
1

DEELTIJDWONEN IN 
BREDER PERSPECTIEF
EEN CREATIEVE VERKENNING
NAAR KANSEN VOOR DEELTIJDBEWONERS
EN ZEELAND

HARRIE OZINGA & STEPHAN STEVERINK 
Casteller - Strategie en Projectadvisering



2 3

1.     INLEIDING 

1.1 ‘HELP! DE PROVINCIE ZEELAND LOOPT LEEG!’
Help! De provincie Zeeland loopt leeg!  is de titel van een artikel 
uit het NRC Handelsblad van 12 oktober 2011. In dit artikel 
luidt Commissaris van de Koningin van Zeeland Karla Peijs de 
noodklok over het verdwijnen van banen uit de provincie.  De 
ontwikkeling is al zo’n tien jaar aan de gang. De afgelopen 
jaren zijn bijvoorbeeld negentien overheidsorganisaties uit 
Zeeland vertrokken waaronder Staatsbosbeheer, de Sociale 
Verzekeringsbank en allerlei inspecties. Hierdoor dreigt een 
eenzijdige banenmarkt. Die ontwikkeling heeft negatieve 
impact op het bedrijfsleven in Zeeland. Het chemieconcern 
Dow Chemical is op zoek naar driehonderd procesoperators, 
maar de toekomstige werknemers hebben ook partners. Juist 
voor de partners zijn er weinig banen. Daarom willen veel 
stellen niet naar Zeeland verhuizen. Het angstbeeld van de 
commissaris is dat door het eenzijdige banenaanbod Zeeland 
doodbloedt. Een gebied waar alleen nog mensen van hun 
pensioen komen genieten.

1.2 FLEXIBELE LEEFSTIJLEN ALS KANS?
Hoogleraar demografie aan de Universiteit van Amsterdam, 
Jan Latten, stelt dat regio’s als Zeeland meer moeten inspelen 
op nieuwe leefstijlen en toptalenten de gelegenheid moeten 
geven te wonen in landelijke regio’s (Jan J. Latten, podium/
Trouw, 7 mei 2010). Volgens hem zijn er al trendsetters 
(super-urbanisten) die als parttime-bewoners voor enkele 
dagen per week in de Randstad werken en de overige dagen 
in hun (tweede) huis aan de randen van het land wonen.  
Daarnaast zijn er succesvollen die een baan met pied-à-terre 
in de Randstad hebben. Ook powerkoppels waarbij de één - 

vanwege ieders individuele carrièrebelang - doordeweeks 
ergens anders woont dan in de gemeenschappelijke woning. 
En er zijn volgens Latten beslist meer regionale talenten of 
kosmopolitische Randstedelingen die graag een woonplek in 
de periferie met een plek in de Randstad willen combineren. 

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau 
blijkt dat 1 op de 3 stedelingen de wens heeft meer tijd in 
het landelijke gebieden door te brengen. Ook wij, Stephan 
Steverink en Harrie Ozinga, behoren tot deze omvangrijke 
groep. In onderstaande weblogbijdrage beschrijft Stephan dat 
hij nu prettig in Amsterdam woont, maar eigenlijk daar niet 
constant wil wonen. 

Passage uit weblogbijdrage Stephan
FLEXIBEL WONEN, WERKEN EN OOK TUSSEN DE OREN...
‘Ik wil af en toe de ruimte en natuur ervaren. Zoals 
dat hier in Amsterdam heet: ‘ik wil af en toe naar de 
provincie’. En ik wil ook met mensen in de provincie 
omgaan, gewoon even in contact zijn met een ander slag 
mensen. Daar word ik blij van. Dat zal wel komen omdat 
ik boerenzoon ben uit een groot Achterhoeks gezin. Voor 
mijn werk als adviseur en artiest hoef ik niet constant in 
Amsterdam te zijn. Het is grotendeels bellen en typen en 
af en toe een vergadering, presentatie of optreden ergens 
in het land. Met een beetje ‘Het Nieuwe Werken’ kan ik 
gewoon in het lekkere huisje ‘in de provincie’ doorwerken 
en geniet ik ondertussen wel van de landelijke omgeving. 
Maar waarom doe ik het dan niet? Waar wacht ik nog op? Ja, 
waar wacht ik nog op? Ik heb misschien wel hulp nodig. 
Hulp van iemand die me verleidt, die voor mij een wereld 
ontsluit die ik niet voor mogelijk houd.’
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2. WAT IS DEELTIJDWONEN EN WIE DOEN HET?

2.1 NIEUWE BELEIDSDEFINITIE GEZOCHT!
Het woord deeltijdwonen wordt vaak gebruikt, maar komt 
(nog) niet voor in het woordenboek.  In beleidsstukken van 
bijvoorbeeld de SER, de provincie Zeeland en de gemeente 
Sluis is deeltijdwonen synoniem met het bezitten van 2 huizen 
waarin afwisselend wordt gewoond.
Tijdens de brainstorm op 12 oktober werd vastgesteld dat de 
huidige beleidsinterpretatie van beleidsmakers te eng is. Niet 
het bezit van woningen zou centraal moeten staan, maar het 
wonen zelf. Hiermee komen bijvoorbeeld ook huurhuizen in 
beeld. 

Passage uit weblogbijdrage Harrie
BEKIJK DEELTIJDWONEN IN EEN BREDER PERSPECTIEF
‘Vallen huurwoningen onder deeltijdwonen? Mijn broer Wim 
woont met zijn vriendin in een idyllische woonboerderij 
in het Groningse plaatste Dieperveen. Hij werkt bij het 
kennisinstituut Alterra in Wageningen en logeert enkele 
dagen in de week bij een collega uit Wageningen. Is Wim 
geen deeltijdbewoner? Ik denk het wel en ik denk ook dat 
mensen zoals hij interessant zijn voor beleidsmakers. De 
focus zou minder bij het bezit moet liggen, maar meer bij 
het wonen zelf. 
Is deeltijdwonen woninggebonden? Nu ik mijn broer onder 
de scope van deeltijdwonen heb gebracht, worstel ik nog 
met mijn de woonsituatie van mijn zwager Maarten. Hij 
woont met zijn vrouw in Braga, Portugal. Zijn broodheer 
is de Universiteit van Maastricht, waar hij regelmatig 
vertoeft om colleges te geven. Hij heeft in Maastricht 
echter geen vaste verblijfplaats. Is Maarten daarmee geen 

deeltijdbewoner? Wellicht is het verstandig deeltijdwonen 
nog breder te interpreteren en te koppelen aan het wonen 
in twee verschillende plaatsen. Niet alleen Maarten is 
daarmee een deeltijdbewoner, maar ook mijn collega-
adviseur Harry die samen met zijn vrouw enkele maanden 
per jaar in Alaska vertoeft tussen de beren.’

