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1. Waarom dit stuk en voor  wie? 

Dit stuk is bedoeld om onze kijk als college van burgemeester en wethouders te geven op hoe we 
met de maatschappelijke opgaves omgaan. 

We schetsen eerst kort wat de opgaves zijn (onder andere uit de Toekomstvisie) en staan vooral stil 
bij hoe we daaraan werken, met een grote rol voor regionale samenwerking en lobby. We willen onze 
kijk graag delen met de gemeenteraad en met Hoogeveense en andere relaties, om zo ook samen 
aan de maatschappelijke opgaves te werken. 
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2. Wat komt er op onze inwoners af? 

Om ons heen zien we snelle ontwikkelingen op allerlei terreinen. Daar zijn ook ontwikkelingen bij die 
vragen om een actie of reactie vanuit de lokale overheid. Waar krijgen de inwoners, ondernemers en 
organisaties in Hoogeveen de komende jaren mee te maken waarbij de gemeente ook een rol speelt? 

ECONOMIE 
Rond bedrijvigheid en werkgelegenheid is samenwerking in partnerschap nodig. Zo kunnen we 
als sterke stad met vitale dorpen in een sterke regio Hoogeveen verder ontwikkelen. Ondernemers 
ondernemen, de gemeente ondersteunt voor een goed ondernemersklimaat. 
In het algemeen letten we hierbij op een blijvend goede bereikbaarheid van Hoogeveen, 
aantrekkelijke voorzieningen in de stad en voldoende goed toegeruste bedrijvenlocaties. Specifek 
trekken we met ondernemers op rond de volgende actuele aandachtsgebieden: 
• antwoord bieden op de (nasleep van de) coronacrisis 
• aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt 
• voldoen aan de behoefte van goed opgeleid en gemotiveerd personeel in specifeke sectoren 
• zorgen dat Hoogeveen bijdraagt aan en profteert van de economische groei rondom Zwolle en de 
   daaraan gekoppelde woonopgave 
• versterking van het ondernemersklimaat door positie te kiezen als schakel tussen Regio Zwolle en 
   Dutch TechZone 

OP SOCIAAL  TERREIN 
Hoogeveen heeft in landelijk perspectief meer dan gemiddeld met onderwijsachterstanden en 
sociaaleconomische problematiek te maken. In Hoogeveen hebben juist voor kinderen te maken met 
achterstanden en ongelijke kansen voor kinderen. Daarom werken we al jaren met partners samen 
aan Jong Hoogeveen, een brede lokale samenwerking die door partners enthousiast wordt omarmd. 
En we hebben een lobby gaande met andere partijen in het land op gelijke kansen voor kinderen (zie 
verderop). 

De situatie heeft ook een weerslag op het gebruik en de kosten van Wmo en jeugdhulp en bijstand. 
Andere gemeentes hebben hier ook mee te maken, mede daarom werken we regionaal samen rond 
inkoop jeugdhulp, rond Wmo en in de arbeidsmarktregio. We zijn lokaal bezig met het programma 
Herontwerp Sociaal Domein om meer grip te krijgen op efecten en kosten. En we doen mee aan een 
lobby van de VNG en de VDG om het rijksbudget voor jeugdhulp te verruimen (zie verderop). 
Voorzieningen 

Op het gebied van voorzieningen hebben we een uitdaging. Voor ondernemers in de gemeente en 
met name de winkels en horeca in de binnenstad en de wijk- en dorpscentra, is het een zeer moeilijke 
tijd. De leegstand is een probleem. De culturele voorzieningen staan onder druk. Vandaar ook een 
lobby gericht op een vitale binnenstad (zie verderop). 
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WONEN:  NIEUWE VERWACHTINGEN 
Door diverse ontwikkelingen, zoals corona, het nieuwe (thuis)werken en de stijging van de 
huizenprijzen, zien we een toenemende druk op wonen in de regio’s buiten de randstad. Ook in 
Drenthe en de Regio Zwolle is deze druk merkbaar. We zullen als Hoogeveen moeten bepalen hoe 
hiermee om te gaan, waar liggen kansen en risico’s. Binnen de samenwerking van de Regio Zwolle 
pakken we de woonopgave op (zie verderop). 

