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Geachte voorzitter/lede n,

Op 14 september 202L hoorden wij in de laatste persconferentie dat er steeds meer

mensen gevaccineerd zijn. Dit maakt dat er weer versoepelingen mogelijk zijn vanaf

25 september 2O2L. Dat is fijn en geeft meer ruimte aan bijvoorbeeld ondernemers

en organisaties. Maar wij zien ook dat nog niet alles kan, om te voorkomen dat de

besmettingscijfers in de herfst weer te veel gaan oplopen. Voor plekken waar een

verhoogde kans is op besmetting zijn bijvoorbeeld coronatoegangsbewijzen nodig.

ln Drenthe heeft minimaal32% van onze inwoners van twaalf jaar en ouder minimaal

één prik gehad. Wij hopen dat zoveel mogelijk inwoners zich nog laten vaccineren.

Een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad is, ook in Drenthe, namelijk essentieel voor

het verder 'ontspannen'van onze samenleving.

ln deze brief informeren wij u weer over diverse provinciale ontwikkelingen en on-

derwerpen gerelateerd aa n Covid-19.

Veiligheidsregio Drenthe (VRD) en Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG)

Het regionaal beleidsteam, het overleg tussen de Drentse burgemeesters en de com-

missaris van de Koning, komt nog steeds eenmaal in de twee weken bijeen om lande-

lijke, regionale en lokale ontwikkelingen in de aanpak van de COVID-crisis te be-

spreken en zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Door de VDG is samen met ons gewerkt aan een perspectiefplan, deze is vandaag ge-

presenteerd en ontvangt u als bijlage bij deze brief.
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Economisch Drenthe

VDG perspectiefplan

Onderdeel van het plan is een stand van zaken van de Drentse economie, opgesteld

door E&E Advies. De conclusie is dat het relatief goed gaat met de Drentse economie,

zij het dat een groot percentage ZZP'ers gestopt is en dat de culturele en groepsac-

commodatie/evenementensector het zwaar te verduren heeft. Verdere gevolgen van

de coronacrisis zijn moeilijk in te schatten, gezien het feit dat pas in dit najaar de

steunpakketten en fiscaal wordt afgerekend. Ook het wegvallen van nieuwe steun-

maatregelen per 1 oktober 2O2'J. kan effecten hebben. Samen met de Drentse ge-

meenten zullen wij de ontwikkelingen blijven volgen.

lk ben Drents ondernemer (IBDO)

Het extra instrumentarium dat ingezet is om het Drentse mkb te ondersteunen in

crisistijd is veelvuldig gebruikt. Deze extra steun was met name gericht op de acute

nood in het wegwijs worden in nieuwe regelingen en het vinden van crisisfinanciering

in de lockdownperiode. Ook is gebleken dat het persoonlijke aspect van de advisering

(een luisterend oor en persoonlijk sparren), naast technisch advies van groot belang

is. De noodzaak van een programma als IBDO is onverminderd groot, om onder-

nemers te kunnen blijven helpen om sterker uit de crisis te komen en die daarbij

advies, financiering, netwerkondersteuning en dergelijke nodig hebben. Ook zijn er

onderwerpen die door corona extra relevant zijn geworden zoals digitalisering en di-

gitale vaardigheden, verandervermogen in relatie tot de eigen bedrijfsstrategie en

businessmodellen, maar ook personeel (extra actueel als gevolg van de crisis en

daarna de weer aantrekkende economie). ln het lopende IBDO-programma zijn deze

onderwerpen opgenomen.

Fondsversterking Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)

Op dinsdag 14 september 2O2l hebben wij ingestemd met de fondsversterking voor

de NOM. De fondsversterking is onderdeel van de steunmaatregelen van het Rijk,

waarbij € 150 miljoen voor de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen ter be-

schikking wordt gesteld. Voor onze NOM is dat een bedrag van € II,7 miljoen,

waarbij 50% cofinanciering van de provinciale aandeelhouders een voorwaarde is.

Dit betekent per provincie een bijdrage van € 3,9 miljoen. Dit extra fondsvermogen

zet de NOM onder andere in voor zogenaamde 'herstelproducten', kleine én grote

investeringsaanvragen na de crisis, cofinanciering van Europese gelden en nieuwe

kansen voor noordelijke ondernemingen. ln uw vergadering van november wordt dit

ter besluitvorming voorgelegd.

Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe (REACI-EU)

Medio 2020 heeft Europa als onderdeel van het herstelpakket een nieuw fonds in-

gesteld: REACT EU. Rijk en Regio hebben sinds de start van de pandemie diverse

noodsteun-maatregelen genomen om ondernemers op de korte termijn verlichting

te geven. Het tweejarige REACT EU focust juist op de langere termijn en toekomst-

bestendigheid. Voor Noord-Nederland komt ongeveer € 45 miljoen beschikbaar. Uit-

voering van REACT EU vindt plaats via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland
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De REACT EU-middelen worden deels ingezet om een aantal bestaande subsidie-in-

strumenten open te houden, zoals de Versneller lnnovatieve Ambities (VlA) en

Call Valorisatie. Daarnaast is er een instrument ontwikkeld dat gericht is op de weer-

baarheid van het Ínnovatie-ecosysteem, wat drie mogelijkheden kent:

f . initiatieven die vanuit een integrale visie inspelen op innovatiekansen rond de

RlS3 Transities 'Van een lineaire naar een circulaire economie', 'Van fossiele naar

hernieuwbare energie', 'Van zorg naar duurzame gezondheid' en 'Van analoog

naar digitaal';

2. voorstellen die zijn gericht op het oplossen van knelpunten in het

Noord-Nederla ndse gezondheidsinnovatie-ecosysteem;

3. voorstellen van samenwerkende kennisinstellingen die zijn gericht op het op-

lossen van knelpunten ten aanzien van het valoriseren van kennis.

Het indieningsloket voor de eerste optie is op 13 september 2021- gesloten. Hiervoor

zijn in totaal elf initiatieven ingediend.

Groepensector

De coronacrisis raakt de groepensector hard. De crisis en de maatregelen die daarbij

kwamen kijken maakten het voor zowel de groepsaccommodaties als de groepsuitjes

bedrijven (samen groepensector) bovengemiddeld lastig om te ondernemen. Het

beeld van de sector is heel divers. Een deel van de sector heeft volop boekingen en is

volgeboekt (deel groepsaccommodaties en zomerkampen). Vooral bedrijven die

sterk afhankelijk zijn van grote groepen in een relatief korte tijd van het jaar hebben

het heel moeilijk. De gevolgen van de crisis zullen tot in het jaar 2O22 direct voelbaar

blijven vanwege omboekingen vanuit de jaren 2O20 en2O2t.

Om de crisis sterker te boven te komen heeft de groepensector in Drenthe de

handen ineengeslagen. Vanaf augustus 2020 is de groepensector in gesprek met de

provincie. Als resultaat van deze gesprekken hebben er bedrijfsbezoeken met advies

op maat plaatsgevonden en is er een kennisbijeenkomst georganiseerd. Daarnaast is

afgesproken dat om een meerjarenmarketingplan uit te werken voor de gehele

groepensector in Drenthe.

Op 24 augustus 202L hebben wij € L42.7O0,-- beschikbaar gesteld voor de uitvoering

van het Meerjarenplan 2O21-2023 voor de Groepensector in Drenthe. Hiermee

hopen wij de groepensector de helpende hand te bieden bij herstel tijdens en na de

coronacrisis. Het meerjarenplan wordt uitgevoerd door Marketing Drenthe en alle

bedrijven in Drenthe gericht op groepen via de Stichting Samenwerkende Groeps-

accommodaties Nederla nd.

Arbeidsmarkt & Onderwijs

ln het tweede kwartaal van dit jaar zijn verschillende records gebroken. Zo is het

aantal openstaande vacatures hoger dan ooit tevoren en overtreft dit ook voor het

eerst (sinds het begin van de metingen in 2003) het aantal werklozen (106 vacatures

per L00 werklozen).
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Dit beeld wordt verder ondersteund door een recent onderzoek van RaboResearch,

waaruit blijkt dat bijna een kwart van de ondernemers belemmeringen ervaart door
personeelstekorten. Naast het bekende tekort aan ICT'ers, zijn er inmiddels ook grote

tekorten onder onder andere dierenartsen, loodgieters en beveiligers.

Voor de regionale arbeidsmarkt betekent dit dat werkgevers, sociale partners en

overheden samen moeten blijven inzetten op de versterking van Leven Lang Ontwik-

kelen (LLO) en duurzame inzetbaarheid, maar ook dat jongeren beter geïnformeerd

moeten worden over kansrijke opleidingen. Niet investeren in LLO betekent straks

een tekort aan de juiste vakmensen en dat heeft een negatief effect op het ves-

tigingsklimaat en de regionale economie als geheel.