Daarnaast gaan beleidsmakers te veel uit van eenrichtings-
verkeer, waarbij de hoofdwoning van deeltijdbewoners zich 
buiten Zeeland bevindt. Er zijn echter ook mensen die juist 
een hoofdwoning in Zeeland hebben en elders een tweede 
huis. Bijvoorbeeld een pied-à-terre dichtbij hun werk in de 
Randstad. Het is voor Zeeland interessant om deze bewoners 
te behouden.
Casteller kiest voor een brede en open definitie van 
deeltijdwonen: afwisselend op twee locaties wonen. 

2.2 DEELTIJDBEWONERS IN ALLE SOORTEN EN MATEN
Het clichébeeld van een deeltijdbewoner in Zeeland is dat 
van een pensionado. Tijdens de brainstorm is getracht een 
classificatie van deeltijdbewoners te maken. 
De volgende segmentaties zijn te maken:
• hoofdwoning in Zeeland versus hoofdwoning elders;
• huiseigenaar versus huurder;
• nationaliteit: Nederlander, Duitser, Belg, Pool etc.;
• beroep: ZZP-er, werknemer, seizoensarbeider, expat,   
 student, kunstenaar, pensionado, etc.;
• vakantie/recreatie versus ‘gewoon’ wonen en werken; 
• man of vrouw;
• alleen of met het hele gezin;
• inkomen: van hoog tot laag;  
• wel of geen roots in Zeeland.

1.3 VERKENNING KANSEN VAN DEELTIJDWONEN 
Het Project Krot of Kans was voor Casteller de ideale 
mogelijkheid om in de praktijk te verkennen wat de kansen zijn 
van nieuwe leefstijlen voor Zeeland.  Nieuwe leefstijlen hebben 
Stephan Steverink en Harrie Ozinga geoperationaliseerd in 
wonen en werken op verschillende locaties.

Van 11 tot 17 oktober 2011 hebben Stephan en Harrie in het 
basic ingerichte huis gelogeerd in Oostburg (Gemeente Sluis, 
Zeeuws-Vlaanderen). De volgende activiteiten hebben ze 
tijdens hun verblijf uitgevoerd:
• Het zelf ervaren hoe plaatsonafhankelijk werken in de   
 praktijk bevalt. Harrie heeft ook verschillende locaties in de  
 omgeving van Oostburg getest als werkplek; 
• Het exploreren van concrete kansen van deeltijdwonen  
 voor Zeeland tijdens een brainstormsessie op 12 oktober  
 2011 ten kantore van flexkantoor Sasvliet in IJzendijke. De  
 deelnemerslijst is te vinden op bladzijde 18;
• Het visualiseren van het fenomeen deeltijdwonen door het  
 maken van een videoverslag samen met filmmaakster Anne  
 Breel; 
• Het schrijven van blogs en in gesprek gaan met bewoners.

1.4 OPBOUW RAPPORT
In dit boekje doen we verslag van onze bevindingen uit de 
verkenning naar deeltijdwonen. In hoofdstuk 2 staat het 
fenomeen deeltijdwonen centraal. Wat is het eigenlijk? Wat voor 
soorten deeltijdbewoners zijn er en wat zijn de beweegredenen 
om deeltijd te gaan wonen? In hoofdstuk 3 staat de relatie 
tussen Zeeland en deeltijdwonen centraal. Waarom zou je in 
Zeeland deeltijd gaan wonen in plaats van in de Achterhoek of 
Drenthe? Wat zijn nu de belangrijkste obstakels om deeltijd in 

Zeeland te gaan wonen? En wat kan deeltijdwonen betekenen 
voor Zeeland?
In hoofdstuk 4 worden innovatieve ideeën gepresenteerd om 
deeltijdwonen in Zeeland laagdrempeliger en aantrekkelijker 
te maken. Uitgangspunt bij de ideeën is dat de oplossing de 
sociale en/of economische infrastructuur in Zeeland versterkt. 
In hoofdstuk 5 doet Casteller ten slotte enkele aanbevelingen 
voor vervolgstappen op de verkenning. 

Wilt u meer weten over onze bevindingen kijk dan op de 
website van Krot of Kans, www.krotofkans.nl, onder de 
categorie ‘Casteller’.
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authentiek zijn. Te denken valt aan stadse, wereldse omgeving 
met meer mogelijkheden voor werk, vermaak en cultuur. 
Daarnaast meer landelijke omgeving met meer verdieping, 
inspiratie, reflectie en contact met de natuur.’

Om het fenomeen deeltijdbewonen een gezicht te geven, heeft 
Casteller samen met filmmaakster Anne Breel een videoverslag 
gemaakt over het fenomeen deeltijdwonen. Dit verslag is te 
bekijken via de website van Krot of Kans, www.krotofkans.nl 
onder het kopje ‘Casteller’. 

Ook hebben we de logeerweek gebruikt om voor onszelf na te 
denken over deeltijdwonen. Onderstaand enkele reflecties van 
Stephan op het verblijf in het logeerhuis.

Passage uit weblogbijdrage Stephan
KROT OF KANS LIEGT! EN …IK WIL HET HUIS KOPEN!
‘Ik woon nu een kleine week in het huis op de Noordwal 
5 in Oostburg. Wat is mijn conclusie op dit moment voor 
mijzelf persoonlijk, als mens? Ik ben blij en rustig hier. 
En dat komt o.a. door:
• het vakantiegevoel: niet thuis zijn en daardoor niet  
 geconfronteerd worden met alle minder leuke dingen van  
 het dagelijkse leven; 
• De gakel van de kip van de overburen (het geluid dat  
 een kip maakt wanneer ze succesvol een ei heeft gelegd  
 en wegloopt van het nest). Dat kun je gewoon horen hier 
 door het badkamerraam. Dat geluid ken ik goed en mis ik 
 als boerenzoon die vroeger verantwoordelijk was voor de 
 kippen;
• Dat ik meer geniet van zon. In Amsterdam gaan veel dagen 
 met zon aan mij voorbij omdat ik niet de ruimte neem om 

 die te ervaren en ook omdat het balkon in Amsterdam maar 
 een paar uren de zon meepikt;
• Ik geniet meer van alles hier en ik ben benieuwd of dat 
 ook blijft als je eenmaal hier echt (deeltijd-)woont…;
• Meer ruimte in en om het huis. In Amsterdam wonen we 2 
 hoog en boven en onder ons wonen ook nog twee etages 
 met mensen. En naast ons ook weer allerlei woonetages. 
 Dit huis voelt vrijer en neutraler.’