KLIMAAT EN ENERGIE 
We hebben te maken met klimaatsveranderingen en met een opgave voor de energietransitie. Dit 
raakt ons allemaal, zo krijgt ook elke Hoogevener te maken met aanpassingen aan en in het huis. 
Nederland gaat (zie Klimaatakkoord) van het aardgas af en over naar groene energiebronnen. We 
werken in een Drentse samenwerking aan de regionale energiestrategie (RES). In Hoogeveen lopen 
we voorop met de energietransitie met ons project rond waterstof in Nijstad-Oost en Erfanden (zie 
verderop), waarin we ook samenwerken met onder andere Provincie en Rijk. 
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/klimaatakkoord/wat-is-het-klimaatakkoord
https://energievoordrenthe.nl/default.aspx
https://www.waterstofhoogeveen.nl/


 

 

        3. Aan de slag met lokale opgaves op    
     verschillende manieren 

Met onze opgaven kunnen we deels zelf aan de 
slag of lokaal samen met bijvoorbeeld het onderwijs 
en ondernemers. En dat doen we ook. Tegelijkertijd 
kunnen we veel van onze opgaven niet in ons eentje 
realiseren of alleen lokaal realiseren. We hebben vaak 
ook de hulp van anderen hard nodig (en omgekeerd). 
En ook anderen hebben dezelfde opgaven dan wij, 
bijvoorbeeld energietransitie, jeugdhulp, bereikbaarheid, 
enzovoort. We kunnen dus veel efciënter werken als 
we samenwerken. 

Sterker nog, de trend is dat steeds meer landelijke en 
Europese ondersteuning alleen wordt toegekend bij 
een regionale samenwerking. Het Rijk stuurt sterk op 
regionale samenwerking om efciënter rijksprogramma’s uit te werken. 

Daarom zetten we ook steeds meer in op regionale samenwerking en lobby. 
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4. Aan de slag met lokale opgaves 
      via regionale samenwerking 

We zien regionale samenwerking dus als een belangrijk middel om de opgaven van Hoogeveen te 
realiseren. Samen sta je sterker in het verkrijgen van ondersteuning en middelen van het Rijk, de EU 
en anderen voor (gezamenlijke) opgaven. 

Hoogeveen is daarom stevig ingebed in diverse regio’s en werkt daar intensief mee samen. In deals, 
in concrete projecten, in gezamenlijke programmering. 

Een aantal voorbeelden van regionale samenwerkingsvormen: 
• Arbeidsmarktregio Drenthe: op initiatief van het Rijk gevormd om slagvaardig arbeidsmarktbeleid 
   te kunnen uitrollen in het land. We doen verplicht mee in dit grotere verband, als individuele 
   gemeente hebben we geen stem. 

• VDG: naast onze afstemming over opgaves met de Provincie Drenthe, zijn we actief in de 
Vereniging Drentse Gemeenten (VDG), die zich steeds meer als spreekbuis voor de 

   samenwerkende gemeenten ontwikkelt en als lobby platform richting Den Haag. 

• SNN Noord Nederland: belangrijke partij voor het binnenhalen van landelijke en Europese 
   subsidies. We hebben hierin een stem via de Provincie Drenthe. 

• Regiodeal Zuid en Oost Drenthe (incl. Hardenberg): Rijkssubsidie voor en regionale samenwerking 
   op wonen, werken en welzijn, als uitvloeisel van de succesvolle lobby vanuit de Dutch TechZone,6 
   gemeenten en de Provincie Drenthe.   

We zoomen in op twee specifeke samenwerkingsverbanden: Dutch TechZone en Regio Zwolle. 
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https://www.samenvoordeklant.nl/arbeidsmarktregios/drenthe
https://www.vdgdrenthe.nl/
https://www.snn.nl/
https://www.regiodealzuidoostdrenthe.nl/


 

 

  

    
  

 

 
   

 

Dutch TechZone voor innovaties in de maakindustrie 

Sinds 2018 werken Ondernemers, Onderwijs en Overheid in 
Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen samen in 
de Dutch TechZone. Het samenwerkingsverband is opgezet 
om de werkgelegenheid in het gebied te stimuleren. Het doel 
is dé regio van de innovatieve maakindustrie te worden. 
Het gebied heeft voldoende gekwalifceerd personeel nodig en dat is een finke uitdaging. Naast de 
aandacht voor (techniek)onderwijs en opleidingen voor bestaand personeel (een leven lang leren) is het 
nodig initiatieven op kennis, innovatie en samenwerking te verbinden en te versterken. 

