
De opdracht
• Wat is de impact van de coronacrisis op de Limburgse 
 samenleving?
• Wat kunnen de samenleving en de Provincie doen om zo goed 
 mogelijk te herstellen van de crisis? En wat moeten we eventueel 
 anders doen dan voorheen? 
De impact
•	 Limburg	is	hard	getroffen;	bestaande	kwetsbaarheden	en	
 uitdagingen die er al waren voor de uitbraak zijn nog zichtbaarder:
  - Gezondheidssituatie van Limburgers – jong én oud – staat 
   onder druk.
  - Economie en arbeidsmarkt: de crisis kost meer dan 60 
   procent van de bedrijven veel geld en veel mensen hun
   baan.
	 	 -	 Sociale	effecten	nog	niet	uitgekristalliseerd,	maar	
	 	 	 problemen	rond	eenzaamheid,	werk,	gezondheid	en	
   onderwijs dreigen verder te verdiepen.
	 	 -	 Reeksen	cijfers	en	talloze	rapporten	duiden	de	impact,	
	 	 	 maar	wat	de	crisis	met	mensen	doet,	kunnen	ze	zelf	het	
   beste vertellen (zie elders op deze site www.
   limburgnacorona.nl) 
	 	 -	 De	crisis	leert	ook:	er	is	veel	energie,	inventiviteit	en	
   creativiteit in Limburg om ook de kansen te benutten.
Wat te doen?
•	 De	Taskforce	doet	aanbevelingen;	biedt	geen	pasklare	oplossingen
 voor alle problemen. Op vele plekken in Limburg werken 
	 mensen,	gemeenschappen,	bedrijven,	(branche)organisaties	zelf	
	 aan	oplossingen,	vanuit	hun	eigen	kennis	en	kunde,	in	hun	eigen	
 tempo en vanuit hun eigen urgentiebesef. Wat de Taskforce daar 
	 aan	toe	wil	voegen,	is	een	bovenliggend	perspectief	van	wat	we	
 willen bereiken.  
• Inzet op Brede Welvaart is de kern: gezondheid en economie 
	 zijn	belangrijk,	maar	het	gaat	ook	om	onderwijs,	veiligheid,	
	 toegankelijkheid	van	voorzieningen,	de	kwaliteit	van	onze
 leefomgeving en sociale gelijkheid.
Twee centrale denklijnen:
• Koester de kracht van ontmoeting: zorg mensen bij elkaar blijven 
	 komen,	in	de	gemeenschapshuizen,	de	stadscentra,	de	
	 bibliotheken,	de	theaters,	de	pleinen,	de	parken,	de	natuur.	Of	
 digitaal als het niet anders kan. 
• Bevorder samenwerking over grenzen heen: tussen en binnen 
	 sectoren,	over	grenzen	van	regio’s	en	landen,	op	alle	mogelijk	
	 terreinen.	Niet	alleen	op	het	vlak	van	economie	of	gezondheid,	
 maar ook wat betreft de kwaliteit van de leefomgeving of welzijn. 
	 Versterk	de	‘schakels’	tussen	al	deze	‘ketens’.
Krachtige aanpak:
•	 Kennis	is	cruciaal!	Maak	een	Limburgs	Centrum	Brede	Welvaart;	
	 toegankelijk,	onafhankelijk,	interdisciplinair.	Actuele	regionale	
 kennis als fundament waarop je kunt bouwen aan Brede Welvaart.
•	 Doen	is	cruciaal!	Sticht	een	Limburgse	Alliantie	Brede	Welvaart	
waarin zoveel mogelijk partijen de verantwoordelijkheid nemen 
om op basis van kennis én doorzettingskracht de hand aan de ploeg 
slaan.

Tien aanbevelingen: 
1. Provincie Limburg: formeer zo snel mogelijk een BEST-
 uitvoeringsteam dat werk maakt van het ‘Limburgs Centrum Brede 
	 Welvaart’	en	de	‘Limburgse	Alliantie	Brede	Welvaart’.	

2. Provincie en gemeenten: vraag expliciet en met voorrang aandacht 
	 bij	het	Rijk	bij	de	herstelmaatregelen	en	hervormingen,	omdat	dit	
 juist in Limburg zoveel oplevert. 

3. Overheden: schenk in provinciaal en gemeentelijk herstelbeleid 
	 met	voorrang	aandacht	aan	hen	die	hard	zijn	getroffen	door	de	
	 crisis	in	financieel	of	sociaal	maatschappelijk	opzicht.	

4. Kennisinstellingen en Provincie: ga samen met partners door met 
 campusontwikkeling-met-focus en geef scherper aan rondom 
	 welke	thema’s	campussen	wereldfaam	kunnen	verwerven.	

5. Overheden en bedrijven/ondernemers: heb de moed om 
 maatschappelijk verantwoord ondernemen voor bedrijven als 
	 norm	te	hanteren,	zonder	vrijblijvendheid.

6. Werkgevers in Limburg: maak werk van goed Limburgs 
	 werkgeverschap,	van	een	goede	werk/privé-balans	(thuiswerken!);	
	 gezonde	sfeer	op	het	werk	gebaseerd	op	kernwaarden	als	respect,	
	 eerlijkheid	en	inclusie;	goede	begeleiding	bij	ziekte,	doorgroei-	en	
 ontplooiingsmogelijkheden. 

7. Ondernemers/bedrijven in Limburg: geef samen met de overheid 
 een krachtige investeringsimpuls aan Leven Lang Leren. 

8.	Limburgse	overheden	en	‘Limburgse	Alliantie	Brede	Welvaart’:	
 maak samen met partners van Positieve Gezondheid een 
 topprioriteit. 

9.	Overheden	en	onderwijs	in	Limburg:	zet	samen	met	ondernemers,	
	 maatschappelijk	middenveld	en	burgers	in	op	breed	toegankelijke,	
 publieke voorzieningen en de herwaardering van vitale beroepen. 

10.	Overheden,	maatschappelijk	middenveld,	ondernemers	en	
 burgers: erken de waarde van ontmoeting tussen mensen door 
	 sport,	kunst	en	cultuur	en	zingeving.	

Wees realistisch én ambitieus:

We sturen in de mist; we zitten nog midden in de crisis. Maar onze 
koers kunnen we nu al wel bepalen!

Advies Taskforce BEST
De Kern