Conclusie van de brainstorm is dat er nauwelijks informatie 
beschikbaar is over deeltijdwonen vanuit de hierboven 
genoemde segmentaties.  Zo is het interessant de assumptie 
te onderzoeken dat deeltijdwonen een elitair verschijnsel 
is.  In hoeverre zou de interesse in deeltijdwonen stijgen 
als deze optie meer betaalbaar zou worden? En over welke 
hoeveelheden hebben we het eigenlijk? Hoe groot is de actieve 
of nog passieve vraag vanuit de verschillende segmentaties? 
Welke bijdrage kan deeltijdwonen leveren aan het behoud van 
bestaande inwoners in Zeeland?

SUPERMARKT DRIJFT OP POOLSE WERKNEMERS
De supermarkt in Breskens heeft dit seizoen een 
recordaantal van 30 Poolse werknemers in dienst. Het 
is volgens supermarkteigenaar Ronald Lohman moeilijk om 
goede vakantiekrachten uit de regio zelf te vinden.
Vooral in de leeftijd dertien tot en met negentien jaar zijn 
vakantiekrachten schaars. Daarom zet supermarkteigenaar 
Poolse medewerkers in. En niet omdat die goedkoper zouden 
zijn. Want Lohman zegt dat hij ook zorgt voor huisvesting. 
Volgens Lohman zijn Poolse werknemers ook de oplossing 
voor het tekort aan seizoensarbeiders in bijvoorbeeld de 
Zeeuws-Vlaamse horeca.

Bron: Omroep Zeeland, 25 augustus 2011

2.3 WAT BEWEEGT DE DEELTIJDBEWONER?
Interessant zijn de motieven van mensen om te gaan 
deeltijdwonen. Maar ook de vraag waarom mensen (nog) niet 
gaan deeltijdwonen is interessant. Zoals in de vorige paragraaf 
valt te lezen zijn er deeltijdbewoners in vele soorten en maten 
met elk hun persoonlijke motieven. Conclusie in de brainstorm 

was dat tot dusverre eenzijdig onderzoek is gedaan naar 
motieven van woningbezitters van tweede huizen. Over 
andersoortige deeltijdbewoners is nog weinig bekend. Deze 
doelgroepen zouden nader verkend moeten worden.  

Aan de deelnemers van de brainstorm is gevraagd hun 
belevingswereld rond deeltijdwonen in een bloemdiagram 
te schrijven. Belangrijke rode draad bij de deelnemers is 
het combineren van het goede uit verschillende werelden. 
Vaak werd dit traditioneel gedefinieerd in de zin van 
karaktereigenschappen van stad en platteland. Een van de 
deelnemers verwoordde dit als volgt:  
‘Leven in twee verschillende gevoelswerelden die beiden 



8 9

3. KWALITEITEN EN OBSTAKELS VOOR DEELTIJD-
WONEN IN ZEELAND 

3.1 WAAROM DEELTIJDWONEN IN ZEELAND?
Om in de gunst te komen van (potentiële) deeltijdbewoners 
zal Zeeland zich positief moeten onderscheiden van andere 
landelijke regio’s. De pluspunten van Zeeland zijn: 
• het Vlaamse achterland met onverwacht veel voorzieningen  
 en cultuur binnen 1 uur reizen; 
• rust, natuur en ruimte;
• brede stranden die bovendien het schoonste van Nederland  
 zijn;
• de meeste zonuren van Nederland; 

• centrale ligging tussen Parijs en Amsterdam en op de as  
 Rotterdam-Breda-Antwerpen;
• betaalbare woningen in een veilige omgeving;
• walhalla voor watersporters;
• nauwelijks files;
• culinaire centrum van Nederland. 

OUD SLUIS WEDEROM BESTE RESTAURANT VAN NEDERLAND
Afgelopen woensdag 26 oktober 2011 raasden twee Lekker 
teams, in twee BMW’s met chauffeur en fotograaf, onder 
leiding van hoofdredacteur Makkie Mulder en hoofdinspecteur 
Wynand Vogel door Nederland. Dit jaar werden de koks in 
eigen keuken overvallen om ze te feliciteren met hun 
plaats op de felbegeerde ranglijst van Lekker 2012. 
Chefkok Sergio Herman reageerde als volgt op het nieuws 
dat zijn restaurant Oud Sluis wederom tot beste restaurant 
van Nederland is uitgeroepen: ‘Ik had de hele dag al 
pijn in mijn buik. Vanochtend hoorde ik dat de rondgang 
bezig was, de nummer 1-positie was voor mij echt geen 
vanzelfsprekendheid. Wynand Vogel was de laatste keer 
niet zo positief, we hebben dus echt gevochten voor de 
hoogste plek.’

3.2 WAT ZIJN DE GROOTSTE OBSTAKELS VOOR 
DEELTIJDWONEN IN ZEELAND?
Interessant is ook de vraag waarom mensen niet deeltijd in 
Zeeland gaan wonen. In de brainstorm werd gewaarschuwd de 
potentie van deeltijdwonen niet te overschatten (‘Deeltijdwonen 
als de nieuwe ontkenning van krimp’). De belangrijkste 
obstakels van Zeeland zijn: 
• slechte bereikbaarheid vanuit de Randstad;
• eenzijdige arbeidsmarkt;
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4. KANSRIJKE CONCEPTEN VOOR VERGROTING 
DEELTIJDWONEN IN ZEELAND

4.1 UITGANGSPUNTEN 
Bij de verkenning van concrete kansen van deeltijdwonen voor 
Zeeland heeft Casteller de volgende doelstelling gehanteerd: 
Hoe kan deeltijdwonen een positieve bijdrage leveren aan 
de kwaliteit van leven van deeltijdbewoners en de vitaliteit 
van Zeeland (economie en leefbaarheid)?

