexe en 

snel veranderende samenleving, vanwege digitale, taal-, gezondheids- en psychische achterstanden, 

de vervoers- en energiearmoede, of omdat men geen toegang heeft tot de juiste school, 

sportvereniging of dure woning.   

Het uitvoeren van de maatregelen die effectief zijn om de kansenongelijkheid te verminderen 

Gelukkig is veel bekend over de maatregelen die de kansenongelijkheid kunnen verkleinen. De 

taalachterstanden bij peuters kunnen weggewerkt worden. Jonge, alleenstaande moeders, kunnen 

steun krijgen bij de opvoering van hun kinderen. Wat de kenmerken zijn van goede programma’s voor 

voor- en vroegschoolse opvang is 

bekend. Meer lesuren geven aan 

kinderen waarbij onderwijs- en 

leerachterstanden dreigen, is een 

probate aanpak. Door meer variatie in 

onderwijsvormen kunnen ook 

leerlingen waarvoor het traditionele 

onderwijs minder geschikt is betere 

kansen krijgen. En tot op hoge leeftijd 

draagt onderwijs, bij-, om- en 

herscholen en Leven Lang 

Ontwikkelen zijn bij aan het vergroten van de kansengelijkheid.  

De vraag is niet wat kunnen we en wat moeten we doen. Maar veel eerder is de vraag waarom komen 

wij zo moeizaam tot een langjarige samenhangende aanpak over meerdere beleidsterreinen heen, 

gericht op bijvoorbeeld de peuters met taalachterstanden, de groep alleenstaande ouders, niet-

participerende jongvolwassenen, et cetera.  

  



 

Troefkaarten, uitdagingen en perspectief in tijden van verandering 

8 

Met het Pact Poelenburg en Peldersveld kiest Zaanstad theoretisch voor de juiste aanpak 

Het Pact Poelenburg en Peldersveld beoogt met een geïntegreerde aanpak de aandachtswijk te 

transformeren tot een open, diverse en kansrijke wijk, waarin kinderen kunnen opgroeien met dezelfde 

kansen op een goede toekomst als in de rest van Zaanstad. De aanpak richt zich op vijf hoofdopgaven: 

1) taal, 2) opvoeding en onderwijs, 3) jongeren, 4) participatie en armoede en 5) vuil. Tegelijkertijd 

wordt gewerkt aan twee cruciale randvoorwaarden van het plan: het actief sturen op meer diversiteit in 

de bevolkingssamenstelling en het aanpakken van ondermijnende criminaliteit. Andere sterke 

elementen van het Pact zijn de langdurige inzet (minimaal tien jaar), de analyse van de risicofactoren 

voor kansenongelijkheid door het team Onderzoek en Statistiek van de gemeente en de monitorings-

rapportages. Met de langdurige inzet van alle partners wordt de projectencarroussel vermeden en wordt 

de kans op succes vergroot. Een kans op succes die weer verminderd als een deel van de middelen 

(o.a. voor meer lesuren) voor een korte periode beschikbaar zijn gesteld met incidentele financiering.  

3 Verstedelijking  

3.1 Trends en ontwikkelingen 

Enkele belangrijke trends, ontwikkelingen en opgaven uit de nationale trendstudie zijn: 

 met grote regionale verschillen groeit de Nederlandse bevolking de komende dertig/veertig jaar, 

vooral in de steden;  

 er zijn allerlei kwantitatieve en kwalitatieve tekorten op de woningmarkt, waarbij de insiders profite-

ren en de outsiders de dupe zijn; 

 het aanjagen van de nieuwbouw een opgave voor Rijk én gemeenten; tegelijkertijd diverse moge-

lijkheden om de bestaande woningvoorraad in diverse wijken beter te benutten; 

 mobiliteit wordt in toenemende mate een middel om maatschappelijke doelen te realiseren; dit leidt 

tot meer samenhang tussen verstedelijking, infrastructuur en mobiliteit.  

In het bijzonder voor Zaanstad zijn de volgende trends en ontwikkelingen van belang.  

Woningcrisis leidt tot onvrede onder de inwoners en drukt de ontwikkeling van de brede 

welvaart 

Ondanks de grootste crisis van de afgelopen decennia stijgen de woningprijzen de pan uit, zijn voor een 

modale verdiener de vrijemarkthuren vrijwel niet meer te betalen, lopen de wachttijden voor een sociale 

huurwoningen op en door het tekort aan betaalbare woningen komen woningzoekenden (jongeren, 

starters, middengroepen) niet meer aan de bak. De woningmarkt is een markt van insiders en outsiders 

geworden. De maatschappelijke tweedeling en onvrede die hieruit voortvloeit, drukt in heel Nederland  

en nadrukkelijk ook in Zaanstad  de ontwikkeling van brede welvaart. 

Sterke verwachte toename groei in Zaanstad van het aantal inwoners en woningen 

Zaanstad groeit de komende jaren van een stad van 155.000 naar 190.000 inwoners in 2040. Er komen 

15.000 tot 20.000 woningen bij en deze woningen moeten binnenstedelijk gerealiseerd en ingepast 

worden. In sommige delen (o.a. Zaanstad-Noord) komt dat neer op een uitbreiding van 25 procent van 

de huidige voorraad. Dat betekent dat Zaanstad keuzes moet gaan maken hoe de binnenstedelijke 

verstedelijking vorm krijgt, hoe de stad door grote infrastructurele ingrepen bereikbaar blijft, hoe de 

bestaande leefbaarheids-problemen kunnen verminderen (woningen en wijken met te weinig kwaliteit, 

funderingsproblematiek, verrommeling, slechte verbindingen tussen buurten en kernen) en hoe de 
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gebiedsgerichte ontwikkeling kan bijdragen aan een stad met verschillende wijken waarin het prettig 

wonen, werken en recreëren is. Daarbij is in heel Nederland duidelijk geworden dat “alles niet meer 

overal kan” (wonen, werken, voorzieningen, meer groen, natuur, duurzame energie, klimaatadaptatie, 

etc.). Er zijn keuzes nodig en méér regie (van rijk, provincie en/of gemeente).  

Woningaanbod sluit kwalitatief onvoldoende aan op de huidige en toekomstige vraag 

Tegenwoordig zoeken vooral één- en tweepersoonshuishoudens een woning, terwijl zeventig procent 

van de woningen een gezinswoning is. Toch betekent dit niet dat grootstedelijke appartementen 

aansluiten bij de woningbehoeften van deze één- en tweepersoonshuishoudens. Van de mensen die 

het kunnen betalen en kunnen 

kiezen wil maar 10 tot 15 procent 

grootstedelijk wonen. Ook maar 10 

tot 20 procent wil echt landelijk 

wonen. Het overgrote deel wil, 

dichtbij voorzieningen, groen-

stedelijk wonen. Daarom was en is 

Vinex zo’n doorslaggevend succes. 

Met een korte afstand van 

voorzieningen en toch veilig en plezierig wonen. Met zorgvuldige keuzes met een lange termijnoptiek 

kan Zaanstad op deze trend en ontwikkeling inspelen.  

 

3.2 De uitdagingen voor Zaanstad 

De kwaliteiten versterken en de non-kwaliteiten verminderen 

Zaanstad combineert stadse kenmerken, suburbane gebieden en dorpen met een eigen identiteit. 

Zaandam als stad van Zaanstad, de stadse uitlopers naar Koog aan de Zaan en Zaandijk, de kernen 

met hun eigen identiteit, de bedrijvigheid aan de Zaan, het industrieel erfgoed, de molens, de groene 

houten huizen, het open landschap aan de rand van de stad, de binnenstedelijke bedrijfsterreinen en de 

transformatiemogelijkheden van Hembrug en Achtersluispolder maken de variatie in Zaanstad 

ongekend, spannend en aantrekkelijk. 

Tegelijkertijd is dat maar één kant van de medaille. Er zijn in Zaanstad belangrijke verschillen tussen de 

kwaliteit van de wijken. Een deel van de woningen is fysiek op, hun fundamenten zijn slecht en de 

gemiddelde kwaliteit en variatie van de Zaanse woningvoorraad is te gering. Het aanbod voor inwoners 

die een wooncarrière willen maken is beperkt. De verbindingen tussen kernen, wijken, buurten en in de 

regio laten te wensen over. Spoor, water, weg en landschap vormen barrières waardoor fietsers en 

voetgangers vaak moeten omfietsen. De bedrijfsterreinen Molletjesveer en Noorderveld, met veel 

werkgelegenheid voor praktisch opgeleiden, zijn slecht aangesloten op het openbaar vervoer.  

Zoeken naar een nieuwe balans in het buitengebied 

De kernkwaliteiten van het Zaanse buitengebied zijn de veenweidepolders, het open landschap, de 

ruimte, de natuurgebieden, het unieke cultuurlandschap en het historisch erfgoed. Een landschap 

waarin het verleden, inclusief de Stelling van Amsterdam, nog ‘leesbaar’ is. Met natuurinclusieve 

veeteelt, kringlooplandbouw, zilte gewassen, natuurdiensten en nieuwe verdienmodellen kan de uitstoot 

van methaan, ammoniak en stikstof verminderen en is het mogelijk om de biodiversiteit te vergroten en 

om de beleving van het landschap, de natuur, de ruimte en de rust te versterken. Dit kan op termijn de 

economie in het buitengebied versterken. Het buitengebied en het landschap kan ook een belangrijke 

bijdrage aan de waterbergingsopgave van Zaanstad en kan door een hoger grondwaterpeil mogelijk te 
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maken de maatschappelijke kosten van het funderingsherstel in Zaanstad verminderen. De boeren 

kunnen voor deze “diensten” een vergoeding ontvangen en dit kan hun verlies aan reguliere 

landbouwproducten compenseren. Zaanstad kan kiezen om in deze ontwikkeling koploper te zijn, te 

innoveren en ruimte te geven aan experimenten. Zo verbetert het buitengebied zo snel mogelijk, krijgen 

de tientallen boeren een nieuw toekomstperspectief en ontstaat er een nieuwe balans in het Zaanse 

buitengebied. 

Waarmaken van de tomeloze ambities 

Met MAAK.Zaanstad heeft Zaanstad vijf jaar geleden een duidelijke ontwikkelrichting ingezet die 

veelbelovend is, die het mogelijk maakt om de kwaliteiten te versterken én de non-kwaliteiten te 

verminderen, en die bij de trends en ontwikkelingen past. Kwaliteit boven kwantiteit stellen. Voor 

ingrepen kiezen waar de stad na 10, 20 of 50 jaar nog plezier aan heeft. De groei van de stad in 

inwoners en woningen benutten om kwaliteit toe te voegen. De transformatie van vele bedrijven 

terreinen naar woon/werkterreinen. Het ontwikkelen van de Achtersluispolder als een hoogstedelijk 

woon-werkgebied dat aan de ene kant naadloos aansluit op Zaandam Zuid en aan de andere kant op 

Amsterdam Noord. Verder het uitgangspunt dat de ontwikkeling en ambitie veel tijd en geduld vergen 

en dat met de partners het beleid wendbaar en slagvaardig moet zijn. 

In zestien grote woningbouwprojecten door 

de hele stad wil Zaanstad alles doen wat 

nodig is om de woningproductie te 

verhogen naar 1.000 woningen per jaar én 

om de kwaliteit en variatie van de 

woningvoorraad te vergroten. Zaanstad 

haalt alles uit de kast en gebruikt alle 

instrumenten en ideeën om de ambitie en 

ontwikkelrichting invulling te geven: sociale 

huur, vrije sector huur, zorg, zelfbouw op 

vrije kavels, koop, kleinschalige 

wooncomplexen en alternatieve 

bouwinitiatieven (Klaine Hoissies, ecowijken, woningdelen, woningen splitsen, kangeroewoningen en 

speciale (tijdelijke) huisvestingsvoorzieningen voor jongeren, tijdelijke huisvesting voor starters op 

bouwlocaties die nog niet bouwrijp zijn of waar de planvorming tijd kost). Een illustratief voorbeeld van 

het verbeteren van de kwaliteit en leefomgeving en het stellen van kwaliteit boven kwantiteit is het 

ontwikkelplan voor de verbinding van de A8 en de A9. Het ontwerp maakt het mogelijk om de leefomge-

ving in Krommenie te verbeteren, om de openheid in het gebied terug te brengen, de verrommeling op 

te ruimen en om de kwaliteit van de Stelling van Amsterdam als Unesco werelderfgoed te versterken. 