Meer gebruik Openbaar Vervoer

De bezettingsgraad in de bussen stijgt. ln week 36 (de derde week na de zomerva-

kantie)was het aantal incheckers in totaal nog24% lager dan in dezelfde periode in

2019. Ten opzichte van vorig jaar is in de cijfers van het OV-Bureau goed te zien dat

studenten weer fysiek college volgen. Opvallend is dat de gemiddelde reisafstand ten

opzichte van pre-corona is toegenomen. Het aantal reizigerskilometers is dan ook

slechts L4Yolager dan in dezelfde periode in 2019.

Hoewel uÍt de cijfers dus wel degelijk herstel blijkt, is het goed te bedenken dat de

inkomsten van het OV-Bureau vooral afhangen van de groep Overig. De komende

weken/maanden zal blijken in hoeverre het herstel van de bezettingsgraad ook

binnen die groep doorzet.

Cultuur

ln de zomer hebben wij twee regelingen opengesteld om een impuls te geven aan

cultureel Drenthe na de lange lockdownperiode. Het gaat hier om het cultuurmakers-

loket en subsidies voor opstartactiviteiten van musea en theaters. Voor deze opstart-

subsidie hebben we de deadline verlengd van L september 202L naar 1 oktober 2021

om aanvragers meer tijd te gunnen voor het maken van een plan. Ongeveer 60% van

de musea en theaters in Drenthe heeft op dit moment een subsidie ontvangen vanuit

deze regeling.

Met het cultuurmakersloket ondersteunen wij makers van culturele projecten, die

geen structurele subsidie van de provincie krijgen. Tot nu toe zijn er vijftien aan-

vragen gehonoreerd. Deze regeling is nog open tot het eind van het jaar.

De culturele instellingen (musea, theaters, festivals) in Drenthe hebben de weg naar

landelijke steunmaatregelen goed weten te vinden. Vanaf 1 oktober 2O2L zal lande-

lijke steun worden afgebouwd, terwijl nog niet alle evenementen en festivals op volle

capaciteit mogen draaien. Vanuit Drenthe zijn er nog geen verontrustende signalen

binnengekomen, maar uiteraard houden wij hier de vinger aan de pols.

Wij hebben afgesproken om de Cultuurmonitor dit keer vooral te richten op de (blij-

vende)gevolgen van de coronapandemie. Op korte termijn zullen wij daarover een

enquête uitzetten onder de Drentse instellingen.
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Wij verwachten binnenkort de formele beschikking van het Rijk voor vergoeding van

coronaschade cultuur over de tweede helft van 2020. lnmiddels is duidelijk dat deze

claim, die via het lnterprovinciaal Overleg (lPO) is ingediend, is toegekend. De mid-
delen zijn bedoeld voor het compenseren van coronaschade bij provinciaal gesubsi-

dieerde culturele instellingen.

Provinciale organisatie

ln de persconferentie van dinsdag 14 september 2O2L kondigde het Kabinet aan dat
de anderhalvemetermaatregel komt te vervallen. Wij blijven, vooralsnog, zoveel mo-
gelijk thuiswerken. De voorbereidingen voor Hybride werken zijn in volle gang. Wij
nemen een jaar de tijd om samen de Drentse lijn te ontdekken. Om het provinciehuis
goed in te kunnen richten en de organisatie op deze manier zo goed mogelijk te
kunnen ondersteunen in het hybride werken, starten pilots. Er worden onder andere
beeldbel- en stiltezones ingericht en er volgt een pilot met beeldbelcabines. Verder
zijn aanpassingen gedaan om goed digÍtaal en hybride te kunnen vergaderen. Ook

zijn stopcontacten aangebracht in het restaurant om hier kort te kunnen werken.
Verder is er blijvende aandacht voor het welzijn en vitaliteit van medewerkers.

Tot slot
Zoals gezegd, wij zijn er nog niet. Maar het gaat de goede kant op. Wij hopen dan ook
dat dit de laatste brief is waarin wij u apart informeren over corona-gerelateerde

ontwikkelingen en interventies.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

Bijlage Eindrapport herstel en perspectief

wa.coll.
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Leeswijzer

Dit rapport beschrijft de resultaten van de 
verkenning en is als volgt opgebouwd:

In hoofdstuk 2 is een samenvattende 
infographic opgenomen. In hoofdstuk 3 

presenteren we de belangrijkste Drentse 
opgaven en perspectief voor de lange 
termijn. De monitoring van de impact 

op langere termijn staat centraal in 
hoofdstuk 4. We sluiten af met een korte 

slotbeschouwing in hoofdstuk 5.