Uit de verkenning komen de volgende doelgroepen als kansrijk 
naar voren: 
1. preventie van het wegtrekken van mensen uit Zeeland;
2. bestaande deeltijdbewoners meer tijd in Zeeland laten   
 doorbrengen; 
3. mensen van elders naar Zeeland verleiden die nog niet 
 (deeltijd) in Zeeland wonen (belangrijke groep zijn de 
 Zeeuwen die elders wonen). 

De volgende mechanismen kunnen een stimulans geven aan 
deeltijdwonen in Zeeland: 
• klantgericht inspelen op specifieke behoeften van   
 subdoelgroepen; 
• imago Zeeland minder eenzijdig maken;
• fenomeen deeltijdwonen laden;
• betaalbaarheid deeltijdwonen verbeteren;  
• verblijftijd in Zeeland verhogen;
• slimme verbindingen en uitwisseling tussen de Randstad en 
 andere (krimp)regio’s; 
• vernieuwende samenwerking tussen (publieke en private)  
 partijen;
• verbeteren voorzieningen voor (flexibel) wonen en werken;

• van bezit naar gebruik;
• flexibilisering tussen de oren v.w.b. wonen en werken voor  
 zowel gasten als Zeeuwen zelf;
• slim gebruik maken van beschikbare ruimte en natuur.

4.2 KANSRIJKE CONCEPTEN
Tijdens de brainstorm en gesprekken zijn veel vernieuwende 
ideeën ontstaan voor het versterken van deeltijdwonen in 
Zeeland. In deze paragraaf worden de meest perspectiefrijke 
ideeën gepresenteerd. Het zijn ruwe diamanten die nog verder 
geslepen moeten worden.  De ideeën zijn geclusterd in de 
volgende drie thema’s: 
1. flexibel wonen en werken voor specifieke doelgroepen;
2. promotie van deeltijdwonen en Zeeland;
3. verbeteren van het voorzieningenniveau.

• eenzijdig landschap in vergelijking met andere landelijke  
 gebieden;
• knellende regelgeving: o.a. bestemmingsplannen, 
 planningssystematiek woningbouw, controle op   
 aanwezigheid;
• lokale bewoners zijn bezorgd dat deeltijdwoners voor   
 spookdorpen gaan zorgen met huizen waarbij rolluiken het  
 grootste deel van het jaar naar beneden zijn;
• wensen met betrekking tot een tweede huis sluiten   
 onvoldoende aan bij het bestaande woningaanbod;
• voor de meeste mensen is het wonen in twee huizen te  
 kostbaar;
• beperkte voorzieningen voor ZZP-ers en Het Nieuwe Werken.

Passage uit weblogbijdrage Harrie
ZEELAND LOOPT ACHTER MET HET NIEUWE WERKEN
‘Waar in de Randstad de flexkantoren als paddenstoelen 
uit de lucht schieten, is dit fenomeen in Zeeland vrijwel 
onbekend. Het enige flexkantoor op Zeeuws-Vlaanderen, 
Sasvliet in IJzendijke (www.sasvliet.nl), heeft potentie 
maar beschikt nog niet over wifi en dient nog nader 
ingericht te worden. 
Om mijn gevoel te staven dat Zeeland achterloopt met 
Het Nieuwe Werken, heb ik mij eens wat nader verdiept 
in Zeeland en Het Nieuwe Werken. Googlen op Het Nieuwe 
Werken en Zeeland levert geen spannende treffers op. 
In de campagne ‘Het Nieuwe Werken Doe Je Zelf’ (www.
hetnieuwewerkendoejezelf.nl) van Stichting Natuur & Milieu 
houden 30 organisaties die voorop lopen met Het Nieuwe 
Werken binnenkort open huis. Opvallend is dat geen van die 
werkgevers uit Zeeland komt.  Om te kijken of dit toeval 
is, heb ik ook eens navraag gedaan bij een directeur van 

een middelgroot ICT bedrijf dat gespecialiseerd is in Het 
Nieuwe Werken of hij goede voorbeelden kent in Zeeland. 
Hij kon er geen bedenken…’

3.3 WAT KAN DEELTIJDWONEN BETEKENEN VOOR 
ZEELAND?
Deeltijdwonen biedt kansen aan Zeeland. Natuurlijk het 
tegengaan van ontvolking en verpaupering, meer besteding en 
het in stand houden van voorzieningen. Het biedt  mensen met 
hun roots in Zeeland meer mogelijkheden om terug te kunnen 
keren naar Zeeland (zogenaamde boemerang-Zeeuwen). Meer 
mogelijkheden voor deeltijdwonen kan ook Zeeuwen in Zeeland 
houden die wel verder weg willen voor hun werk. En het geeft 
meer diversiteit, innovatie en ruimdenkendheid aan de regio. 
We willen benadrukken dat de vraag andersom ook moet 
gelden: wat kan deeltijdwonen en Zeeland betekenen voor 
(potentiële) deeltijdbewoners? 
We moeten blijven denken vanuit de mensen. Dat geldt voor 
de Zeeuwen zelf en ook voor alle gasten en de (potentiële) 
deeltijdbewoners. Wat kan Zeeland verder nog doen om de 
kwaliteit van leven van haar gasten te verbeteren? Die vraag 
moet ook telkens  worden meegenomen in de gesprekken over 
bijvoorbeeld deeltijdwonen. 
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van 1 of meerdere vestigingen in Zeeland interessant. 
Deze voorzieningen zijn voor een groot deel ook gunstig voor 
mogelijkheden voor Het Nieuwe Werken voor niet-zelfstandige 
medewerkers. 