Tegelijkertijd is het prijskaartje met 900 miljoen euro voor de provincie, voor de Vervoerregio 

Amsterdam en de regiogemeenten aanzienlijk. Dus de vraag die ook opkomt: is het altijd, of is het in 

voldoende mate, haalbaar in Zaanstad om de verstedelijking én een aanzienlijke kwaliteitsverbetering 

gelijktijdig te realiseren.  

Een zoekproces naar complexe nieuwe balansen 

In de ontwikkelrichting moet Zaanstad diverse nieuwe balansen zoeken. Enkele voorbeelden: 

 Overal in het land zijn gemengde woonwerkmilieus populair. Gebiedsontwikkelingen zonder func-

tiemenging en het mengen van wonen en werken, komen bijna niet meer voor. De mate en wijze 

van mengen is daarbij in elk gebied maatwerk.  

 Ook in het ontwikkelen en versterken van gemengde woonwijken is het zoeken naar (nieuwe) ba-

lansen. Een balans in begrensde menging (een menging van afwisselend relatief homogene 
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woonblokken of straten met Zaankanters met verschillende achtergronden en sociaaleconomische 

status in één wijk), narratieve sturing (verhalen en beelden die verbinden), woonruimtebemiddeling 

op basis van leefstijl, en dergelijke.   

 Het verdubbelen van de woningproductie van 550 woningen per jaar naar 1.000 woningen per jaar, 

zonder dat de gemeente grond heeft, de bouwvakkers schaars zijn en kwaliteit voorop moet blijven 

staan. 

 Voor ongeveer 40 procent van de bestaande woningvoorraad in Zaanstad is het noodzakelijk om 

de fundering te herstellen of bestaat het risico dat herstel nodig is. Hoe maakt Zaanstad dat moge-

lijk voor de mensen die het herstel niet kunnen betalen? 

 Het verminderen van het aandeel van auto’s in de verplaatsingen binnen Zaanstad, terwijl er voor 

de inwoners onvoldoende alternatieven zijn en het opruimen van de barrièrewerking van de infra-

structuur en drukke ontsluitingsroutes decennia kost.  

 Elk bouwproject en elke aanpassing van de infrastructuur loopt aan tegen de complexe stikstofop-

gave vanwege de drie Natura2000-gebieden in Zaanstad. 

 Vele van de nieuwe woningen in Zaanstad zijn gepland in gebieden die kwetsbaar zijn vanwege de 

slappe ondergrond, bodemdaling, ongelijkmatige zetting of de binnendijkse overstroombaarheid. 

Vanuit de doelstelling MAAK.Zaanstad om alleen maar huizen te bouwen die lang meegaan, moet 

klimaatbestendig bouwen ‘het nieuwe normaal’ worden. Elke investering en ‘iedere schop in de 

grond’ (ook voor woningbouw), moet klimaatbestendig uitgevoerd worden. Dit vergt een meerinves-

tering van 300 tot 3.800 euro per woning, zo’n 35.000 tot 340.000 euro per hectare in de openbare 

ruimte en gebiedsontwikkeling, en ongeveer 10 procent extra ruimte. 

 Met de sterke groei van het aantal inwoners moeten ook de infrastructuur en de voorzieningen 

meegroeien. Voorzieningen die in het verleden (o.a. in Wormerveer) zijn verdwenen. Infrastructuur 

en voorzieningen die bovendien vaak te maken hebben met achterstallig onderhoud en waarvoor 

investeringen in verduurzaming noodzakelijk zijn.  

 Een voorbeeld van een nieuwe balans is de sloop van 117 woningen in de zestigjarige Spaghetti-

flat in Poelenburg en om deze te vervangen door 300 nieuwe woningen en een buurthuis. Maar 

hoe vaak lukt het om deze balans te vinden voor de vele andere Zaanse woningen die niet toe-

komstbestendig zijn en te slecht zijn om te renoveren en te verduurzamen? 

 De toenemende verstedelijking stuit overal in de regio op steeds meer weerstand bij inwoners. Bin-

nen de ruimtevraag zijn wonen, werken, parkeren, openbare ruimte, groen, energietransitie en kli-

maatadaptatie steeds moelijker te combineren. Deels kan wonen goed gemengd worden met aller-

lei vormen van bedrijvigheid (dienstverlening, voorzieningen, zorg, onderwijs, zzp’ers, e.d.). Ander-

zijds is er bedrijvigheid (industrie, logistiek, afvalverwerking, e.d.) die vanwege stank, geur, over-

last, luchtkwaliteit en omwille van een veilige en gezonde leefomgeving niet makkelijk kan worden 

gecombineerd met wonen. Zaanstad kan leren van het zoekproces en de complexe balans die an-

dere gemeenten in dergelijke situaties vinden (onder andere Schieoevers in Delft, Binckhorst in 

Den Haag, Havenkwartier in Deventer en M4H in Rotterdam).   

Breng de doorstroming in de bestaande voorraad op gang 

De verhuistrein komt op gang als ouderen verhuizen naar een aantrekkelijke woning voor senioren. Als 

de ouderen van wie de kinderen het huis uit zijn, de zogenoemde empty nesters, verhuizen naar een 

aantrekkelijk seniorenwoning dan komt de grootste “verhuistrein” op gang. Zodra de empty nester 

verhuist, komt een grote eengezinswoning vrij voor een huishouden met thuiswonende kinderen. Dit 

huishouden laat vervolgens een kleine eengezinswoning achter voor een jong gezin. Idealiter komt aan 

het eind van de keten een woning vrij voor een starter die vanuit het ouderlijk huis of studentenhuis zo 

de koopwoningmarkt betreedt. Met een nieuwe of vrijkomende eengezinswoning laten twee 

alleenstaanden die gaan samenwonen vaak twee starterswoningen achter. 
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Voeg op moderne wijze typisch Zaanse woningen van hout toe en sluit aan bij de historie   

Vanaf 2025 wordt minimaal één op de vijf woningen in de Metropoolregio Amsterdam van hout en 

andere biobased materialen gemaakt. Op deze wijze kunnen woningen sneller en duurzamer gebouwd 

worden en kan de CO2- en stikstofuitstoot aanzienlijk gereduceerd worden. Zaanstad kan hierin zijn 

kans grijpen, hoeft niet te wachten op 2025 en kan een historische troefkaart opnieuw tot leven wekken. 

Zaanstad wordt gekenmerkt door oude houtmolens, groene houten huizen en heeft een lange traditie in 

het bouwen van houten huizen. Het maakt deel uit van de identiteit van de Zaanse kernen en heeft een 

grote aantrekkingskracht op toeristen. Zaanstad kan architecten en projectontwikkelaars uitnodigen (of 

het als voorwaarde opleggen) dat op industriële wijze, typisch Zaanse woningen nieuwe stijl, 

ontworpen, gebouwd en neergezet kunnen worden die energieneutraal zijn. Het hout kan via De Zaan 

milieuvriendelijk aangevoerd worden, kan Zaanse bedrijvigheid nieuwe impulsen geven en kan voor 

banen zorgen voor vele praktisch opgeleide Zaankanters. De nieuwe houten woningen (Zaanse stijl) 

kunnen zorgvuldig op kleine schaal ingepast worden in de Zaanse kernen, kunnen de kwaliteit en 

leefomgeving verbeteren en geeft vele starters en jonge gezinnen de kans om snel een betaalbare 

woning te kunnen betrekken in de eigen kern. 

Het beter benutten van de bestaande woningvoorraad 

Veel mensen wonen met z’n tweeën in een ruime eengezinswoning. Daarbij bieden vooral de wijken uit 

de jaren 60, 70 en 80 wijken van de vorige eeuw mogelijkheden om de bestaande woningen beter te 

benutten. In vergelijking met de opleveringsjaren woont er momenteel nog circa twee derde van het 

oorspronkelijke aantal mensen. Het is dus 

rustiger op straat, er is minder draagvlak voor 

voorzieningen en er ligt de nodige over-

gedimensioneerde infrastructuur (wegen, 

ruime parkeerterreinen, winkelcentra in 

laagbouw). De woningen zijn niet slecht, 

maar er is een verduurzamingsinhaalslag 

nodig plus groot onderhoud. Een halve eeuw 

na de bouw zullen er veel woningen 

vrijkomen, veelal rijtjeswoningen, en steeds 

vaker in koop. Deze wijken kunnen verbeterd worden en de bestaande woningvoorraad kan beter benut 

worden. Kansrijke mogelijkheden om méér woonruimte te creëren zonder nieuwbouw zijn: 

samenwonen en inwonen stimuleren (maak het mogelijk dat voor één woning twee hypotheken 

afgesloten kunnen worden, maak het verhuren van kamers door hospita’s weer populair, etc.), 

vernieuwen, uitbreiden, optoppen en splitsen van grote (gezins-)huizen, wonen toestaan in bijgebouwen 

(schuur, garage), et cetera. In het licht van de tomeloze ambities en het zoeken naar nieuwe balansen 

kan Zaanstad nog meer inzetten op het beter benutten van de bestaande woningvoorraad.  
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4 Duurzaamheid  

4.1 Trends en ontwikkelingen 

Enkele belangrijke trends, ontwikkelingen en opgaven uit de nationale trendstudie zijn: 

 de komende tien jaar moeten Rijk en gemeenten belangrijke stappen zetten om de doelstellingen 

in 2030 én 2050 te kunnen halen op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en de transi-

tie naar een circulaire economie; 

 de gemeenten slagen erin om geleidelijk de CO2-uitstoot van woningen terug te dringen; de bewe-

ging is er, nu moet het tempo omhoog; 

 om de voortgang op het gebied van klimaatadaptatie en circulaire economie te kunnen monitoren, 

komen voor het eerst indicatoren beschikbaar; voor Rijk en gemeenten zijn deze indicatoren on-

misbaar om de voortgang te bewaken en om te kunnen bijsturen; 

 de klassieke ruimtelijke opgaven (stedelijke ontwikkeling, mobiliteit, natuur en landschap, ruimte-

lijke economie) moeten regionaal verbonden worden met de transitieopgaven (klimaatadaptatie, 

energietransitie, landbouwtransitie en circulaire economie).   

 als Nederlandse bedrijven, maatschappelijke organisaties, provincies, gemeenten, energiecoöpera-

ties en burgerinitiatieven de kansen van de Green Deal en het Nationaal Groeifonds weten te be-

nutten en de vele visies en plannen (Klimaatakkoord, circulaire doelstellingen, kringlooplandbouw, 

klimaataanbod van industrietop) vertalen naar concrete besluiten, acties en investeringen dan is er 

de facto sprake van een “groen herstel”.  

De volgende trends en ontwikkelingen zijn in het bijzonder voor Zaanstad in de komende 

bestuursperiode van belang. 

Klimaatveranderingen gaan door, zelfs bij aanzienlijke reducties van de uitstoot 

Zelfs als nu fors op de rem wordt getrapt bij de uitstoot van broeikasgassen valt aan klimaatverandering 

niet te ontkomen. Met als gevolg hitte, droogte, piekbuien, zeespiegelstijging, het verlies aan 

biodiversiteit en de verspreiding van ziekten en plagen. De klimaatverandering heeft gevolgen voor de 

waterveiligheid, de zoetwater-

voorziening, de gezondheid, het 

stedelijk gebied, de vitale infrastructuur 

(elektriciteit, ICT, transport), de 

landbouw, de industrie, het toerisme en 

de natuur. Een ambitieus en integraal 

klimaatbeleid heeft het hoogste 

rendement. Zo’n beleid wordt 

gekenmerkt door daadkracht en door 

het maken van fundamentele keuzes 

zoals geen nieuwe woningen bouwen in 

gebieden die kwetsbaar zijn voor 

overstromingen en heftige regenbuien 

en  ondanks de meerkosten  nieuwe 

woningen, voorzieningen, infrastructuur en verbeteringen in de openbare ruimte alléén nog maar 

klimaatadaptief ontwikkelen en bouwen.  
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Gemeente belangrijke rol in de energietransitie in de gebouwde omgeving 

De gemeenten hebben een belangrijke rol in de energietransitie in de Gebouwde Omgeving. De 

Gebouwde Omgeving is goed voor circa 40 procent van het totale energieverbruik in Nederland. In de 

Gebouwde Omgeving wordt vooral aardgas verbruikt (direct voor verwarming en indirect voor 

elektriciteitsopwekking). Daarbij is de CO2-uitstoot die in de industrie, de productie van elektriciteit en 

mobiliteit teruggedrongen moet worden kwantitatief nog belangrijker dan de CO2-reductie die 

gerealiseerd moet worden in de gebouwde omgeving. Met Regionale Energiestrategieën (RES) wordt 

ingezet op de verduurzaming van de elektriciteitsproductie, met het Programma Aardgasvrije Wijken 

(PAW) op verduurzaming van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving, met de Versterkte 

Uitvoering Energiebesparingsplicht (VUE) op de energiebesparing bij bedrijven en instellingen en met 

de afspraak uit het Klimaatakkoord op de verduurzaming van de mobiliteit.                              