Dutch TechZone is zodoende op een aantal fronten een relevante regio voor de ondernemers en inwoners 
in de gemeente Hoogeveen : 

• Verbindingen leggen: Dutch TechZone zorgt dat elk initiatief de ‘eigen-wijsheid’ deelt met anderen, 
met als doel om te groeien. Voor Hoogeveen zijn de ontwikkelingen rondom de IT Hub, het 
energieduurzaamheidscentrum bij het Alfa college, Skills4Future en waterstof het meest relevant. 
Daarnaast zijn er nog vele andere projecten waar ondernemers uit Hoogeveen in kunnen participeren. 

• Human capital: de regio heeft een opgave rond human capital: de ontwikkeling van kennis en 
vaardigheden van werknemers. Wat is nodig rond om- en bijscholing van medewerkers? Dutch 
TechZone biedt een relevant netwerk en gedeeld eigenaarschap. Denk aan de samenwerking tussen Alfa 
College, Drenthe College en Hogeschool NHL Stenden. 

• Focus op kwalitatief hoogwaardige maakindustrie: Vanuit het DNA van Hoogeveen en de andere 
betrokken gemeenten ligt de focus op de maakindustrie Hoe is hier innovatie, digitalisering en 
verduurzaming te bevorderen? 

• Eerstelijns ondernemers ondersteuning: ‘Ik Ben Drents Ondernemer’ (met als werkgebied de provincie 
Drenthe) kan ondernemers in Hoogeveen helpen bij het te gelde maken van de kennis opgedaan in 
Dutch TechZone. 

• Promotie en acquisitie: Dutch TechZone ondersteunt regionale acquisitie. Dutch TechZone werkt aan 
een gezamenlijk ‘bidboek’ van de regio, in samenwerking met de NOM en Oost NL, gericht op mogelijke 
nieuw te vestigen bedrijven. Deze samenwerking is noodzakelijk om te concurreren met andere 
gemeenten of regio’s in Nederland. 

• Rol in Regiodeal: Dutch TechZone heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de 
Regiodeal en is nu aanjager van de pijler werk in de Regiodeal. Voor Hoogeveen zitten hier de volgende 
projecten in: het energieduurzaamheidscentrum bij het Alfa college, het Tiny House waterstof en een 
bijdrage aan de IT Hub. 
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https://dutchtechzone.nl/
https://www.regiodealzuidoostdrenthe.nl/nieuws/it-hub-drentse/
https://www.regiodealzuidoostdrenthe.nl/projecten/werken/skills4future/
https://ikbendrentsondernemer.nl/
https://www.nom.nl/
https://oostnl.nl/nl
https://waterstoftinyhouse.nl/
https://www.regiodealzuidoostdrenthe.nl/nieuws/it-hub-drentse/


 

 

 

 
  

   

    

     
  

Regio Zwolle naar 4de economische topregio 

De Regio Zwolle wil in 2030 de vierde economische topregio 
van Nederland zijn. Regio Zwolle heeft op meerdere vlakken 
een meerwaarde voor Hoogeveen: 

• Regio Zwolle zet in op een kwalitatief hoogwaardige 
maakindustrie, vrijetijdseconomie en agribusiness en 
daarmee sluit de regio met haar inzet goed aan op de 
kracht van Hoogeveen. 

• Hogeschool Windesheim heeft een relevante kennispositie, bijvoorbeeld waar het gaat om 
familiebedrijven (komen veel voor in Hoogeveen). 

• Met Kennispoort Zwolle beschikt de regio over een stevige organisatie gericht op versterking van 
ondernemerschap, innovatie en internationalisering met focus op agribusiness en maakindustrie. 
We kunnen onze ondernemers goed doorverwijzen naar gespecialiseerde adviseurs van de Regio 
Zwolle. 