KANS 3: Zeeland faciliteert Het Nieuwe Werken van ambtenaren 
De afgelopen jaren zijn 19 rijksdiensten weggetrokken uit 
Zeeland. Hierdoor is het aantal  ambtenaren geslonken van 3.844 
naar 2.738 ambtenaren.
Een interessante ontwikkeling in het faciliteren van Het Nieuwe 
Werken bij de overheid is het project Deelstoel (www.deelstoel.nl).
Hierbij stellen overheidsorganisaties werkplekken ter beschikking 
aan ambtenaren van elders. Inmiddels is een landelijk dekkend 
netwerk ontstaan van werkplekken. In Zeeland stellen alleen 
de gemeente Terneuzen en de bibliotheek in Middelburg hun 
werkplekken via Deelstoel ter beschikking. Er ligt een kans voor 
Zeeland om een fijnmaziger netwerk van Deelstoelwerkplekken 
te creëren voorzien van wifi. Voor sommige (rijks)ambtenaren 
wordt het daardoor wellicht een optie in Zeeland te (blijven) 
wonen terwijl hun werkgever buiten Zeeland is gevestigd. In 
samenwerking met rijksdiensten die recent zijn weggetrokken 
of binnenkort wegtrekken kan (in het kader van sociaal beleid) 
een pilotproject worden gestart waarbij medewerkers de optie 
wordt geboden deels vanuit Zeeland te blijven werken. Hierbij kan 
inspiratie opgedaan worden bij Gap Gemini die het concept New 
Way of Working heeft geïntroduceerd, dat medewerkers maximaal 
faciliteert om plaats- en tijdonafhankelijk te werken.
Met een provinciedekkend netwerk van Deelstoelen kunnen ook 
ambtenaren worden gefaciliteerd die (voor vakantie) in Zeeland 
verblijven, maar gedurende het verblijf af en toe moeten of willen 
werken. Door het flexibel combineren van recreëren en werken 
kan de verblijfstijd van ambtenaren in Zeeland worden verlengd. 

4.2.2. PROMOTIE VAN DEELTIJDWONEN EN ZEELAND

KANS 4: ‘Writers in residence’: Zeeuws-Vlaanderen, hét 
centrum van het Nederlandse taalgebied

Mijn moeder is mijn naam vergeten.
Mijn kind weet nog niet hoe ik heet.
Hoe moet ik mij geborgen weten? 
Noem mij, bevestig mijn bestaan,
Laat mijn naam zijn als een keten.
Noem mij, noem mij, spreek mij aan,
o, noem mij bij mijn diepste naam. 
Voor wie ik liefheb, wil ik heten. 

NEELTJE MARIA MIN (1944)
Uit: voor wie ik liefheb wil ik heten
Uitgever: Bakker|Daamen, Den Haag 1966 

‘Voor wie ik liefheb, wil ik heten’ verbeeldt de ontmoeting van 
en uitwisseling tussen twee taalgebieden hetgeen plaatsvindt 
in Zeeuws-Vlaanderen. Dit is een opwindende regio als je het 
bekijkt vanuit de Nederlandse taal. Het is hét centrum van 
het Nederlandse taalgebied; daar waar de twee taalgebieden 
samenkomen. Tevens vindt de  ‘Dikke van Dale’ zijn oorsprong 
in Sluis. Johan Hendrik van Dale is geboren in Sluis in 1828 
uit Vlaamse ouders die naar Sluis waren gevlucht voor de 
pokkenepidemie. Hij was er hoofdonderwijzer, archivaris en 
woordenboekenmaker. Hij schreef in Sluis de eerste versie van 
het Groot woordenboek der Nederlandse taal dat gereed was 
in 1872, het jaar waarin hij ook stierf. 
Vanuit dit project zullen telkens Vlaamse en Nederlandse 
schrijvers gaan deeltijdwonen in Zeeuws-Vlaanderen als nieuwe 

4.2.1 FLEXIBEL WONEN EN WERKEN VOOR SPECIFIEKE 
DOELGROEPEN

KANS 1: Flexibiliteit als wapen bij werving personeel Zeeuwse 
bedrijven
Hoogwaardige bedrijven in landelijke regio’s zoals Zeeland 
hebben in toenemende mate moeite om (voldoende) 
geschikt personeel te werven (dat varieert van vakmensen 
in de maakindustrie tot hoogopgeleide kenniswerkers). Zo 
is Dow Chemical in Terneuzen op zoek naar honderden 
procesoperators. Wellicht zijn sommige onvervulbare vacatures 
van Zeeuwse bedrijven wel te vervullen als werknemers meer 
flexibiliteit in werken en wonen wordt geboden. Aandachtspunt 
is dat niet alle functies even geschikt zijn voor Het Nieuwe 
Werken. Zo kunnen procesoperators van Dow Chemical niet 
thuiswerken. Wel kan voor dergelijke functies bijvoorbeeld een 
systeem van zelfroosteren een optie zijn. 
Potentiele werknemers zijn wellicht ook bereid voor enkele 
jaren naar Zeeland te verhuizen c.q. emigreren als tussenstap 
in hun carrière. Zeeuwse bedrijven en lokale overheden kunnen 
voor het werven en begeleiden van dergelijke werknemers het 
nodige leren van het expatbeleid van organisaties als Shell, het 
ministerie van Buitenlandse Zaken en de gemeente Den Haag. 
Hierbij valt onder andere te denken aan een kwalitatief goed 
aanbod van huurwoningen en pied-à-terres, ondersteuning bij 
het zoeken van een baan voor de partner en hulp bij integratie 
in de lokale gemeenschap. 
Zeeuwse bedrijven die op innovatieve wijze hun werkproces en 
mobiliteit van werknemers onderzoeken, komen in aanmerking 
voor de nieuwe subsidieregeling Sociale innovatie, vitale 
bedrijven waarbij per bedrijf maximaal € 18.000 beschikbaar is. 
De provincie Zeeland zou een overkoepelend project kunnen 

opstarten waarbij individuele bedrijven kunnen aanhaken en 
onderling ervaringen kunnen uitwisselen. Ook is samenwerking 
met andere krimpregio’s met vergelijkbare problematiek een 
optie.