De ontwikkelingen gaan nog te langzaam 

Het energiegebruik en de CO2-uitstoot van alle woningen In Zaanstad daalt sinds 2015 en het aandeel 

hernieuwbare energie is gestaag toegenomen tot 4,3 procent in 2019. Dit is te weinig en de toename 

gaat te langzaam. Zelfs met een verdubbeling van de jaarlijkse toename van hernieuwbare elektriciteit 

van gemiddeld 20 procent per jaar ten opzichte van de afgelopen jaren (zoals het plan is in Nieuw 

Zaans Klimaat, Klimaatakkoord 2.0 uit maart 2021) gaat Zaanstad de eigen doelstellingen om tussen 

2030 en 2040 klimaatneutraal te worden en dan alle energie (elektriciteit en warmte) uit hernieuwbare 

bronnen op te wekken, niet halen. Het is zelfs zeer de vraag of de doelstellingen in 2050 daarmee 

haalbaar zijn. Als de afgelopen jaren voor de installatie van zonnepanelen de makkelijkste Zaanse 

daken al zijn gebruikt dan is de verdubbeling van de jaarlijkse toename van de hernieuwbare elektriciteit 

met 20 procent de komende jaren een verre van eenvoudige opgave en sterk afhankelijk van 

opwekking van hernieuwbare elektriciteit in de gebieden die worden aangewezen in de Regionale 

Energiestrategie. 

 
4.2 De uitdagingen voor Zaanstad 

Met alle bestaande plannen is Zaanstad in 2040 nog niet klimaatneutraal 

De ambitie van Zaanstad is om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Zelfs als het lukt om alle plannen en 

maatregelen uit te voeren, en als de woningen in de kansrijke buurten aardgasvrij kunnen worden, dan 

is Zaanstad in 2040 nog niet klimaatneutraal. De resterende opgave is het grootst binnen de sector 

industrie. De Zaanse industrie is verantwoordelijk voor 53 procent van de uitstoot van alle 

broeikasgassen en 37 procent van alle CO2-uitstoot in Zaanstad. Deze uitstoot is moeilijk te 

beïnvloeden door de gemeente en is vooral afhankelijk van beleid van het Rijk en Europa. Maar zelfs 

exclusief de sector industrie is de reductie in 2030 en 2040 respectievelijk 37 procent en 66 procent. 

Zodat  zelfs als alle plannen en maatregelen waaronder de Transitievisie Warmte voor 100 procent 

uitgevoerd (kunnen) worden  er voor Zaanstad in de periode 2040 tot 2050 nog aanzienlijke opgave 

resteert. Daarbij komt dat van de gemeentelijke maatregelen en initiatieven 10 procent is vastgesteld en 

90 procent nog ambitie is. Willen de doelstellingen in Zaanstad voor 2030, 2040 en 2050 gehaald 

kunnen worden dan zijn belangrijke versnellingen nodig. Versnelling in onder andere de verdere 

concretisering van de RES, de uitrol van en aansluiting van vele woningen en gebouwen aan het open 

warmtenet, intensivering van het klimaatadaptatiebeleid en de transitie naar een circulaire economie. 
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De versnellingen en intensiveringen moeten in dit decennium gerealiseerd worden 

Het Klimaatakkoord 2.0 van maart vorig jaar en vooral de gedegen doorrekeningen van de effecten die 

verwacht mogen worden van de voorgenomen maatregelen laten zien dat de gemeente Zaanstad de 

duurzaamheidsdoelstellingen uiterst serieus neemt. Tegelijkertijd is daarmee ook duidelijk dat nog grote 

stappen nodig zijn in de CO2-reductie in de industrie, verkeer en vervoer, de verdere uitrol van het 

warmtenet of warmtenetten in Zaanstad, de transitie naar een circulaire economie en de 

klimaatadaptatie. Ook wordt de transformatie van het buitengebied (kringlooplandbouw, stikstofreductie, 

waterberging, verbeteren biodiversiteit, energietransitie) nog onvoldoende integraal aangepakt. Dit 

decennium moeten de grote stappen gezet worden en moeten nieuwe beleidsinstrumenten ingezet 

worden (zeker wat betreft het bevorderen van de circulaire economie) anders zijn de Zaanse 

doelstellingen in 2030, 2040 en 2050 niet meer dan een fata morgana. Daarbij is de betrokkenheid van 

de Zaankanters van groot belang. Daarvoor lijkt Zaanstad oog te hebben en ruimte te bieden. 

Zaanstad kwetsbaar voor energie-armoede 

Voor ruim 11 procent van de Zaanse huishoudens is de energierekening nu al een probleem. De 

energierekening vormt voor deze huishoudens meer dan 10 procent van hun inkomen. Deze 

problematiek is vooral groot in de wijken van Zaandam-Oost. De toename van de energieprijzen en de 

kosten van de energietransitie dreigen dat 

probleem te vergroten. De energiearmoede is 

niet alleen ellendig voor de betrokkenen zelf, 

maar het zorgt ook voor een scala aan 

sociaaleconomische problemen en kan het 

maatschappelijk draagvlak voor de 

energietransitie ondermijnen. Problemen van 

algemene armoede en energiearmoede zijn 

uiteraard sterk met elkaar verweven, maar 

vallen lang niet altijd samen. Energiearmoede 

komt niet alleen voor bij huishoudens met een laag inkomen en hoge energiekosten, maar ook bij 

huishoudens met een laag inkomen en een huis met een lage energiekwaliteit (bijvoorbeeld een slecht 

geïsoleerd huis) en ook huishoudens met een huis van lage energiekwaliteit die zij niet zelf kunnen 

verduurzamen (denk aan huurders of bezitters met weinig vermogen). 

Theoretisch hoeft de energietransitie voor vele huishoudens niet tot extra maandelijkse woon- en 

energielasten te leiden. De daling van de energiekosten ná de energietransitie kan voldoende zijn om 

de kosten van de energietransitie te kunnen betalen. De praktische uitvoering vraagt wel veel aandacht 

omdat elke situatie, elk huishoudens en elke woning anders is.   

In de transitie naar een circulaire economie nog vele stappen te zetten 

Onderdeel van de transitie naar een circulaire Zaanse economie is het reduceren van het restafval van 

inwoners na scheiding. Het percentage gescheiden afval ten opzichte van het totaal huishoudelijk afval 

neemt toe. Maar Zaanstad was nog ver verwijderd van de doelstelling om in 2020, na scheiding, het fijn 

restafval per inwoner niet meer te laten zijn dan honderd kilogram. In 2020 zat Zaanstad nog ruim op 

het dubbele. Maar de transitie naar een circulaire economie houdt véél meer in dan het scheiden van 

afval en het reduceren van afval. De opgave is om het primaire grondstoffengebruik te reduceren en om 

vooral geheel nieuwe circulaire producten en diensten te ontwerpen, ontwikkelen, produceren en te 

gebruiken. Het betreft het opnieuw ontwerpen van producten zodat er minder grondstoffen gebruikt 

hoeven te worden, gerecyclede materialen (recyclaten) toegepast gaan worden en halffabrikaten 

opnieuw benut worden. Voor deze grote opgave staan Nederland, de regio en Zaanstad nog maar aan 

het prille begin van een ingrijpende transitie. De circulaire economie is op dit moment goed voor zes 
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procent van de Zaanse bedrijven en vijf procent van de banen. Richting het jaar 2050 moet dat honderd 

procent zijn. Voorwaar nog een hele stap.  

5 Economie  

5.1 Trends en ontwikkelingen 

Enkele belangrijke trends, ontwikkelingen en opgaven uit de nationale trendstudie zijn: 

 de buitenlandse migratie was de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak voor de Nederlandse 

bevolkingsgroei, de komende dertig jaar wordt de bevolkingsgroei in Nederland naar verwachting 

voor 83 procent verklaard door de buitenlandse migratie en voor 17 procent door de natuurlijke 

aanwas; dit maakt de Nederlandse economie kwetsbaar voor internationale veranderingen in de 

migratiestromen;  

 in heel Nederland neemt de potentiële beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) de komende vijftien jaar 

met 200.000 mensen of en de komende dertig jaar met 500.000 mensen; 

 de regionaal economische verschillen nemen toe, een ontwikkeling versterkt door de verschillende 

regionale effecten van de coronacrisis; 

 de structurele, langdurige leegstand van kantoren en winkels is door de coronacrisis versneld; dit 

maakt een hernieuwde inrichting van de binnensteden noodzakelijk. 

In het bijzonder voor Zaanstad acht Platform31 daarbij de volgende trends en ontwikkelingen van 

belang.  

In Nederland krimpt de potentiële beroepsbevolking, maar in Zaanstad niet naar verwachting 

De krimp van de potentiële beroepsbevolking is een geheel nieuw fenomeen met ingrijpende 

consequenties. Deze trend en ontwikkeling vindt naar verwachting plaats in 31 van de 40 Nederlandse 

regio’s. Bijna in het hele land en in vele gemeenten, steden en regio’s zal dit de economische 

ontwikkeling, het voorzien in publieke diensten (zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, e.d.) en het 

aanpakken van de grote maatschappelijke opgaven (zoals onder andere de duurzaamheidstransities, 

het verbeteren van de prestaties van het onderwijs, het organiseren van de zorg en ondersteuning in 

wijk en buurt voor de sterk groeiende groep oude inwoners) sterk belemmeren. Zaanstad heeft door de 

instroom van nieuwe inwoners vanuit andere gemeenten hiervan naar verwachting geen last. Dit kan 

een troefkaart voor Zaanstad zijn en worden. Des te meer als op termijn bedrijven zich daar gaan 

vestigen waar de werknemers (nog) zijn (‘werken volgt wonen’).   

De toename van de arbeidsproductiviteit verklaart de economische groei en banenontwikkeling 

en maakt het mogelijk om de maatschappelijke opgaven aan te pakken  

De belangrijkste determinant voor de lange termijn economische groei is de ontwikkeling van de 

arbeidsproductiviteit. De arbeidsduur per inwoner is sinds de Tweede Wereldoorlog nauwelijks 

veranderd. Tegenover een hogere arbeidsparticipatie van vrouwen en ouderen staat de vergrijzing en 

een daling van het aantal gewerkte uren per week. Het is de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit 

die ervoor heeft gezorgd dat Nederland per inwoner sinds de Tweede Wereldoorlog ruim vier keer zo 

rijk is geworden. De toename van de arbeidsproductiviteit wordt vooral gedreven door technologie, 

investeringen, digitalisering, kennis en het uitwisselen van kennis, goed opgeleide werknemers en 

slimmere organisatievormen. In Nederland daalt de bbp-groei per inwoner vrijwel continu sinds de jaren 

vijftig met een korte opleving tussen 1985 en 1999 (vanwege de toenemende participatie van vrouwen 

op de arbeidsmarkt). Het afgelopen decennium en in de periode 2018 t/m 2021 groeide de 
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arbeidsproductiviteit met slechts 0,3 procent per jaar. Naar alle waarschijnlijkheid in de Zaanstreek nog 

minder. Met een krimpende Nederlandse beroepsbevolking, een arbeidsparticipatie die niet of 

nauwelijks hoger wordt en een zeer geringe arbeidsproductiviteitsontwikkeling stagneert de 

economische groei, kunnen vele producten en diensten niet meer geleverd worden (o.a. zorg, 

onderwijs) en wordt het onmogelijk om de grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. 