In de bijlagen zijn de procesbeschrijving 
van de verkenning, een uitgebreide 

impactanalyse, die de basis vormt voor de 
beschrijving van de belangrijkste opgaven 

in hoofdstuk 3, en overzicht van alle 
steunmaatregelen opgenomen. 

Herstel en 
perspectief na 

corona in Drenthe

Inleiding

Inleiding

De afgelopen jaren is de wereld getroffen door 
een crisis van ongekende omvang. De coronacrisis 
heeft ook gevolgen voor alle inwoners van 
Drenthe en vraagt veel van mensen, gezinnen en 
gemeenschappen.

De Drentse gemeenten en de provincie Drenthe 
hebben tijdens de afgelopen periode vol ingezet op de 
ondersteuning van inwoners, ondernemers en instellingen. 
In eerste instantie was het zaak om snel te anticiperen op 
de gezondheidsgevolgen van de coronacrisis, het in goede 
banen leiden van de noodzakelijke maatregelen en het 
beperken van de directe effecten.

Hoewel de crisis nog niet geheel voorbij is, willen de 
Drentse overheden ook proactief anticiperen op herstel en 
perspectief na de coronacrisis. Het is duidelijk dat sommige 
gevolgen van de crisis ook in de komende jaren en op de 
langere termijn door zullen werken. Welke effecten zijn dat? 
Wat is er voor nodig om deze effecten op te vangen en in 
te spelen op kansen die een crisis ook kan bieden? Volstaat 
het bestaande beleid en de ingezette interventies of zijn 
extra inspanningen nodig? En zo ja, op welk (bestuurlijk) 
niveau?

Om deze vragen te beantwoorden heeft het algemeen 
bestuur van de VDG - in samenspraak met de provincie 

Drenthe - opdracht gegeven tot een brede verkenning 
van een gezamenlijke strategie voor de Drentse 
overheden. Naast een onderzoek naar de ervaringen van 
Drentse inwoners is een uitgebreide maatschappelijke 
impactanalyse gemaakt. Deze impactanalyse is 
belangrijk, omdat het laat zien waar de effecten van 
de crisis nu en mogelijk later neerslaan. De analyse en 
consequenties voor beleid zijn vervolgens besproken 
met de verantwoordelijke bestuurders in de diverse VDG 
portefeuillehoudersoverleggen.

De verkenning naar een gezamenlijke strategie vond plaats 
in een uiterst dynamische context. Waar begin april 2021 
nog veel onzekerheid was over het verloop van de crisis, 
wordt inmiddels breed geconstateerd dat de veerkracht 
van de Drentse samenleving en economie groter is dan 
verwacht.

De pandemie bracht ook positieve ontwikkelingen, zoals 
flexibiliteit en innovatie. Last but not least blijken de 
steunmaatregelen en aanvullende lokale en provinciale 
acties effectief in de opvang van de eerste klappen in 
Drenthe.

Echter, voor de wat langere termijn liggen er de nodige, 
door corona verscherpte uitdagingen en kansen. Corona 
fungeert vooral als katalysator en vergrootglas van 
bestaande opgaven. Het huidige beleid van gemeenten, 

provincie, maatschappelijke organisaties en veel 
ondernemers is daar ook al op ingericht, een koerswijziging 
is niet nodig. De coronacrisis heeft vooral duidelijk gemaakt 
dat er in Drenthe voortvarend en misschien wel met nog 
meer energie dan voor de crisis was voorgenomen, aan 
deze opgaven moeten worden gewerkt. Met een scherp oog 
voor de landelijke (in ontwikkeling zijnde) herstelplannen 
en deze optimaal te benutten voor herstel in de regio.

De post-corona tijd laat zich tegelijkertijd ook kenmerken 
door een zekere onvoorspelbaarheid over de lange termijn 
effecten en het lange termijn perspectief. Gaan we leren 
leven met COVID-19 en alle maatregelen die daarbij horen 
of kunnen we het straks helemaal achter ons laten? 
Bestuurlijk is het van belang om om te gaan met deze 
onvoorspelbaarheid en noodzakelijk om een vinger aan 
de pols te houden om waar nodig tijdig te anticiperen op 
onvoorziene effecten.