KANS 2: Zeeland als ZZP-vriendelijke provincie
Een groeiende groep op de arbeidsmarkt zijn ZZP-ers. In 2010 
waren er al ruim 700.000 ZZP-ers. Veel ZZP-ers in de zakelijke 
dienstverlening, zoals ook Stephan en Harrie,  kunnen hun 
opdrachten grotendeels plaatsonafhankelijk uitvoeren. Voor 
Zeeland is het een kans deze doelgroep te verleiden meer 
vanuit Zeeland hun werkzaamheden te verrichten. Tijdens 
de logeerweek constateerde Harrie dat Zeeland niet erg 
ZZP-vriendelijk is qua voorzieningen. Waar in de Randstad 
inspirerende werk- en ontmoetingsplekken voor ZZP-ers 
als paddenstoelen uit de grond schieten, zijn er in Zeeland 
nauwelijks voorzieningen voor ZZP-ers.
De provincie Zeeland zou samen met gemeenten en 
ondernemers zoals Sasvliet B.V.  kunnen investeren in een actief 
en innovatief (vestigings)klimaat voor ZZP-ers. Het gaat hierbij 
niet alleen om fysieke aspecten zoals wifi, goede weg- en OV-
verbindingen,  bedrijfsverzamelgebouwen maar ook ‘zachtere’ 
zaken zoals een specifiek ZZP-loket, het faciliteren van 
kennisnetwerken en kennisvalorisatie, exportondersteuning 
en voorrang geven aan lokale leveranciers bij inkoopbeleid. 
De gemeente Amersfoort heeft  reeds positieve ervaringen 
opgedaan met het faciliteren van ZZP-ers via de ZZP B.V. 
(www.zzpbv.nl). Daarnaast zijn commerciële dienstverleners 
zoals Seats2Meet (www.seats2meet.com) succesvol met 
het faciliteren van ZZP-ers op inspirerende werk- en 
ontmoetingslocaties. Op dit moment heeft Seats2Meet vooral 
vestigingen in de Randstad. Wellicht is voor hun de opening 
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variëteit van deeltijdbewoners zoals te vinden in de realiteit: 
Randstedelingen, Vlamingen, Duitsers, Polen, ZZP’ers, etc. 

4.2.3. IMPULS AAN VOORZIENINGENNIVEAU

KANS 7: Woonarrangementen voor specifieke 
marktsegmenten
Er staan veel huur- en koopwoningen leeg in Zeeland. 
Woningbouwcorporaties en makelaars spelen nu amper in op 
specifieke woonbehoeften van subgroepen deeltijdbewoners. 
Zo zouden Zeeuwse woningbouwcorporaties flexibele 
tijdelijke woonarrangementen kunnen ontwikkelen voor 
bijvoorbeeld tijdelijke werknemers van Zeeuwse bedrijven, 
ZZP-ers met een opdracht in Zeeland, mensen met een burnout, 
seizoensarbeiders etc. 

KANS 8:  Slechte huizen coöperatie      
Er staan veel huur- en koopwoningen gedurende lange tijd 
leeg in Zeeland met weinig uitzicht op bewoning. Om toch nog 
waarde te creëren met dit vastgoed zouden huiseigenaren, 
banken,  woningbouwcorporaties e.a. deze woningen 
in kunnen brengen in een zogenaamde ‘slechte huizen 
coöperatie’. Deze coöperatie fungeert als ontwikkelingsbedrijf. 
Het doel is om zo vraag en aanbod in de woningmarkt beter 
aan elkaar te koppelen. Hiervoor kan het ook noodzakelijk 
zijn om met behulp van (binnenhuis)architecten huizen te 
slopen, samen te voegen en te restylen. Deeltijdbewoners 
vormen een interessante doelgroep vragers van woonruimte 
voor de coöperatie. Voor subdoelgroepen kunnen specifieke 
woonarrangementen worden ontwikkeld (zie vorige kans).

KANS 9: Pied-à-terre in leegstaande kantoren in de Randstad
Doordat er steeds minder werk in Zeeland te vinden is, zullen 
steeds meer mensen die in Zeeland willen (blijven) wonen 
elders werk zoeken. Een optie hierbij is gedurende enkele 
dagen van de week in een pied-à-terre dicht bij het werk te 
gaan wonen en de rest van de tijd in een (hoofd)woning in 
Zeeland. Het combineren van twee woningen is echter prijzig 
en financieel niet voor veel mensen weggelegd. Wellicht is 
het een optie om leegstaande kantoren in grote steden als 
Rotterdam, Den Haag en Amsterdam deels om te bouwen 
tot betaalbare pied-à-terre voor forenzen die ver weg wonen. 
De provincie Zeeland zou in samenwerking met andere 
krimpregio’s, de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den 
Haag, de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en 
enkele vastgoedbedrijven de haalbaarheid en marktpotentie 
van betaalbare pied-à-terre in leegstaande kantoorgebouwen 
kunnen onderzoeken en hiervoor een pilot uitvoeren. 

KANS 10: Herbestemming boerderijen tot kleinschalige woon-
werkcomplexen 
Een droombeeld voor veel inwoners uit de Randstad (en 
Zeeland) is te wonen op een woonboerderij in het landelijke 
gebied. In Zeeland staan de nodige boerderijen te koop en te 
wachten op een nieuwe bestemming. BoerderijEnZeeland is het 
centrale informatiepunt dat beoogt een bijdrage te leveren aan 
het behoud van het agrarisch erfgoed in Zeeland en daarmee 
een potentiële partner. 
Een mogelijkheid is een aantal boerderijen te ontwikkelen 
tot kleinschalige woon-werkcomplexen met (deel)woningen 
in combinatie met gezamenlijke werkruimten. Sociaal 
demograaf Jan Latten voorspelt een grote toekomst van 
leefgemeenschappen van gelijkgezinden die deels de 

literaire avant-garde. De schrijvers doen inspiratie op in dit 
centrum van het Nederlands en Vlaams. Zij zullen ondersteund 
door het project in deze periode met een product naar buiten 
treden. Zij generen veel publiciteit en zetten via hun lezers ook 
een bredere doelgroep aan het denken over Zeeuws-Vlaanderen. 
Ook kunnen zij nieuwe perspectieven op Zeeland genereren. 
Tegelijkertijd worden er in de regio workshops door schrijvers 
georganiseerd en andere aanverwante culturele activiteiten. 
Zeeuws-Vlaanderen zet zich neer als dé broedplaats voor de 
Nederlandse taal. Er wordt samengewerkt met de Nederlandse 
Taalunie, Stichting Lezen, taalbevorderingsinstanties, het 
CPNB (Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek) 
en anderen. Ook kan dit initiatief worden gekoppeld aan de 
stedenband die Sluis met de gemeente Amsterdam heeft.