Nog geen duurzame banengroei in Zaanstad ondanks de regionale groei en dynamiek 

Vóór de coronacrisis was de Metropoolregio Amsterdam één van de sterkst groeiende regio’s in 

Europa. De meest banengroei in de MRA vindt plaats in de stad Amsterdam en Amstelland-Meerlanden 

(Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn). Maar de economische 

groei en werkgelegenheid spreidt zich meer 

dan voorheen uit over de hele regio 

(waaronder Zaanstad). Toch zijn de 

economische effecten op de Zaanse 

economie nog beperkt. De werkgelegen-

heidsontwikkeling vertoont de afgelopen 

kwart eeuw sterke fluctuaties. In tegen-

stelling tot vergelijkbare gemeenten is in 

Zaanstad nog geen duurzaam ontwikkelpad 

van banengroei gerealiseerd. En daarmee 

dreigt Zaanstad met de sterke toename van 

het aantal inwoners nog meer een woon- en forenzenstad te worden.   

 

5.2 De uitdagingen voor Zaanstad 

Omgaan met en kunnen inspelen op grote onzekerheden  

Door de technologische ontwikkelingen en de (internationale) concurrentiestrijd zijn de economische 

ontwikkelingen altijd onzeker. Door de coronacrisis zijn deze economische onzekerheden nog vele 

malen groter geworden. Het verloop van de coronapandemie is nog steeds ongewis en daarmee blijft 

de onzekerheid over de economische vooruitzichten groot. Wat is de invloed van de lockdowns op de 

verwachte economische groei? Hoe vaak en hoe langdurig zijn nieuwe lockdowns nog nodig? Welke 

bedrijven profiteren en welke bedrijven krijgen het zeer moeilijk mede door de weggesmolten reserves, 

de opgebouwde schulden, het moeten gaan voldoen aan uitgestelde belastingbetalingen, het tekort aan 

werknemers die naar andere sectoren zijn uitgeweken en door de veranderende consumptiepatronen? 

Tegelijkertijd is ook een grote veerkracht en aanpassingsvermogen in de afgelopen twee jaar zichtbaar 

geworden. Daarbij is het duidelijk geworden dat alle vraagstukken binnen strategische opgave 

‘economie’ alleen maar nog belangrijker zijn geworden. Een goede werking van de regionale 

arbeidsmarkt, het vergroten van de arbeidsparticipatie, het stimuleren van vernieuwing, innovatie en de 

productiviteitsontwikkeling, goed onderwijs voor en het bij-, om- en herscholen van de Zaankanters en 

het op velerlei wijzen bevorderen van het Zaanse ondernemerschap mag op geen enkele wijze aan 

belang inboeten. Eerder moeten er stappen bijgezet worden. Maar welke en hoe?  

De vele baanmogelijkheden voor Zaankanters in de omgeving worden nog onvoldoende benut.  

De voorspoedige ontwikkeling in de MRA betekent dat er voor de Zaankanters in alle opleidingsniveaus 

en op alle beroepsniveaus vele banen beschikbaar in de directe omgeving. Toch staan nog te veel 

Zaankanters langs de kant en hebben moeite met rondkomen. Ligt dit aan het beleid? Is de begeleiding 

naar werk van bijvoorbeeld mensen in de bijstand door het participatiebedrijf Werkom nog onvoldoende 

effectief? Schiet de aansluiting van het onderwijs bij de behoeften van de arbeidsmarkt tekort? Is 
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werken voor te veel mensen die langs de kant staan en niet meedoen financieel onvoldoende 

aantrekkelijk vanwege de hoge marginale druk en de armoedeval? Of zijn er andere oorzaken waar de 

gemeente en de maatschappelijke partners weinig aan kunnen doen? 

Laat onvoldoende ruimte de groei van Zaanse ondernemingen niet belemmeren 

Er zijn in Zaanstad steeds minder hectares bedrijventerreinen beschikbaar. De leegstand is gezakt tot 

de frictieleegstand. Er is tussen de 74 en 127 hectare bedrijventerrein benodigd tot 2040. Terwijl het 

aanbod op dit moment minder dan 50 hectare is. Er is behoefte aan ruimte voor de bedrijven die 

meegroeien met de toename van de bevolking (verzorgende bedrijvigheid), startups, groeiende 

bedrijven, bedrijven die de kansen benutten van de transities (circulaire economie, energietransitie, 

nieuwe vormen van zorg) en voor bedrijven die vanuit de transformatiegebieden (o.a. Achtersluispolder) 

moeten verplaatsen naar een nieuwe locatie op een bedrijventerrein.  

Voor zover bedrijvigheid plaats moet 

maken voor woningen en deze 

bedrijvigheid vanwege stank, lawaai, 

verkeersoverlast en milieucontouren 

niet mogelijk is in gemengde woon-

werklocaties dient op andere wijze 

ruimte gereserveerd te worden. 

Bedrijven die hun activiteiten niet 

langer meer kunnen uitoefenen in 

Zaanstad, zullen voor altijd verloren zijn voor Zaanstad. Keuzes in de bestemming van de fysieke 

ruimte in Zaanstad zijn onomkeerbaar en niet of nauwelijks meer terug te draaien. Gevreesd moeten 

worden dat bedrijven die hun activiteiten niet meer in Zaanstad kunnen uitoefenen, uitwijken naar 

Haarlemmermeer, Purmerend en Almere en dat niet alle Zaanse werknemers met het werk mee zullen 

gaan. Door voor bedrijven onvoldoende ruimte te reserveren, laat Zaanstad ook de potentiële troefkaart 

verloren gaan dat door de verwachte groei van de potentiële beroepsbevolking de economie van 

Zaanstad aanzienlijk aan kracht kan winnen.  

Maak functiemenging mogelijk, kies maximaal voor gemengde gebiedsontwikkelingen en 

communiceer over het belang hiervan voor de economische toekomst van Zaanstad  

Met bewuste gebiedsontwikkelingen kan voor een belangrijk deel in de ruimtebehoefte voorzien worden 

in gemengde woon-werkmilieus, bij knooppunten en de diverse hubs in Zaanstad, en in woonwijken. 

Momenteel is het grootste deel van de werkgelegenheid te vinden op informele werklocaties en dit 

aandeel neemt verder toe. De trend dat gemengde woon-werkmilieus en informele werklocaties 

populairder zijn dan monofunctionele bedrijfsterreinen kan in Zaanstad, in het verlengde van de historie, 

een actuele invulling krijgen door de rafelranden in Zaanstad en het industriële erfgoed te koesteren 

voor nieuw (creatief) ondernemerschap (Hembrug, De Hoop), door (bijna) overal functiemenging te 

bevorderen, bij elke nieuwe gebiedsontwikkeling of herontwikkeling gemengde woon-werkmilieus 

mogelijk te maken en door archaïsche ruimtelijke ordeningsregels in woonwijken (onder andere in 

Zaandam Oost) te vernieuwen. 

Het vergroten van de mogelijkheden voor functiemenging en voor blurring zijn nog belangrijker 

geworden dan voorheen omdat vele ondernemers in de horeca, de detailhandel, de recreatie, de 

evenementenbranche, de cultuur en de persoonlijke dienstverlening in en na de coronacrisis nieuwe 

businessmodellen zoeken. Om deze trend en ontwikkeling te benutten, is bewust beleid nodig dat ook 

uitgedragen moet worden. Het is aannemelijk dat de nieuwkomers vanuit andere gemeenten de sterke 

traditionele verwevenheid van wonen en werken in Zaanstad  dat op moderne wijze verder uitgebouwd 

kan worden  minder vanzelfsprekend en gewoon vinden dan de traditionele Zaankanters.  
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6 Gezondheid  

6.1 Trends en ontwikkelingen 

Enkele belangrijke trends, ontwikkelingen en opgaven uit de nationale trendstudie zijn: 

 doorgaan met de transformatiedoelen in het sociaal domein (maatwerk, lichte ondersteuning waar 

dat kan, zwaarder als het moet, preventie) vanuit realisme en de opgedane leerervaringen.  

 sterke groei van het aantal ouderen met een zorg en ondersteuningsvraag die goede Wmo- en 

thuiszorg, welzijnsvoorzieningen, andere voorzieningen (huisarts, buurtsuper, ontmoetingsplekken, 

openbaar vervoer) en woningen nodig hebben in wijk, buurt en kern. 

 met het streven naar positieve gezondheid met structurele maatregelen, de inrichting van de stad 

en leefstijlveranderingen de hardnekkige gezondheidsverschillen verminderen. 

 beheersen van de sterke kostenstijging in de zorg is een opgave van Rijk én gemeenten. 

In het bijzonder voor Zaanstad acht Platform31 daarbij de volgende trends en ontwikkelingen van 

belang. 

Aanzienlijke en hardnekkige verschillen in levensverwachting en goede gezondheid 

Inwoners met een lage sociaaleconomische status (SES) leven ten opzichte van de inwoners met een 

hoge sociaaleconomische status gemiddeld acht jaar korter en maar liefst vijftien jaar minder in goed 

ervaren gezondheid. Inwoners die moeite hebben om rond te komen, hebben drie- tot viermaal meer 

last van hart- en vaatziekten, angststoornissen, overspannenheid en nervositeit dan inwoners waarvoor 

dat niet geldt en zij hebben vier- tot vijfmaal zoveel last van diabetes, depressie en ernstige 

eenzaamheid. Deze verschillen zijn hardnekkig. Daarbij is de groep lage SES ook nog eens 

bovengemiddeld geraakt door het COVID-virus.   

Vele kwetsbaren in Zaanstad met ernstige gezondheidsrisico’s 

In Zaanstad woont een relatief hoog percentage kwetsbaren, met name in het zuidoost gedeelte, maar 

ook in het noordelijk gedeelte rond Krommenie/Wormerveer. In vergelijking met het gemiddelde van 

Nederland wonen er relatief veel inwoners 

met een laag inkomen, is er een 

bovengemiddeld aantal laaggeletterden, 

een relatief lagere levensverwachting en 

ligt het percentage hartvaartziekten boven 

het gemiddelde van Nederland. In het 

zuidoost gedeelte van Zaanstad tonen veel 

gezondheidsindicatoren bovendien extra 

kwetsbaarheid; onder andere in ervaren 

gezondheid, overgewicht, obesitas, 

(ernstige) eenzaamheid, risico op 

depressie en het voldoen aan de beweegrichtlijn. De wijken met veel kwetsbaren met 

gezondheidsrisico’s zijn veelal ook de meest verstedelijkte, versteende wijken met de minste groen en 

recreatiemogelijkheden en de grootste hittestress.  
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De vergrijzing en de toenemende zorgvraag van ouderen in wijk, buurt en kern 

Vooral op latere leeftijd gaat de vergrijzing gepaard met een toename van de zorgbehoeften. De groep 

oude ouderen neemt de komende drie decennia in Nederland en Zaanstad sterk toe. Velen van deze 

oude ouderen zullen op enig moment zorgbehoeftig zijn. Op dit moment krijgt vanwege het landelijke 

Langer thuis beleid minder dan tien procent van de zorgbehoeftige ouderen hun zorg in een verpleeg- 

of verzorgingstehuis. Dus meer dan 90 procent van de zorgbehoeftige ouderen krijgt hun wmo- en 

thuiszorg in wijk, buurt en kern. Als deze verhouding zo blijft dan betekent de sterke groei van de 

zorgbehoeftige ouderen voor Zaanstad een belangrijke trend en opgave. Er is lang gesproken over en 

gelobbyd voor de kwaliteit van de zorg in verpleegtehuizen. Daar is twee miljard euro extra voor 

beschikbaar gesteld om de kwaliteit op orde te krijgen. Voor de sterk groeiende groep zorgbehoeftige 

ouderen die hun zorg in wijk, buurt én kern moet krijgen, heeft zo’n kwaliteitsdebat en de toekenning 

van middelen die dat gaat vergen nog niet plaatsgevonden. Voor Zaanstad met de vele kernen is dit 

een belangrijke trend, ontwikkeling en opgave.  