• De regio Zwolle heeft een voor Hoogeveen aantrekkelijke proflering en een natuurlijke 
aanzuigende werking op bezoekers, bewoners en bedrijven. Deelname aan deze regio straalt 
positief af op Hoogeveen en vergroot de kans op het aantrekken van talent en bedrijven en 
nieuwe inwoners. En ook als talent en bedrijven zich niet in Hoogeveen maar in de regio vestigen, 
hebben onze inwoners en ondernemers er veel aan (zij trekken zich weinig aan van 
gemeentegrenzen). 

• Regio Zwolle is gestart met een professionalisering van Public Afairs (inclusief lobby) en 
Hoogeveen kan daar goed op aansluiten. Voorbeelden zijn goede contacten met Den Haag en 
Brussel en een scan in 2021 van relevante EU subsidies en programma’s. 

Randvoorwaarden voor succes via regionale samenwerking 

Deze regionale samenwerking gaat voor de inwoners en ondernemers van Hoogeveen alleen 
renderen bij een actieve houding en betrokkenheid van de gemeente bij deze verbanden. Het 
rendement van de regionale samenwerking wordt bepaald door drie factoren: 

• Commitment en betrokkenheid van het bestuur (gaan we ervoor en tonen we dat ook) 
• Middelen (fnanciële en ambtelijke capaciteit) 
• Het ambtelijk-bestuurlijk samenspel 

Alle drie zijn van cruciaal belang. Als één van de drie niet goed op orde is, leidt dit tot 
rendementsverlies of zelfs geen enkel rendement. Binnen de regionale agenda’s ontstaan de voor 
Hoogeveen relevante projecten en programma’s niet vanzelf. Hoogeveen werkt daar zelf actief aan 
mee en betaalt ook mee. Want geen geld en geen capaciteit, dan geen projecten. 9 

https://regiozwolle.info/


 

  

 

 

  

5. Aan de slag met lokale opgaves 
      via lobby 

Lobby is een manier voor de gemeente om je doelen te bereiken. Lobby is een van de instrumenten, zoals 
eerder aangegeven. 

WANNEER ZET  JE LOBBY IN?  
Als je iets wilt bereiken waar je zelf geen beslissingsmacht hebt. Altijd is bij lobby een samenwerking met 
gelijkgestemden aan de orde, in de regio of anders. 

WAT IS HET  VERSCHIL  TUSSEN LOBBY EN REGIONALE SAMENWERKING? 
Lobby heeft veel overeenkomsten met regionale samenwerking: je gaat samen ergens voor. Het verschil 
is dat lobby een concreet afgebakend resultaat als doel heeft, en meer een ad hoc karakter heeft. Terwijl 
regionale samenwerking meerdere doelen kan dienen en structureler qua opzet is. Een gezamenlijke lobby 
kan een onderdeel zijn van je regionale samenwerking. 

HOE ZET HOOGEVEEN LOBBY IN? 
Hoogeveen maakt gebruik van een beproefde lobbymethodiek, ‘De 9 stappen van lobby’ van Annemarie 
Gehrels. Deze methodiek gaat over transparante, samenwerkende lobby. Je sluit als lobbyende organisatie 
aan bij de belangen van je ‘doelwit’. Je stuurt zo op samenwerking in plaats van alleen maar overtuigen 
met argumenten. Je bent transparant over jouw lobbydoelen en -aanpak naar je doelwit en naar partners. 
Deze samenwerkende manier van lobby voeren, heeft Hoogeveen al de nodige resultaten gebracht, zie 
verderop. Praktisch gezien werken we aan lobbydossiers (zie verderop) met een bestuurlijk eigenaar, een 
ambtelijke eigenaar en een lobbyregisseur. De lobbyregisseur helpt de eerste twee bij het lobbywerk. 
Dat lobbywerk is niet zelf veel uren doorbrengen in bijvoorbeeld Den Haag en Brussel, maar helpen 
om doelgericht de juiste mensen op het juiste moment op de juiste manier met de juiste focus en de 
juiste boodschap met anderen te laten contacten. De ambtelijk eigenaar onderhoudt de contacten in het 
specifeke lobbynetwerk, de lobbyregisseur in het algemene lobbynetwerk (bijv. Regio Zwolle, provincie, 
SNN, Dutch TechZone). 

WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN MAATSCHAPPELIJKE BATEN  VAN LOBBY  TOT DUSVER? 
Hieronder een kort overzicht van de fnanciële en maatschappelijke baten door de inzet van lobby tot 
dusver. 

Lobby waterstof 
• € 4,4 mln subsidie van het Rijk 
• € 0,6 mln subsidie van de Provincie Drenthe 
• De subsidie wordt gebruikt om inwoners van Erfanden te helpen bij het veilig, betaalbaar en uitvoerbaar
   afoppelen van aardgas (zonder cofnanciering van de gemeente) 

Lobby Jong Hoogeveen 
• € 166.000 subsidie van het Rijk 

10 

https://www.annemariegehrels.nl/boek/


  
 

  

 

 
  

  

    
 

 
      

   
 

 

 

   

 
 

 
   

 

  

• De subsidie is en wordt gebruikt voor het uitrollen van de verbindende aanpak als pedagogische 
   basis onder Jong Hoogeveen / in Hoogeveen (als aanvulling op de eigen middelen) 

Lobby Binnenstad 
• € 2,7 mln subsidie van de Provincie via het Regiostedenfonds (zonder cofnanciering van de 
   gemeente) 
• Er is een goede samenwerking tussen de 4 steden Meppel, Assen, Emmen en Hoogeveen in 
   Drenthe, gericht op een vitale binnenstad voor inwoners, ondernemers, cultuurpartijen en 
   bezoekers, met deze samenwerking zetten we in op een vervolg van de subsidie van de Provincie 
   Drenthe. De lobby bij de EU om aandacht voor de binnensteden van middelgrote gemeenten, is 
   overgenomen door VNG, Ministerie EZK en BZK (zelf geen actieve lobby meer) 

Lobby A28 
• € 6-7 mln investering van het Rijk voor het klaverblad (verlenging afrit noordkant) als inzet voor
   doorstroming verkeer A37-A28 
• € 0,75 mln aan investering van het Rijk (via MIRT) voor de afrit Fluitenberg, waarmee we kunnen 

werken aan de doorstroming van het vrachtvervoer en voor forenzen (als aanvulling op de eigen 
   middelen) 

Lobby trein 
• Een hogere frequentie staat genoemd als ambitie in het collegeprogramma van GS Provincie 
   Drenthe, evenals in de bereikbaarheidsambitie van de Regio Zwolle. Buurgemeenten 
   De Wolden, Meppel, Assen en Midden Drenthe hebben zich bestuurlijk achter onze lobby voor een 
   kwartiersdienst geschaard. De Provincie Drenthe ijvert voor uitvoering. 

OP  WELKE LOBBY DOSSIERS ZIJN  WE  ALS GEMEENTE NU  ACTIEF? 
Op welke lobbydossiers zijn we actief? Het zijn er vijf. Wat zijn de doelen die we daarbij beogen? 

Trein: we streven zoals gezegd naar een kwartiersdienst voor Hoogeveen in de spits. 
Weliswaar is het treinreizen in deze coronatijd verminderd, maar de verwachting is dat 
op den duur (2025) het aantal treinreizigers weer op het oude peil is. We spelen met 
deze lobby in op onze nauwe relatie met Zwolle: er is relatief veel reisverkeer van en naar 
Zwolle van forenzen en studenten. Ook spelen we hiermee in op de komst van een IT hub, 
de ontlasting van de A28 en de bereikbaarheid van onze bedrijven voor personeel. We 
steunen op de lobby van de Provincie Drenthe voor robuuste verbindingen en frequentieverhoging. 
Ontwikkelingen in het land en de regio, met name de toenemende woon- en werkdruk vanuit de 
Randstad, vragen om investeringen in robuuste en duurzame infrastructuur. Ook vragen deze om 
een versnelling van de treinreis tussen het noorden en de randstad. Hiervoor vindt (als aanvulling op 
het onderzoek naar de Lelylijn) in 2021 nader onderzoek plaats naar versnellen op bestaand spoor 
tussen Zwolle en Groningen door frequentieverhoging (‘vaker is sneller’). 