KANS 5: Videoportretten van deeltijdbewoners 
Om het fenomeen deeltijdwonen een gezicht te geven wordt 
een serie videoportretten gemaakt van diverse soorten 
(potentiële) deeltijdbewoners in Zeeland en in de Randstad.
Door de deeltijdbewoners gedurende langere tijd te 
volgen ontstaat nader inzicht in praktische ervaringen van 
deeltijdbewoners. Daarnaast kan het eenzijdige beeld over 
Zeeland worden bijgeschaafd. Deze portretten zijn handvatten 
voor een grotere groep van potentiële bewoners, beleidsmakers 
en andere stakeholders. De videoportretten kunnen worden 
gekoppeld aan de stedenband tussen de gemeenten Sluis 
en Amsterdam. Bij het maken van de videoportretten kan 
samenwerking worden gezocht met lokale omroepen als 
Omroep Zeeland, AT5 in Amsterdam, RTV Noord-Holland en 
via websites. 

KANS 6: Deeltijdbewoners als ambassadeurs van Zeeland 
Buitenstaanders associëren Zeeland met vakantie, zee, feesten, 
vakantieparken, Duitsers, mosselen en Deltawerken. Dat 
Zeeland veel meer te bieden heeft en veel meer kan betekenen 
als vestigingsplaats weet men vaak niet. Wie kan een dergelijke 
boodschap beter uitdragen dan tevreden deeltijdbewoners van 
Zeeland. De provincie Zeeland en haar gemeenten zouden in het 
kader van hun promotiebeleid een netwerk kunnen opbouwen 
van deeltijdbewoners die optreden als ambassadeurs. Deze 
ambassadeurs delen met hun kennissen, vrienden en familie 
wat hun deeltijdleven in Zeeland voor hen betekent en 
concreet inhoudt. Hierbij kan actief gebruik worden gemaakt 
van social media. De ambassadeurs vertegenwoordigen een 
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5. VERVOLGSTAPPEN  

De exploratie van Casteller van de kansen van deeltijdwonen 
tijdens de logeerweek heeft veel energie, informatie en ideeën 
losgemaakt in Zeeland. De verkenning heeft echter ook de 
nodige nieuwe vragen opgeworpen. Hoe nu verder?

Casteller adviseert de direct betrokken partijen in 
Zeeland zoals de provincie, gemeenten, CBK Zeeland,  
woningbouwcorporaties, banken, ondernemers e.a. de 
volgende  vervolgstappen te zetten:

1. Nadere verkenning deeltijdwonen in breder perspectief
Tijdens de brainstorm was er consensus dat beleidsmatig 
het blikveld verbreed zou moeten worden naar het wonen 
zelf in plaats van het bezit van woningen. Hierdoor komen 
bijvoorbeeld ook huurwoningen in beeld. Daarnaast zijn er 
veel soorten deeltijdbewoners te onderscheiden.  Een nadere 
verkenning is gewenst naar vragen als:
• Wat zijn interessante subgroepen deeltijdbewoners, wat zijn 
 hun specifieke behoeften en wat is hun omvang?
• Waar liggen kansen voor huurwoningen rond deeltijdwonen?
• Wat is de rol van inkomen bij keuzes rond deeltijdwonen?
• Welke bijdrage kan deeltijdwonen leveren aan het behoud  
 van bestaande bewoners?

2. Uitwerking kansrijke ideeën
Tijdens de verkenning zijn veel interessante ideeën ontstaan 
om deeltijdwonen in Zeeland te stimuleren. De ideeën zijn 
ruwe diamanten die nog verder geslepen moeten worden. 
Casteller adviseert de betrokken partijen te inventariseren 
welke ideeën enthousiasme, energie en daadkracht oproepen.  

Enkele ideeën met voldoende draagvlak zouden geselecteerd 
kunnen worden voor verdere verkenning en uitwerking. Pas bij 
de uitwerking wel op ideeën niet dood worden geanalyseerd en 
men alles eerst zeker wil weten. Voor het creëren van nieuwe 
kansen voor deeltijdwonen en voor Zeeland komt het ook aan 
op praktisch DOEN. Durf te leren en te experimenteren! Het 
project Krot of Kans is in dit kader een inspirerend voorbeeld. 

3. Zet samenwerking op met andere krimpregio’s en steden 
in de Randstad en Vlaanderen
Casteller is werkzaam in diverse landelijke regio’s en 
constateert dat veel uitdagingen rond deeltijdwonen en 
krimp in verschillende krimpregio’s vergelijkbaar zijn. In dat 
licht is het opvallend dat de regio’s nog maar mondjesmaat 
samenwerken. Het lijkt Casteller verstandig meer samen op 
te trekken met andere krimpregio’s en samen antwoorden te 
ontwikkelen op de uitdagingen die op deze regio’s afkomen. 
Casteller ziet daarnaast kansen in slimme verbindingen 
tussen Zeeland en steden uit de Randstad en Vlaanderen. 
Tot op heden zijn deze verbindingen nauwelijks gelegd. Een 
interessante kapstok om kansen te verkennen is bijvoorbeeld 
de stedenband van de gemeente Amsterdam met Sluis, 
Delfzijl, Heerlen i.h.k.v. ‘verantwoordelijke hoofdstad’ van 
burgemeester van der Laan. 

Op www.krotofkans.nl vindt u onder de categorie ‘Casteller’ 
een videoverslag van de brainstorm over deeltijdwonen, 
interviews met bewoners en blogs en foto’s van Harrie en 
Stephan.

plaats in gaan nemen van familiebanden. De grond om de 
boerderij kan in een VvE (Vereniging van Eigenaren) worden 
ondergebracht voor gezamenlijk beheer. Zo kan gedacht 
worden aan het ontwikkelen van een gezamenlijke moestuin, 
kunnen oude wandelpaden in oude luister worden hersteld 
en kan energie worden opgewekt door zonnepanelen en/of 
windmolens. Een inspirerend voorbeeldproject is Knooperven 
in Tubbergen (www.knooperven.nl). Daarnaast wordt in de 
provincie Groningen een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar 
de potentie van de zogenaamde cottage industry voor het 
landelijke gebied in Oost Groningen. 

KANS 11: Faciliteren huizenruil  tussen Zeeuwen en 
Randstedelingen
Een goedkope manier van deeltijdwonen is woningruil. 
Vanuit de provincie Zeeland, de gemeenten en de VVV kan 
huizenruil worden gestimuleerd en gefaciliteerd vanuit haar 
promotiebeleid. Er zijn reeds diverse commerciële initiatieven 
rond huizenruil voor vakantiedoeleinden zoals www.
huizenruil.com. Deze partijen kunnen bij de opzet van een 
huizenruilproject worden betrokken.