 

6.2 De uitdagingen voor Zaanstad 

De (ervaren) gezondheid correleert met het betrokken voelen en vertrouwen hebben in de 

samenleving 

Bijna 30 procent van de bevolking is onzeker over de toekomst, heeft het gevoel geen regie en grip te 

hebben op zijn toekomst, is ontevreden over politici en politieke partijen, vertrouwt de politiek niet, voelt 

zich niet vertegenwoordigd, articuleert maatschappelijk onbehagen en is afgehaakt. De eigen 

beoordeelde gezondheid correleert daarbij met dit maatschappelijk onbehagen, deze frustratie en het 

afhaken. De samenhang tussen stemgedrag en gezondheid is sterker dan de samenhang met andere 

sociaal economische achterstanden. Slechte (ervaren) gezondheid blijkt in sterke mate samen te 

hangen met achterstanden, onbehagen, populistisch stemmen en daarmee ‘afgehaaktheid’. Het lijkt 

erop of bij gezondheid zowel traditionele individuele factoren (opleiding, inkomen en leeftijd) 

samenkomen, als ook de maatschappelijke dimensies van sociale samenhang, eenzaamheid, 

vertrouwen en burgerschap. Voor de politiek in de nieuwe bestuursperiode een additioneel motief om 

de strategische opgave ‘gezondheid’ hoog op de agenda te houden.    

Verkleinen van de gezondheidsverschillen met structurele ingrepen (vergroten 

bestaanszekerheid, verminderen armoede en schuldenproblematiek), verbeteringen in de 

leefomgeving (o.a. verminderen luchtverontreiniging, meer groen, recreatiemogelijkheden) en 

leefstijlveranderingen  

Voor velen (mensen met een lage sociaaleconomische positie, mensen in kwetsbare omstandigheden, 

e.d.) is het door structurele achterstanden moeilijk om hun leven in te richten met een gezonde 

levensstijl. Een (dreigende) dakloosheid, (baan)onzekerheden, stress, armoede, schulden, 

eenzaamheid, psychische 

problemen, geluidsoverlast, e.d. 

zijn achterliggende structurele 

oorzaken voor een ongezonde 

levensstijl. Als deze structurele 

oorzaken niet worden aangepakt, 

is een individuele benadering  

zoals tot nu toe gebruikelijk is  

weinig effectief.  Zo’n aanpak van 

de structurele achterstanden 



 

Troefkaarten, uitdagingen en perspectief in tijden van verandering 

21

vraagt een vernieuwende organisatie van preventie, zorg en ondersteuning over meerdere domeinen 

heen en in samenwerking met meerdere partners. Zorgaanbieders (huisartsen, ziekenhuizen), diverse 

gemeentelijke afdelingen en de welzijnssector moeten elkaar weten te vinden en samen optrekken om 

de gezondheid van inwoners in de wijk te verbeteren. Dat blijkt in de praktijk nog lastig. 

Vroegsignalering van (gezondheids)problemen door wijkzorgteams gebeurt nog maar weinig, er wordt 

nog onvoldoende integrale hulp dicht bij huis geleverd en ontschot financieren door gemeenten en 

zorgverzekeraars gebeurt nog maar mondjesmaat. Daarnaast is het belangrijk om ook te kijken hoe 

ruimtelijk-fysieke ingrepen in de stad de gezondheid van bewoners kunnen bevorderen. Een ongezond 

milieu, en dan vooral luchtverontreiniging, draagt bij aan de ziektelast. Gekeken naar de totale 

ziektelast is  ná roken en ná de combinatie van slecht eten en weinig bewegen  een slechte 

luchtkwaliteit (vanwege o.a. fijnstof, ultrafijnstof, stikstof, roet, PAK’s) het derde grote gezondheidsrisico 

in Nederland en zeker in Zaanstad. De Nederlandse en Zaanse bronnen van luchtverontreiniging 

zorgen ervoor dat de Zaankanter gemiddeld negen maanden korter leeft en dat er jaarlijks ongeveer 

120 sterfvallen zijn. Resultaten van de strategische opgaven ‘verstedelijking’ en ‘duurzaamheid’ (o.a. 

een betere luchtkwaliteit, minder geluidsoverlast, het bevorderen en stimuleren van fietsen en 

wandelen, speelplekken, aantrekkelijke en groene buitenruimtes, e.d.) kunnen de 

gezondheidsverschillen verminderen. Zeker als het advies van de Raad voor leefomgeving en 

infrastructuur (Rli) wordt gevolgd om deze maatregelen met voorrang te nemen in buurten met een 

gezondheidsachterstand.  

Maak samen de toekomst van de Zaanse jeugd 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst wordt vaak gezegd. Voor Zaanstad geldt dat in kwantitatieve zin 

zeker. In Zaanstad is geen sprake van ontgroening zoals in veel andere gemeenten. Dit is een 

troefkaart. Maar deze troefkaart wordt maar deels uitgespeeld als jongeren niet mee kunnen komen, 

niet mee kunnen doen, de taal onvoldoende beheersen, de verkeerde opleidingen kiezen, niet aan een 

baan kunnen komen (op grotere afstand), en slechte kansen hebben vanwege armoede, schulden of 

het gezin waarin ze opgroeien. Met een focus op positieve gezondheid en preventie kunnen alle 

partners in samenwerking de troefkaart van de Zaanse jeugd gaan uitspelen. De huisarts, 

jongerenwerker, welzijnswerker, onderwijzer, sport- en speelvoorzieningen en een gezonde 

leefomgeving  zijn allemaal nodig.   

Een betere focus en selectie op de inwoners die het meest behoefte hebben aan goede zorg 

De inzet van gemeenten sinds 2015 op preventie en maatwerk in onder andere de jeugdzorg heeft er 

volgens het rapport Stelsel in groei toe geleid dat de ambulante jeugdzorg zowel in volume als in kosten 

per cliënt sterk is gestegen. Deze kosten zijn vooral gestegen door het verzorgen van jeugdzorg voor 

kinderen uit de betere gezinnen. De echt kwetsbare groepen zijn echter niet beter bereikt en geholpen. 

Dit dwingt tot het opnieuw doordenken van de inrichting en focus van de (jeugd)zorg.  

Beheersen van de kostenstijging in de zorg taak voor Rijk, gemeenten en alle maatschappelijke 

partners 

De afgelopen vijftig jaar is het aandeel van de zorguitgaven in de Rijksbegroting sterk gestegen. Tussen 

1972 en 2018 stegen de zorguitgaven van 6 miljard naar 100 miljard euro. De curatieve zorg is voor 62 

procent van de kosten verantwoordelijk, de langdurige zorg en ondersteuning voor 28 procent (care) en 

de maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg voor 10 procent (care). Bij ongewijzigd beleid zullen 

de zorguitgaven de komende jaren, evenals de afgelopen decennia, tweemaal sterker stijgen dan de 

economische groei. De sterke stijging wordt voor eenderde veroorzaakt door de vergrijzing en voor 

tweederde door de technologische ontwikkeling, het wettelijk geregelde recht op zorg en de open-

einde-aanspraak op de beste curatieve zorg dat wetenschap en praktijk effectief achten. Als de 
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zorguitgaven even snel blijven toenemen als in de beginjaren van dit millennium, slokken zij in 2040 

een kwart van de economie op. Bij ongewijzigd beleid zijn de huishoudens over twintig jaar gemiddeld 

bijna de helft van hun inkomen kwijt aan zorgpremies. In 2060 werken er van de 12 werkenden naar 

verwachting vier in de zorg (nu zij dat 

er twee). De snel stijgende collectieve 

zorguitgaven zijn daarmee een 

‘koekoeksjong’ dat andere collectieve 

uitgaven (onderwijs, veiligheid, 

verbetering van de leefbaarheid, 

verduurzaming, et cetera) in 

toenemende mate over de rand van 

het begrotingsnest drukken. En ook de 

gemeentelijke zorgtaken ontpoppen zich als een “koekoeksjong” dat het budget voor de beleidsvrije(re) 

taken leegeet. Het zorgstelsel dreigt met steeds hogere verplichte overdrachten van gezond naar ziek 

(risicosolidariteit) en van hogere naar lagere inkomens (inkomenssolidariteit) op den duur te bezwijken 

onder de druk van de steeds hogere kosten en collectieve ziektekostenpremies. De hoogoplopende 

belastingen en sociale premies zullen uiteindelijk ook de economische groei aantasten. Voor de hele 

samenleving (Rijk, gemeenten, maatschappelijke partners, ondernemers en burgers) is het van belang 

om na te denken over de organiseerbaarheid en betaalbaarheid van de zorg. 

7 Veiligheid 

7.1 Trends en ontwikkelingen 

Enkele belangrijke trends, ontwikkelingen en opgaven uit de nationale trendstudie zijn: 

 De dalende trends in geregistreerde criminaliteit en onveiligheidsbeleving houden aan;  

 De impact van technologie en digitalisering (cybercriminaliteit, sociale media, polarisatie) neemt 

toe; 

 Ondermijnende criminaliteit een omvangrijk en toenemend probleem; 

 Toenemende aandacht voor een integrale wijkaanpak met aandacht voor zorg en veiligheid.  

De volgende trends en ontwikkelingen zijn ook voor Zaanstad van belang van belang. 

Dalende trends traditionele criminaliteit en onveiligheidsbeleving houden aan 

Uit de meest recente cijfers blijkt dat de reeds in de beginjaren van de 21e eeuw ingezette daling van 

de traditionele criminaliteit in Nederland en Zaanstad voortduurt. De meest aannemelijke verklaringen 

zijn: de preventieve maatregelen die worden genomen door burgers, bedrijven en overheden, de 

toenemende welvaart, de afname van heroïnegebruikers (die vooral in de jaren ‘80 verantwoordelijk 

waren voor een groot deel van vermogensdelicten) en de veranderende vrijetijdsbesteding (opkomst 

van internet en smartphones) die mogelijk de daling van jeugdcriminaliteit verklaart. Er zijn daarnaast 

ook zorgelijke signalen. Zoals een toename van de gewapende winkelovervallen en het aantal ram- en 

plofkraken waarbij gebruik gemaakt wordt van explosieven. En ondanks een algehele afname van de 

jeugdcriminaliteit is er een toename van het aantal minderjarigen en jongvolwassenen die verdacht 

worden van een ernstig geweldsdelict (zware mishandeling, diefstal met geweld, poging tot doodslag). 

In vergelijking met andere grote gemeenten scoort Zaanstad relatief goed op het gebied van veiligheid. 
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Dit vertaalt zich ook in een afname van het percentage Zaankanters dat zich onveilig voelt in de eigen 

buurt.  

Zorgwekkende opmars van cybercriminaliteit 

Er is een sterke toename van cyber gerelateerde criminaliteit. De politie ziet de cybercrime en 

gedigitaliseerde criminaliteit jaarlijks met zo’n 25 procent toenemen. Met name het toenemend aantal 

gevallen van oplichting via WhatsApp, hacken en 

fraude in online handelen springen eruit. Niet 

alleen burgers worden slachtoffer van 

cybercrime. Cybercriminelen en hackers richten 

zich ook op bedrijven, (lokale) overheden en 

maatschap-pelijke instellingen. Ondanks dat het 

niveau van cybersecurity toeneemt, en daar-mee 

het aantal bedrijven dat slachtoffer wordt 

afneemt, wordt de (financiële) schade steeds 

groter en kunnen de aanvallen leiden tot 

aanzienlijke reputatieschade. Bekende recente 

grote schadeposten zijn de hack van de 

container-rederij Maersk en van de gemeente 

Hof van Twente. Het voorbeeld van Hof van 

Twente had ook in Zaanstad kunnen gebeuren. Alles wat met internet is verbonden, kan gehackt 

worden en zal ooit gehackt worden. De digitale dreiging heeft een permanent karakter gekregen met 

het risico van (grootschalige) uitval van digitale diensten, processen of systemen (meldkamers, water- 

en energiesystemen, liften, verkeersinformatie, tram, metro en trein) en maatschappelijke ontwrichting. 

