
 

Column voorzitter 

Iedere regio heeft haar streken  
 

 

Een Fries vraagt “Hoe giet it?”, een Twent informeert “Al’ns good t’rech jao?” en een 

Limburger zegt, als ik goed geïnformeerd ben: “Enne !” Met slechts een 

oppervlakte van 41.543km² kent Nederland toch een grote verscheidenheid aan 

regionale verschillen. Zoals gezegd in taal/ dialect, maar ook in het landschap. 

Van noord-zuid-oost-west het Wadden-, het mergel-, het coulissen- en het 

duinlandschap. En dan heb ik het nog niet over delicatessen; van Zeeuwse 

bolussen tot Flevosap en Groninger oudewijvenkoek. Bij voetbal is de Fries 

waarschijnlijk voor Cambuur, de Twent voor FC Twente of Heracles en de 

Limburger support, gokje, MVV.  

 

Nederland zou Nederland niet zijn, als er geen onderzoek word gedaan. Zo ook 

naar regionale verschillen. De huizenmarkt, gezondheid, werkzekerheid: even 

googelen en je komt van alles tegen. Vrijwillige inzet wordt ook regelmatig 

onderzocht. Het CBS heeft in 2018 een onderzoek gepubliceerd over 

vrijwilligerswerk, activiteiten, duur en motieven. Het vrijwilligerswerk is in kaart gebracht voor 38 

gebieden en 23 grotere steden. Dit is onder meer per soort organisatie onderzocht (omdat daar het 

meest vrijwilligerswerk wordt gedaan): sportverenigingen, scholen, verzorging of verpleging, jeugd- en 

buurthuiswerk en kerken of levensbeschouwelijke groeperingen. Helaas zit de museale sector er niet 

bij. In de zorg of verpleging is de regionale variatie naar verhouding sterk. In ‘Groot-Amsterdam’, 

‘Agglomeratie ’s-Gravenhage’, ‘Zaanstreek’ en ‘Groot-Rijnmond’ is het aandeel vrijwilligers in deze 

sector maximaal 7 procent, terwijl dit in ‘Zuidwest-Drenthe’ met 14 procent dubbel zo veel is! Nog 

sterker is de variatie tussen de grotere steden: bijvoorbeeld van 4 procent in Eindhoven tot 12 procent 

in Apeldoorn. Een verklaring hiervoor wordt helaas niet gevonden of gegeven. Klik hier voor wie het 

hele onderzoek wil nalezen.  

 

Nu werk ik zelf in ‘Groot-Amsterdam’ dat dus de twijfelachtige eer heeft om laag te “scoren”. Dit 

gebied omhelst Aalsmeer, Amstelveen, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, 

Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn en Waterland. Uit een onderzoek van de 

OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) blijkt dan weer wel, dat in 

Groot-Amsterdam circa 21% van het Nederlands Bruto Binnenlands Product wordt gegenereerd, door 

8% van de totale Nederlandse bevolking die in Groot-Amsterdam woont. Hé, ben ik daar onbewust op 

zoek naar iets om wél trots op te zijn? Noemen we dat niet het Calimero-effect? Over je te klein (of te 

groot) voelen? Ai, hebben we het daar als coördinatoren vrijwillige inzet niet vaker over gehad?! Dat 

ga ik dus niet meer doen! Laten we gelijkwaardig aan elkaar zijn. Wat iets anders is als hetzelfde zijn! 

Uniciteit mag je best koesteren. En bedenk je daarbij dat, als Nederland straks tijdens het EK voetbalt, 

we ons allemaal weer 1 voelen.  
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