KANS 12: Deeltijdwonen op proef
Het logeerproject Krot of Kans is een succesvol traject. Voor 
Stephan en Harrie was het een mooie manier om kennis te 
maken met de provincie Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen. 
Het maakt dat het nu als ‘een bekende’ voelt. Als we nu 
informatie over Zeeland tegenkomen willen we er meer over 
weten en kunnen we het ook sneller plaatsen. De interesse 
is gewekt. En we hebben kunnen proeven of we vaker in 
deze regio zouden willen verblijven. De provincie Zeeland 
en woningbouwcorporatie  Woongoed zouden het initiatief 

kunnen nemen om proefwonen in Zeeland ook voor andere 
(potentiële) deeltijdbewoners te faciliteren. Hiertoe zouden 
leegstaande huizen kunnen worden gebruikt. Hoewel er in den 
lande al verschillende projecten zijn rond proefwonen zoals in 
Den Haag, Drenthe en Emmeloord, zijn er nog geen projecten 
gericht op deeltijdbewoners. Dit is uit publicitair oogpunt 
aantrekkelijk.

KANS 13: Loket voor deeltijdbewoners 
Voor deeltijdbewoners is geen loket waar ze terecht kunnen met 
vragen over praktische zaken als regelgeving, beschikbaarheid 
van (huur)huizen etc.  Lastig voor deeltijdbewoners is ook 
dat ze een gedeelte van het jaar buiten Zeeland wonen. De 
provincie Zeeland, gemeenten, makelaars, banken, VVV e.a. 
zouden het initiatief kunnen nemen tot de opzet van een 
(digitaal) loket waar (potentiële) deeltijdbewoners terecht 
kunnen met praktische vragen. Het loket zou in ieder geval 
Nederlands- en Duitstalig moeten zijn. 



18 19

DEELNEMERSLIJST
BRAINSTORM DEELTIJDWONEN 12-10-2011

Naam  Organisatie
 
Boud Bakels Woningcorporatie Woongoed
   Zeeuws-Vlaanderen
Corinne Lecluyse RDH Architecten Stedebouwkundigen
Diana van Belzen-Schot Provincie Zeeland
Ellen van Troost Moveo Trainingen
Harrie Ozinga  Casteller
Henk Nijssen Provincie Zeeland
Jan de Feijter Woningcorporatie Woongoed
   Zeeuws-Vlaanderen
Joke Sanderse Anders Vastgoed
Jorim Sanderse Anders Vastgoed
Jurgen Hoogendoorn Gemeente Amsterdam
Marc Menue Sasvliet BV 
Marcel de Paauw Gemeente Sluis 
Marrit van der Schaar SEV (Stuurgroep Experimenten   
   Volkshuisvesting)
Nescio Midavaine  Student TU Eindhoven en afstudeerder  
   gemeente Schouwen-Duiveland
Peter Essenberg Rabobank West-Zeeuws-Vlaanderen 
Peter Ploegaert Wethouder gemeente Sluis
Petra de Braal CBK Zeeland/coördinator Krot of Kans
Raquel Jimenez Provincie Zeeland 
Rita Sterkenburg Rita Sterkenburg Makelaardij (Noord  
   Nederland)
Ronald van Leeuwen Afstudeerder/ stagiair bij provincie  
   Zeeland
Stephan Steverink Casteller

Verhinderd  

Arjan Beekman Statenfractie Christenunie
Barbara van Doornum Provincie Zeeland
Marjolein Reinhoudt Gemeente Sluis
Peter Klemann Architect en deeltijdbewoner Zeeland
Robert Schilder Cultuur Sluis

Casteller is een snelgroeiend adviescollectief dat op het snijvlak 
tussen overheid,  bedrijfsleven en samenleving innovatieve 
oplossingen ontwikkelt voor maatschappelijke vraagstukken. 
De menselijke toren (in het Spaans: casteller) is de metafoor 
van onze bedrijfsfilosofie. Casteller durft en creëert. De kracht 
ligt in creatieve business development en het neerzetten 
van effectieve, innovatieve en soms onconventionele 
samenwerking.
Voor meer informatie over Casteller zie www.casteller.nl. 

Vanuit Casteller zijn Harrie Ozinga en Stephan Steverink 
betrokken bij dit project

Harrie Ozinga (bestuurskundige) is oprichter 
en de spil van Casteller. Hij is een gedreven 
en creatieve initiator van projecten. Als 
oliemannetje weet hij behendig verbinding 
te creëren tussen belangen, mensen en 
organisaties. Harrie begon zijn carrière 
bij de ING bank als auditor van hightech 

innovatieprojecten. Vervolgens was hij bij het ministerie van 
Economische Zaken als projectleider verantwoordelijk voor 
het tot stand brengen van complexe samenwerkingsprojecten. 
Inmiddels is Harrie 10 jaar actief als consultant en 
projectontwikkelaar van duurzame innovatieprojecten.
Contact: 06 113 16 606 of ozinga@casteller.nl

Stephan Steverink (Wagenings Ingenieur) 
weet hoe hij organisaties en mensen betrekt 
en draagvlak creëert. Een out-of-the-box 
denker die ideeën verbindt met de praktijk en 
staat voor concreet resultaat. Hij heeft ruime 
ervaring met het ontwikkelen van projecten, 
projectvoorstellen en projectleiding. Hij 

is begonnen als ketenmanager duurzaam produceren en 
consumeren, zowel in de regio als ook op nationaal niveau. 
Hij was adviseur namens de overheid bij internationale  
samenwerkingsprojecten van Nederlands bedrijfsleven 
in opkomende markten. Hij heeft gewerkt aan diverse 
vernieuwende mvo-projecten. De laatste jaren doet hij dit als 
zelfstandig adviseur. Tevens ondersteunt hij veel organisaties 
en bedrijven in binnen- en buitenland bij het vormgeven en 
uitvoeren van (interne) trajecten, campagnes, conferenties, 
events en andere maatwerk bijeenkomsten. Deze brede 
ervaring van Stephan maakt dat hij gemakkelijk verbindingen 
tot stand brengt.
Contact: 06 122 46 763 of steverink@casteller.nl
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