Ondermijning een omvangrijk en toenemend probleem  

De ondermijnende criminaliteit, waarbij sprake is van een vermenging van onder- en bovenwereld, 

wortelt zich diep in de samenleving en uit zich in verschillende vormen. Gevaarlijke drugslabs in 

woonwijken, drugsdumpingen in de natuur, exorbitante criminele winsten die worden witgewassen 

(onder andere door middel van louche ondernemingen), excessief geweld, zoals liquidaties en 

(vergis)moorden in de openbare ruimte, bedreigde burgemeesters, intimidatie, corruptie, het ronselen 

van kinderen op schoolpleinen voor druggerelateerde criminaliteit, ondernemers die onder druk worden 

gezet, et cetera. Zaanstad heeft in een aantal wijken te maken met hardnekkige problemen op het 

gebied van drugs, overlast, verloedering en ondermijning. Deze vormen van ondermijning zijn in 

Zaanstad net zo erg als in Brabant en uiten zich in wietteelt, de productie van harddrugs, 

huisjesmelkers en criminele bedrijven voor het witwassen van geld. Gezien de ligging, het havengebied, 

de oude industrieterreinen en bedrijfsgebouwen, de snelwegen, de nabijheid van Schiphol en het 

buitengebied is Zaanstad kwetsbaar voor ondermijning. Ondanks dat meer (synthetische) drugslabs en 

opslaglocaties worden ontdekt en opgerold en grote hoeveelheden drugs in beslag worden genomen, 

stijgt de prijs van drugs in de straat niet. Dit kan erop duiden dat het aanbod niet substantieel afneemt.  

7.2 De uitdagingen voor Zaanstad 

Het langjarig steeds beter verbinden van zorg en veiligheid in de kwetsbare wijken 

In kwetsbare wijken maakt een opeenstapeling van problemen als armoede, achterstand, achterstelling, 

het ontbreken van perspectief en een concentratie van kwetsbare personen bewoners vatbaarder om 

betrokken te raken bij (ondermijnende drugs-) criminaliteit. De laatste jaren nemen in Nederland de 

verschillen tussen wijken waar het beter mee gaat en wijken die afglijden toe. De coronacrisis heeft de 



 

Troefkaarten, uitdagingen en perspectief in tijden van verandering 

24 

problematiek in deze kwetsbare wijken alleen nog maar verder vergroot. Naast de sociale problemen 

heeft criminaliteit in deze wijken een georganiseerd en structureel karakter gekregen.  

Met het Pact Poelenburg en 

Peldersveld wordt  naast 

taalachterstanden en armoede  

criminaliteit, woonfraude en 

uitkeringsfraude aangepakt. 

Daarbij is het bevorderen van de 

veiligheid en het tegengaan van 

overlast en criminaliteit is niet 

enkel een justitiële 

aangelegenheid. Er is een grote 

overlap tussen de doelgroepen 

van de zorg- en veiligheidsdomeinen. Vaak gaat het om kwetsbare personen met een opeenstapeling 

van problemen met een zorg- en veiligheidscomponent. Oorzaken en gevolgen lopen door elkaar heen 

en zijn even divers als hardnekkig: psychische klachten, verslavingen, falende maatschappelijke 

integratie, verward gedrag, soms gepaard met een verstandelijke beperking. Er is vaak sprake van 

slachtoffer- en daderschap van overlast, geweld en ander crimineel gedrag. De verbinding van het 

veiligheids-, zorg- en sociaal domein is een langlopende ontwikkelopgave, waarbij het vooral gaat om 

financiering, inzet van partners, de gemeentelijke regie en het verhogen van de effectiviteit. 

Uitbreiding van de aandacht naar meer wijken dan de Zaanse kwetsbare wijken 

Cybercriminaliteit en ondermijning spelen niet alleen in de Zaanse wijken in Zaandam Oost die op 

allerlei indicatoren als kwetsbaar worden gezien. Maar wat betreft ondermijning ook in het noorden van 

Zaanstad (Wormerveer, Krommenie Oost,  Assendelft Noord) en in Oude Haven en wat betreft 

cybercriminaliteit in Zaandam West. Dus de terechte focus op de kwetsbare wijken en het Pact 

Poelenburg en Peldersveld moet ook gepaard gaan met voldoende aandacht voor andere wijken.  

Het antwoord op polarisatie, verharding en afhaken 

Bijna 30 procent van de bevolking blijft achter in termen van welvaart, gezondheid en 

levenstevredenheid, profiteert niet van de globalisering, voelt zich niet vertegenwoordigd, is ontevreden 

over politici, blijkt de politiek niet te vertrouwen en stemt vaak niet. Mede door de algoritmen van de 

sociale media leidt dit vooral bij deze groep tot polarisatie, maatschappelijke ontwrichting, bedreigingen, 

het digitaal oproepen tot niet-aangekondigde demonstraties die uit de hand lopen, het verspreiden van 

desinformatie over de effecten van 5G-netwerken (die vervolgens in brand worden gestoken) en allerlei 

complottheorieën rond de coronapandemie. 

Intensieve aandacht voor schoon, heel én veilig 

Burgers stellen niet alleen hoge(re) eisen aan hun woning, maar ook aan hun woonomgeving. Burgers 

willen een veilige omgeving, met dichtbij groen en andere voorzieningen. Parkeer- en verkeersoverlast, 

rommel op straat en hondenpoep worden vaak genoemd als bron van ergernis. Als de buurt vervuild en 

rommelig is, geven bewoners bovendien vaker aan dat de woningen te dicht op elkaar staan en dat in 

hun perceptie de verstedelijking te ver is doorgeschoten. Als de omgeving schoon, heel en veilig is, dan 

voelen de inwoners zich aanmerkelijk beter dan in buurten die ze vuil, verloederd en onveilig vinden. 

Vaak komen verschillende vormen van verval in een bepaalde volgorde voor en versterken elkaar: 

rommel, graffiti, vandalisme en criminaliteit. Daarbij zijn het vooral de sociale signalen die hier vanuit 

gaan die betekenis hebben voor de sociale cohesie, de leefbaarheid en de veiligheid. Goed 

onderhouden wijken geven vertrouwen in de medebewoners. Daarom verdient het schoonhouden van 
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wijken, volgens Talja Blokland, een hogere prioriteit dan ‘zero tolerance’ in het veiligheidsbeleid. En aan 

de kwaliteit van de alledaagse leefomgeving in de Nederlandse grote gemeenten schort vaak een en 

ander. De coronacrisis, de lockdowns en het afhalen van maaltijden heeft ook tot een belangrijk 

toename van het zwerfafval op straat geleid waarop het schoonmaakregime vaak nog niet op is 

aangepast. 

 

Aangescherpte opgaven voor Zaanstad 

De doelen en ambities van de Zaanse strategische opgaven zijn duidelijk. Maar in elke periode moet 

samen met de partners nagedacht worden of binnen de strategische opgaven aanscherpingen 

aangebracht moeten worden. Wat is in de afgelopen periode gelukt, minder goed gelukt of geleerd dat 

tot aanscherpingen kan leiden? Welke veranderende omstandigheden leiden tot het opnieuw 

doordenken van de strategische opgaven? Hoe kunnen de gezamenlijke aanpakken effectiever 

worden? Zijn we in staat om met voldoende tempo en effectiviteit samen de ambities en doelen te 

realiseren? Wat is nodig om goede keuzes te maken in de tegenstrijdige belangen en dilemma’s? 

Welke scherpe keuzes vergroten in de nieuwe bestuursperiode de kans om het meest effectief te zijn 

en hoe kan onze samenwerking tot meer slagkracht leiden? 

 

Laat kwaliteitsverbeteringen de centrale focus in de verstedelijking zijn 

De toenemende verstedelijking stuit op steeds meer weerstand bij de inwoners. Binnen de ruimtevraag 

zijn wonen, werken, parkeren, openbare ruimte, groen, energietransitie en klimaatadaptatie steeds 

moelijker te combineren. Niet alles kan meer overal. Er moet gekozen en uitgelegd worden. Dit heeft 

Zaanstad vijf jaar geleden gedaan met MAAK.Zaanstad. In MAAK.Zaanstad is gekozen om de kwaliteit 

voor de kwantiteit te stellen. Om de investeringsmiddelen ook te gebruiken om de leefomgeving van de 

Zaankanters te verbeteren. Om groen, speel- en sportvoorzieningen toe te voegen, om de openbare 

ruimte te verbeteren, om verouderde binnenstedelijke bedrijfsterreinen te transformeren naar 

gemengde woon-werkterreinen, om de wateroverlast en de hitte-eilanden te verkleinen, e.d. Zaanstad 

zou alléén kiezen voor ingrepen waar de stad na 10, 20 of 50 jaar nog plezier aan heeft. Door de wijken 

te verbeteren met meer, andere en betere woningen en door de verstedelijking te koppelen aan andere 

urgente vraagstukken (klimaatadaptatie, energietransitie, gezondheid, meer groen, vergrijzing, 

tegengaan van kansenongelijkheid, behouden van de bedrijvigheid). De goede Zaanse voorbeelden 

waarbij de kwaliteitsverbetering duidelijk een doel is geweest (Rosmolenwijk, het voorliggende plan om 

de A8 en de A9 te verbinden, de vervanging van de Spaghettiflat, De Amandelbloesem) kunnen meer 

aandacht krijgen om te verduidelijken waar het om gaat en blijft gaan.  

Vele Zaankanters begrijpen deze noodzaak en keuze niet. Zij hebben het idee dat groei het doel is van 

Zaanstad en zij de nadelige consequenties moeten dragen. De urgente woningnood zal druk geven om 

snel veel nieuwe woningen te bouwen en om iets minder gewicht toe te kennen aan kwaliteit en 

investeringen in de leefomgeving. Ook maken de stijgende prijzen en de schaarse bouwvakkers het 

moeilijker om altijd en overal voor kwaliteit boven kwantiteit te gaan. De gemeente, inwoners, 

woningzoekenden, ontwikkelaars, corporaties en maatschappelijke organisaties zullen voortdurend met 

elkaar de centrale focus op kwaliteit in de verstedelijking moeten herijken en uitdragen.  
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Nú versnellingen in de duurzaamheidstransities noodzakelijk 

Aan de duurzaamheidstransities (energietransitie, transitie naar een circulaire economie, klimaat-

adaptatie en voedseltransitie) valt niet meer te ontkomen. De nationale en internationale doelstellingen 

worden alleen maar scherper, er komen aanzienlijke financiële middelen beschikbaar en de 

coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat de volhoudbaarheid van de leefomgeving randvoorwaardelijk is 

voor de hele samenleving. Ondanks de grote ambities van Zaanstad (klimaatneutraal tussen 2030 en 

2040) houden de resultaten tot nu toe daar geen gelijke tred mee. In 2019 is het percentage 

hernieuwbare energie (warmte, elektriciteit, vervoer) in Zaanstad iets meer dan 4 procent en het 

percentage hernieuwbare elektriciteit 6 procent. Ook in de RES-regio Noord-Holland-Zuid zijn deze 

percentage nog erg bescheiden. Dus de bescheiden resultaten tot nu toe zijn niet alleen een Zaans 

maar ook een regionaal vraagstuk. Om de doelstellingen betreffende de circulaire economie in 2050 te 

kunnen halen, staat Zaanstad aan het begin.  

Kortom, er zijn aanzienlijke versnellingen en intensiveringen nodig en wel in dit decennium anders zijn 

de Zaanse doelstellingen in 2030, 2040 en 2050 op geen enkele wijze te bereiken en worden de 

economische kansen en de kansen om de leefomgeving te verbeteren eveneens niet of nauwelijks 

benut. De urgentie en het tempo dat nodig is, zijn duidelijk. Daarbij kan de gemeente het niet alleen. 

Dus een relevante vraag is dan ook op welke wijze de gemeente met de ondernemers, bewoners-

initiatieven en maatschappelijke partners de versnellingen en intensiveringen op korte termijn kan 

bereiken. Kunnen met de Zaanse procesindustrieën snelle stappen gezet worden in de energietransitie 

en kan de proceswarmte gebruikt worden voor de woningen in de nabijheid? Kunnen de gemeentelijke 

aanbestedingen nog gerichter ingezet worden om de ontwikkeling en het gebruik van circulaire 

producten, recyclaten en diensten te versnellen? Wordt bij ‘elke schop in de Zaanse grond’ 

klimaatadaptief gebouwd en ontwikkeld en maken de meerkosten op normale wijze onderdeel uit van 

de bouw- en ontwikkelkosten?   