Waterstofwijk: in de lobby waterstof richten we ons op ondersteuning vanuit het Rijk 
(via een green deal) om belemmeringen weg te nemen. Daarnaast richt de lobby zich op 
aanpassing van regelgeving gericht op een zorgvuldige afsluitplicht van het aardgas en op 
betaalbaarheid voor inwoners. Verder richt de lobby zich op aansluiting van Hoogeveen 
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https://www.provincie.drenthe.nl/@137640/subsidie-regiosteden/
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/165291/Tientallen-miljoenen-voor-aanpak-A28-en-spoor-naar-Duitsland
https://www.provincie.drenthe.nl/organisatie-bestuur/gedeputeerde-staten/collegeakkoord/
https://regiozwolle.info/bereikbaarheid-2/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/11/26/afsprakenlijst-bestuurlijke-overleggen-mirt-25-en-26-november-2020
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/11/26/afsprakenlijst-bestuurlijke-overleggen-mirt-25-en-26-november-2020


 

 

 
 

 

  
   

 

   

 
   

   
 

 

op het Gasunie netwerk (van aardgas naar waterstof). 

Binnenstad: in deze lobby richten we ons op een bijdrage van de provincie voor het 
vitaal en toekomstbestendig maken van het stadscentrum van Hoogeveen, inclusief onze 
culturele voorzieningen. 

Jong Hoogeveen: in deze lobby richten we ons op erkenning van een nationaal 
actieprogramma rond gelijke kansen, waarin de partners streven naar ‘positief en 
talentgericht opgroeien’ en ‘de stem van kinderen centraal’. Daarnaast streven we als 
Hoogeveen naar fnanciële ondersteuning, erkenning en meerjarige legitimatie voor de 
Hoogeveense aanpak. 

N36/N48: We willen samen met partners verder verkennen hoe een lobby te starten. 
Het lobbydoel volgt dus nog, maar gaat vooral over een rijksbesluit over een MIRT 
(meerjarenprogramma infra, ruimte en transport) inclusief een investering in de N36/N48. 

AAN  WELKE LOBBY DOSSIERS  WERKEN  WE MEE  ALS DEELNEMER? 

Er zijn ook lobbydossiers waarbij een andere partij de kar trekt en waar we als gemeente Hoogeveen aan 
deelnemen. Het gaat om: 
• VDG: macrobudget jeugdhulp: deze lobby vanuit de VDG ondersteunt de lobby vanuit de VNG om een 

verruiming van het rijksbudget voor jeugdhulp. 
• Stedenkring Zwolle-Emsland: verdubbelen E233 in Duitsland, als afronding van de corridor naar
   Bremen/Scandinavië, aansluitend op de A28/A37. 
• Regio Zwolle: lobby voor een bijdrage uit het Groeifonds voor icoonprojecten in de regio (met mogelijk
   een spin of voor Hoogeveen). 
• Regiodeal Zuid en Oost Drenthe: lobby richting het Rijk voor een vervolgbijdrage. 

WELKE RANDVOORWAARDEN ZIJN ER  VOOR SUCCESVOL LOBBY  VOEREN? 
Onze methodiek van lobby voor de belangen van Hoogeveners gaat alleen renderen als we focus houden. 
Hoe meer lobbydossiers, hoe meer versnipperd de aandacht en hoe groter de druk op capaciteit. Daarnaast 
speelt timing een belangrijke rol. Niet elk lobbyonderwerp vraagt snelle actie omdat je afhankelijk bent van 
derden. Soms is het beter dossiers te volgen en niet actief op te pakken omdat ze pas later actueel worden. 

12 

https://vng.nl/artikelen/child-friendly-cities-in-nederland
https://vng.nl/artikelen/child-friendly-cities-in-nederland
https://www.linkedin.com/company/stedenkring-st%C3%A4dtering-zwolle-emsland/?originalSubdomain=nl


  

  6. Welke dossiers lenen zich mogelijk ook  
      voor een regio of lobby aanpak? 
Rond wonen en werken liggen grote maatschappelijke opgaven voor Hoogeveen. Met name speelt 
de vraag hoe we kunnen bijdragen aan en profteren van de economische groei en de woonopgave 
van de regio Zwolle. En rond Dutch TechZone speelt de vraag hoe we de kracht van de maakindustrie 
kunnen versterken. Hoe we dat gaan aanpakken, zelfstandig of via regionale samenwerking en/of 
lobby bijvoorbeeld, zullen we de komende tijd afwegen. 
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