 

Versterk de variatie, veelzijdigheid en benut de diversiteit in Zaanstad 

Eén van de sterke punten van Zaanstad is de grote variatie aan woon-, werk- en leefmilieus. Met 

stedelijke gebieden (Zaandam), met suburbane kernen met hier en daar een hoogbouwaccent of een 

ontwikkeling rond een knooppunt die hun eigen karakter hebben behouden (Wormerveer en 

Krommenie), met de dorpse kernen (Westzaan) met hun eigen historie, woon- en leefsfeer en soms 

met nieuwe toevoegingen (Saendelft). Een uniek historische stelsel van linten, dijken en paden dat de 

kernen verbindt, omgeven door groen, wind en water, en waarin De Zaan  met steeds meer gemengde 

woonwerkmilieus  meandert. De kernen met hun eigen identiteit, de bedrijvigheid aan de Zaan, het 

industrieel erfgoed, de molens, de groene houten huizen, het open landschap aan de rand van de stad, 

de binnenstedelijke bedrijfsterreinen en de transformatie-mogelijkheden van Hembrug en 

Achtersluispolder maken de variatie in Zaanstad ongekend, spannend en aantrekkelijk.  

Deze variatie en veelzijdigheid past naadloos bij de ontwikkeling van steeds meer variatie in leefstijlen 

in de samenleving. Dit vergt nieuwe ruimtelijke concepten waarmee attractieve woon-, werk-, en 

recreatieomgevingen kunnen worden gerealiseerd met een grote ruimtelijke kwaliteit. Waarin inwoners 

kunnen samenleven met gelijkgestemden. Het inspelen op deze trend zien wij in complexen met 

gezamenlijke voorzieningen (zorgcoöperaties), in collectief particulier opdrachtgeverschap, in 

thematisch samenwonen (waterwonen, retroarchitectuur, energie-neutrale woningen, zelfbeheer, zorg-

coöperaties) en in communities voor senioren. Zaanstad heeft zich met haar zeer diverse kernen, 

sferen, karakteristieken en kwaliteiten als het ware gepredestineerd om maximaal gebruik te maken van 

deze trend. Zaanstad kan maximaal op deze trend inspelen door de verrommeling een halt toe te 

roepen en terug te draaien, de verbindingen tussen de kernen te versterken, door in elk gebied  met 
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chirurgische precisie  de beste woon- en leefmilieus te creëren, door nieuwe industrieel gebouwde 

houten woningen Zaanse stijl toe te voegen en door óók in de kleinere kernen de voorzieningen 

overeind te houden.  

De zelfde variatie en veelzijdig is ook onder 

de Zaankanters zelf zichtbaar. Een variatie, 

veelzijdigheid en diversiteit die vooral in de 

stedelijke kernen het meest zichtbaar is, maar 

die ook in de dorpen toeneemt. Deze 

diversiteit leidt enerzijds tot allerlei sociale 

scheidslijnen, fragmentatie en segmentatie. 

Sociale scheidslijnen die zichtbaar zijn in het 

onderwijs, op de woningmarkt, in gezondheid, 

in vaste en flexibele arbeidscontracten, in 

participatie, in meedoen en niet-meedoen, en 

tussen insiders en outsiders. Maar anderzijds kan deze diversiteit ook omgezet worden in een kracht. 

Door de diversiteit ontstaat een grotere talentenpool met meer variatie, creativiteit, vernieuwing en 

veerkracht. De pool van Zaankanters die met elkaar Zaanstad mooier, sterker, weerbaarder en 

leefbaarder willen maken wordt groter en gevarieerder. Aan alle maatschappelijke partners de uitdaging 

om deze pool ook maximaal te benutten.  

Mobiliseer en benut maximaal de kracht en ideeën van de Zaankanters 

De nadruk op individuele vrijheid en de toenemende diversiteit leiden tot een structureel verlies aan 

inbedding van een deel van de Zaankanters in de maatschappij. Om een gemeente en gemeenschap te 

zijn, moeten de inwoners een connectie hebben met andere dorp- en wijkbewoners en moeten zij iets 

met elkaar gemeen hebben. Dit kan zijn een gedeelde interesse (specifieke hobby of overtuiging) of 

een gedeelde ervaring (zelfde werkgever, geboren in dezelfde stad of dorp, wonend in dezelfde wijk) of 

een gezamenlijke missie of een gezamenlijke opponent (zoals deelnemers van een sportwedstrijd dat 

hebben). Wanneer men iets van zichzelf in de 

ander herkent, voelt dat vertrouwd en maakt 

men sneller een connectie. Dit maakt het 

streven naar gemengde wijken ook belangrijk. 

In buurten met veel verscheidenheid is het 

samenwonen van inwoners ingewikkelder. 

Mensen die sterk van elkaar verschillen, 

moeten eerst tot een groep worden gesmeed 

voordat zij een goed team kunnen vormen. 

Tijdens de coronacrisis zijn door de inwoners 

allerlei activiteiten ontplooid om elkaar te 

helpen, te ondersteunen en meer oog voor elkaar te hebben. Dit zal gezorgd hebben voor een betere 

inbedding. Op allerlei wijzen (met ontmoetingsplekken, gezamenlijke (dag)activiteiten, vrijwilligerswerk, 

buurtwachten, gezamenlijk sporten, buurttuinen, etc.) kan gezorgd worden voor een betere inbedding 

van de Zaankanters. 

Er zijn nieuwe vormen van solidariteit nodig. De traditionele vrijwilliger die uit plichtsbesef koffie schenkt 

in het bejaardentehuis bestaat zeker nog, maar daarnaast is een andere vorm van vrijwilligerswerk in 

opkomst. Hierbij nemen burgers zelf initiatieven in plaats van dat ze zich aansluiten bij bestaande 

instellingen en organisaties. Vaak nemen ze taken over die voorheen door professionals gedaan 

werden. Het sociale domein is bij uitstek het terrein waar deze beweging zich voordoet. Ook in 
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Zaanstad zijn hiervan vele voorbeelden. Enerzijds sluit het aan bij de ontwikkeling van een steeds 

mondiger, hoger opgeleid en eigenzinnige samenleving waarin mensen zaken naar eigen inzicht willen 

regelen. Tegelijkertijd komt het voort uit een behoefte naar meer sociale cohesie en gemeenschaps-

gevoel, maar zonder het geitenwollensokken sfeertje dat daar vroeger omheen hing of het paternalisme 

van de overheid. De coronacrisis heeft vele voorbeelden laten zien van deze nieuwe vormen van 

solidariteit. 

Zaanstad kan hierop meer inzetten en gebruik van maken. Bij de energietransitie zet Zaanstad al 

nadrukkelijk in op het betrekken van de bewoners en op diverse burgerinitiatieven. Zaankanters zijn 

betrokken via Klimaattafels, lokaal eigenaarschap wordt bevorderd door onder andere de ontwikkeling 

van een lokaal handelsplatform voor duurzame energie (WeSpark) en het open warmtenet 

(Warmtenetwerk Zaanstad BV) maakt de aansluiting van diverse initiatieven van onderop en van 

energiecoöperaties mogelijk. In de wijkuitvoeringsplannen van de Transitievisie Warmte worden 

initiatieven van de inwoners aangemoedigd. Inspirerende voorbeelden zijn PIMBY (Please in My Back 

Yard) en de bewonersgroepen in Haaldersbroek en het Zaaneiland die de mogelijkheid willen 

onderzoeken om warmte en koude uit de Zaan te gebruiken. De Zaanse bedrijven in de procesindustrie 

zien mogelijkheden om hun energievoorziening te veranderen op een wijze dat de hele wijk kan 

profiteren. Deze ervaringen van bewonersbetrokkenheid en ruimte voor bewonersinitiatieven kan 

uitgebreid worden naar andere maatschappelijke terreinen. Tijdens het diner pensant is duidelijk 

geworden dat vele Zaankanters hiertoe bereid zijn en een bijdrage willen leveren. 

Zaanstad kan deze betrokkenheid uitbreiden 

met burgerbegrotingen, met burgerfora, met 

raadplegingen van burgers waarbij niet, zoals 

bij het referendum, uit twee varianten 

gekozen kan worden, maar waarbij de 

burgers kunnen kiezen uit meer 

beleidsalternatieven (zogenaamde 

preferenda) en met ontwerpstudio’s. 

Inwoners kunnen beloond worden voor hun 

betrokkenheid bij de besluitvorming en 

afwegingen. Dit biedt ook de mogelijkheden 

om Zaankanters te betrekken die langs de kant staan, niet meedoen en zich niet gehoord voelen. Het 

biedt ook de mogelijkheid om nadrukkelijk tegengeluiden (nieuwe woningen zijn niet nodig, het 

klimaatprobleem is een verzinsel, sloop is taboe, e.d.) bij de keuzes en afwegingen te betrekken. Op 

deze wijze kan de beoogde ontwikkeling (energietransitie, nieuwe woningen, gebiedstransformatie, 

e.d.) verbonden worden met de andere thema’s in wijk en kern (zeggenschap over de eigen 

leefomgeving, tarieven, service, versterken sociale cohesie, veiligheid, verminderen energie-armoede, 

e.d.). Zaanstad kan een koploper zijn door de kracht en ideeën van Zaankanters, de 

bewonersinitiatieven en de ondernemers een duidelijke en gelijkwaardige positie te geven in het lokaal 

beleid.   

Zet in op een effectief en langjarig offensief tegen de 
kansenongelijkheid 

Vier jaar geleden stond de kansenongelijkheid nog niet op de agenda. Maar onder andere de 

maatschappelijke onvrede, de kinderopvangtoeslagenaffaire en de gevolgen van de coronacrisis 

hebben de kansenongelijkheid in Nederland en in Zaanstad nog zichtbaarder tot een belangrijke 

opgave gemaakt. De kansenongelijkheid doet zich voor op vele beleidsterreinen (onderwijs, 

gezondheid, werk, jeugdwerkloosheid, energiearmoede) en in alle levensfasen.  
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Het verminderen van de kansenongelijkheid is een complex vraagstuk dat alleen met een langjarige 

inzet door vele partners resultaat kan hebben. Tegelijkertijd is veel bekend over de manieren waarop de 

kansenongelijkheid verminderd kan worden. Kansenongelijkheid begint vroeg in het leven: wie aan je 

wieg staat en in welke wijk je wieg staat doet er toe. Consultatiebureaus kunnen kwetsbare jonge 

ouders extra begeleiden en ondersteunen, vrijwilligers, buddies en bewonersinitiatieven kunnen een 

belangrijke bijdrage leveren, leerachterstanden bij peuters kunnen weggewerkt worden, voor-en 

vroegschoolse opvang van hoge kwaliteit is cruciaal en meer lesuren kunnen zelfs bij tieners de 

achterstanden nog wegwerken. Ook is bekend wat de risicofactoren zijn die de kans op 

kansenongelijkheid vergroten. Hierop kan gemonitord worden.  

Met een gerichte aanpak zo vroeg mogelijk in het leven van een peuter, kind en jongere (die risico 

loopt), een offensief in het onderwijs (kansrijke start, taal, Nationale Onderwijsagenda) en een integrale 

wijkaanpak kunnen de beste resultaten bereikt worden. Maar dit vergt dat de meeste middelen gericht 

worden ingezet op deze specifieke groep en op deze specifieke plek (bijvoorbeeld Zaandam Oost). Dit 

betekent dat voor sommige inwoners en op sommige plekken méér middelen ingezet worden voor 

begeleiding, coaching, advies, voor-en vroegschoolse opvang, jeugdgezondheidszorg, meer lesuren, 

e.d. dan elders in de stad en voor andere peuters, kinderen, jongeren en huishoudens (waarbij geen 

sprake is van kansenongelijkheid). Het is de keuze om ongelijk te investeren om juist de 

kansengelijkheid van de Zaankanters te verbeteren.  

Voor een dergelijk effectief en langjarig offensief tegen kansenongelijkheid is de samenwerking van 

vele partners nodig. En moet er overeenstemming zijn over gezamenlijke doelen en de gezamenlijke 

inzet van middelen over een lange periode. Er moet overeenstemming zijn om te differentiëren en om 

meer middelen, tijd, energie en aandacht in te zetten waar het probleem van kansenongelijkheid het 

grootst en het hardste nodig is. Het vergt de aangescherpte opgave om bewust gezamenlijk het verschil 

te willen maken voor de meest kansarme (jonge) Zaankanters. Om dit gezamenlijk op diverse 

beleidsterreinen in samenhang te doen (wonen, ruimte, energie, sociaal, zorg, onderwijs) en om dit 

langjarig vol te houden.  

Durf verschil te maken als het gaat om de jeugd 

Met een verwachte toename van het aantal jongeren kan Zaanstad aan kracht winnen in dynamiek, 

vernieuwing, innovatie, veerkracht en ondernemerschap. Vanwege de ontgroening en sterke vergrijzing 

wordt in vele andere gemeenten gevreesd dat men in dynamiek, vernieuwing en aanpassingsvermogen 

gaat inleveren. Om deze potentiële kracht te benutten moeten wel alle jongeren meedoen en kunnen 

meedoen. Dat is nu niet het geval. Te veel jonge Zaankanters kunnen niet meekomen omdat zij de 

goede opleidingen niet hebben gevolgd, gediscrimineerd worden, psychische of fysieke beperkingen 

hebben, of in een gezin opgroeien waar de stress en spanningen overheersen zijn vanwege schulden , 

armoede of gezondheidsachterstanden. Corona heeft voor deze jonge Zaankanters de problemen niet 

kleiner gemaakt. Door samen gericht te investeren in de jeugd vanuit alle domeinen (wonen, wijken, 

werk, onderwijs, sport, cultuur, e.d.) en met alle partners (zorg- en welzijnsinstellingen, 

onderwijsinstellingen, corporaties, werkgevers, werkbedrijf, e.d.) is de winst voor de jongeren en voor 

Zaanstad het grootst.  

Profiteer als Zaanstad meer van de dynamiek in de MRA 

Zaanstad kan veel beter profiteren van de dynamiek in de Metropoolregio Amsterdam. In de laatste 

kwart eeuw is de groei van het aantal banen in Zaanstad niet of nauwelijks hoger dan de ontwikkeling 

van het aantal inwoners. Er lijkt in Zaanstad niet of nauwelijks sprake te zijn van een stuwende 

werkgelegenheidsontwikkeling. Met de sterke groei van het aantal inwoners de komende twintig jaar 

dreigt Zaanstad steeds minder een werkgemeente te worden en steeds meer een woon-, slaap- en 
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forenzenstad. Door de voorspoedige ontwikkeling in de MRA zijn er tegelijkertijd voor alle Zaankanters 

in alle opleidingsniveaus en op alle beroepsniveaus vele banen beschikbaar in de directe omgeving. 

Toch worden deze kansen (nog) niet optimaal benut. Er staan nog vele Zaankanters langs de kant, 

doen niet mee, hebben moeite met rondkomen en het Zaanse “onbenutte arbeidspotentieel” is relatief 

omvangrijk. 

Zaanstad kan veel nadrukkelijker en minder bescheiden zijn rol en verantwoordelijkheid in de regio 

pakken. Door in de regio een bijdrage te leveren aan de behoefte aan gevarieerde woon-, werk- en 

leefomgevingen, door voor de bedrijvigheid de beste vestigingslocaties in de regio te reserveren en te 

ontwikkelen en door gezamenlijk in de 

regio de circulaire transitie vorm te geven. 

Daarmee zijn in de regionale arbeidsmarkt 

voor de Zaanse beroepsbevolking ook 

vele banen beschikbaar. En de hele regio 

kan de Zaanse mbo’ers in de techniek, 

voor de duurzaamheidstransities, in de 

zorg, e.d. heel goed gebruiken. De 

opgaven rond de arbeidsmarkt, de 

transitie naar een circulaire economie, 

goed, beter en gevarieerd onderwijs, het 

beter benutten van de kennisinstellingen, 

de woningcrisis, e.d. zij alleen in goede 

regionale samenwerking op te lossen. Met een eigen visie, eigen specialisaties, de specifieke 

economische structuur van Zaanstad en hoe die versterkt kan worden, de eigen talenten, de unieke 

gevarieerde woningmarkt kan Zaanstad veel gerichter en zelfbewuster zijn regionale rol invullen. 

Kies een lange termijn perspectief over meerdere bestuursperioden 
heen 

De strategische opgaven van Zaanstad vergen een lang volgehouden aanzienlijke inzet van middelen, 

aandacht, tijd en ambtelijke capaciteit. Om dit lang vol te houden, en om de partners hierbij te kunnen 

betrekken, is een duidelijke visie nodig. Een visie die kan voortbouwen op het verleden. Er is bijna geen 

stad in Nederland waarover zoveel boeken zijn geschreven. Vanuit de historie, de unieke kwaliteiten, de 

vele talenten en de unieke positie in de regio kan een geactualiseerde visie gemaakt worden. De 

Omgevingsvisie is hiervoor reeds een prima handvat.  

Om het lange termijn perspectief lang te kunnen volhouden, zijn aantrekkelijke verbeeldingen, 

scenario’s en verhalen nodig over de toekomst van Zaanstad. De focus in de verbeelding en het 

toekomstverhaal kan zijn dat wij de rijkdom in de vorm van gezondheid, kennis, stabiliteit, welzijn en 

prettige leefomgeving  die wij van onze voorouders hebben geërfd  verder verbeterd willen 

doorgeven aan volgende generaties. De energietransitie in de gebouwde omgeving kan samen gaan 

met wijk- en woonverbeteringen en dat leent zich prima voor aansprekende verhalen en verbeeldingen 

van de toekomst. Toekomstperspectieven, verbeeldingen en verhalen zijn door de watersector gemaakt 

met het project Blauwgroene, door de Rijksadviseurs in Panorama Nederland en door de Raad voor 

leefomgeving en infrastructuur (Rli) met Zicht op de Delta in 2050. Dergelijke voorbeelden met 

duidelijke stippen op de horizon en verwarmende, aansprekende verhalen in begrijpelijke taal kan 

Zaanstad ook (laten) maken.  
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Wees selectief, differentieer en kies! 

Ook de gemeente moet net zoals iedere maatschappelijke partner, burger en ondernemer keuzes 

maken met schaarse middelen. De aangescherpte opgaven onderstrepen nogmaals dat de strategische 

opgaven een lang volgehouden inzet van alle partners vraagt. Als er geen substantiële extra middelen 

komen van het Rijk, van Europa en van maatschappelijke partners om bijvoorbeeld de verstedelijking 

met een gelijktijdige verhoging van de kwaliteit van de leefomgeving te realiseren, als de middelen voor 

de duurzaamheidstransities tekort blijven schieten en het bestrijden van het kansenongelijkheid zonder 

extra middelen bereikt moet worden dan moeten scherpe keuzes gemaakt worden.    

Dit is niet eenvoudig. Jarenlang is beleid gemaakt met de visie dat als je overal hetzelfde, goede 

onderwijs aanbiedt, dat er dan sprake is van kansengelijkheid. Maar dat is niet zo. Het maakt het vaak 

zelfs ongelijker, want het zijn de mensen die de weg kennen, die er het meest van profiteren. Als je 

kansengelijkheid wilt creëren, moet je ongelijk 

investeren. Het beste onderwijs op de 

moeilijkste plekken. Het kiezen en 

differentiëren betreft ook de jeugd. De echte 

toekomst van Zaanstad ligt bij de jeugd. En 

een deel van Zaanse jeugd kan niet 

meekomen, loopt onderwijsachterstanden op, 

kan met kleine flexibele arbeidscontracten 

geen toekomst bouwen, en kan niet aan een 

woning komen om een gezin te stichten. Een 

deel van de Zaanse jeugd heeft ook te maken 

met intergenerationele achterstanden en problemen met inkomen, gezondheid, armoede, obesitas e.d. 

die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Met een selectieve inzet van middelen, tijd en 

aandacht (daar het meest investeren waar het het hardst nodig is) kunnen deze negatieve cirkels 

doorbroken worden.  

Piet Hein Donner heeft er als president van de Raad van State er al op gewezen dat ongelijk investeren 

juridisch geen enkel probleem is; in tegenstelling tot wat veel mensen intuïtief denken. Maar dat de 

verschuiving van ‘gelijke kappen, gelijke behandeling’ naar ‘ieder het zijne geven’ operationeel veel 

lastiger is uit te voeren dan het oude beleid met uniforme rechten. Waarbij het beleid wel altijd de 

vreemde gewoonte had om ongelijke mensen en situaties eerst ‘gelijk te maken’. Bij ‘ieder het zijne’ 

kunnen uitvoerders hun handelen en interventies niet langer baseren op bureaucratische regels, 

procedures en werkprocessen. Toch was ‘ieder het zijne’ één van de beloften en bedoelingen van de 

decentralisaties in het sociale domein in 2015. Een belofte en bedoeling die Zaanstad, met de partners, 

als een aangescherpte opgave kan zien.  

Het is daarbij ook van belang dat de overheid de burger niet ziet als een kwaadwillende, aspirant-

profiteur, die alleen met drang en dwang in het gareel blijft. Bij ‘ieder het zijne’ hoort dat professionals 

willen en kunnen vertellen ‘waarom zij zo interveniëren gezien die en die omstandigheden en 

kenmerken, en gezien de ervaringen elders of eerder’. Ook moet men vaardig zijn om te kunnen 

samenwerken met vrijwilligers die ingezet worden bij de schuldhulpverlening (thuisadministratie, 

formulierenbrigades), de inzet van allochtone vrouwen als intermediairs bij het leggen van contacten 

(buurtmoeders en buurtvaders), en de inzet van ervaringsdeskundigen op allerlei terreinen 

(lotgenotengroepen, eigen kracht-conferenties, best persons in wijken). 
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Werk nog effectiever samen met de medeoverheden en 
maatschappelijke partners 

De gemeente is slechts een van de partners om de strategische opgaven en de aangescherpte 

opgaven te realiseren. De gemeente heeft de samenwerking, capaciteit, kennis, inzichten, energie en 

middelen van vele partners nodig om resultaat te boeken. Toch gaat vanwege verschillende rollen en 

verantwoordelijkheden, financieringen, verantwoordingsverplichtingen, e.d. de samenwerking tussen de 

partners niet altijd makkelijk. Een relevante vraag blijft derhalve hoe de gemeente samen met de 

partners meer slagkracht kan ontwikkelen. 

Om te werken aan de complexe maatschappelijke vraagstukken en grote opgaven van Zaanstad is 

samenwerken en werken binnen netwerken met vele andere partners onvermijdelijk. De grote opgaven 

van Zaanstad op het gebied van kansengelijkheid, gezondheid, klimaat, veiligheid e.d. overstijgen de 

bevoegdheden van de gemeente en vereisen samenwerking met andere overheden, burgers, bedrijven 

en maatschappelijke organisaties. Voor deze netwerksamenwerking moeten de beleidsuitvoerders in 

afwisseling en soms gelijktijdig meerdere sturingsvormen kunnen hanteren. Daarbij gaat de 

netwerkende samenwerking uit van gelijkwaardigheid tussen alle partijen, partners en de verschillende 

overheidslagen. Dit vergt nieuwe vaardigheden en nieuwe (sturings)arrangementen. Voor zo’n 

gelijkwaardige, effectieve en langjarige samenwerking hebben de partners gekozen in Nationaal 

Programma Rotterdam-Zuid.  

De kans op effectieve opgavegerichte samenwerken wordt groter als: 

 er gezorgd is voor een gedeelde feitenbasis en gezamenlijke richtinggevende doelen; 

 er aan de voorkant gezamenlijk door alle partners is nagedacht welke partijen betrokken moeten 

worden en welke kennis nodig is om de opgave te kunnen realiseren; 

 er afspraken zijn gemaakt hoe principiële dilemma’s van een goed antwoord kunnen worden voor-

zien en hoe de resultaten teruggelegd worden in de organisatie van de partners;  

 ná een lichte start van de samenwerking (coalition of the willing) de samenwerking overgaat op 

hard projectmanagement met een heldere onderling geaccordeerde scope en een duidelijke lei-

ding; alle lessen van hoogwaardige projectmatig werken moeten door een regisseur van topklasse 

toegepast gaan en kunnen worden; 

 voldoende financiële middelen gealloceerd worden en de partners van te voren bespreken wat de 

inzet in tijd, energie en middelen wordt als de samenwerking niet goed loopt; 

 een adequaat instrumentarium wordt gekozen.  