Een slimme overheid is op haar toekomst voorbereid. 
Met deze verkenning hebben de Drentse overheden 
de belangrijkste opgaven en bouwstenen voor 
bovengemeentelijk perspectief en herstel na corona in 
Drenthe met elkaar in beeld. Uitdagingen genoeg, maar ze 
zijn er klaar voor!
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5. Versterken 
veerkracht cultuur 

4. Voorkomen van armoede
en problematische schulden 

3. Onderwijs en
perspectief
voor de jeugd

Kansengelijkheid
Arbeidsmarkt, onderwijs en gezondheid

Wendbaarheid ondernemers
en beroepsbevolking 

Klimaatbeleid en vergroening

Digitalisering Kopen, werken, leren en zorgen

Gezondheid, leefstijl en preventie

Kwetsbare jongeren 

Personele tekorten (ouderen)zorg

Armoede, problematische
schulden en laaggeletterdheid 

Sociale samenhang
in kwetsbare wijken

Polarisatie

Corona is een katalysator 
en vergrootglas op (al 

bestaande) ontwikkelingen. 
Dit betekent een versnelling en 
verduidelijking van een aantal 

uitdagingen die voor langere tijd
op ons afkomen. Zoals op

het gebied van:

Herstel en perspectief 
na corona in Drenthe

Crisis biedt kansen om
te versnellen en te verbreden

Doorbouwen op lange lijnen 
en ingezette ontwikkelingen

Corona opgaven In de basis
opvangen met bestaand beleid

Extra aandachtspunten
naast regulier beleid 

2. Vitale en
duurzame economie

1. Stimuleren local for local economie 
2. Herinrichting van waardeketens 
3. Versterken ondernemers ecosysteem  
 voor digitalisering 
4. Versnelling van innovatie
5. Mogelijk inzetten op compacte
 centra en beleving 
6. Aanscherpen prognoses    
 kantorenprogrammering 

1.  intersectorale samenwerking
 en Inzetten op veerkracht 
 en creativiteit van de sector 
2. Verbeteren arbeidsmarktpositie  
 culturele zzp’ers
3. Opbouwen van Drents Netwerk  
 Vakspecialisten Muziek 
4. Ontwikkelen van een   
 ‘Kunstenaarsbeleid’ 
5. Stimuleren innovatieve online  
 kunst en cultuur beleving
6. Benutten landelijke middelen  
 voor cultuureducatie 

1. Kwetsbare inwoners
gezond en sociaal 

1.  Versterking gezondheidsbescherming
 en -bevordering 
2.  Anticiperen inhaalzorg en long covid 
3.  Doorontwikkelen e-health 
4.  Ondersteunen opstart verenigingen
 en dorpshuizen
5. Tijdig signaleren en voorkomen polarisatie
6. Goede balans gebruik Drentse natuur

1.  Creëren banen voor mensen met arbeidsbeperking,   
 taalachterstand en/of afstand arbeidsmarkt 
2. Aansluiten bij landelijke campagne (De eerste stap   
 helpt je verder)
3. Optimaliseren schuldhulpverlening aan
  ondernemers en ZZP’ers

1.  Terugdringen structurele tekorten  
 en wachttijden jeugdzorg 
2.  Benutten landelijke Agenda herstel  
 en perspectief jongeren na corona
3.  Benutten Rijksregeling voor   
 personeel op scholen met
 uitdagende leerlingpopulatie
4.  Goede afstemming gemeenten
 en onderwijs in aanpak   
 onderwijsvertragingen 
5.  Intensiveren aanpak gelijke kansen 
6.  Onderzoek opschaling digitale  
 transformatie Drentse onderwijs 



Belangrijkste 
opgaven en 
perspectief 
langere termijn
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Corona versterkt de urgentie van integrale preventie. 
Risicofactoren als overgewicht en obesitas voor corona 
maar ook voor hart- en vaatziekten en kanker, komen in 
Drenthe relatief vaak voor. De aandacht voor een gezonde 
leefstijl is toegenomen. Het stimuleren van een gezonde 
leefstijl vraagt om integrale preventie, die zich niet alleen 
richt op afzonderlijke leefstijlfactoren, maar ook op de 
sociale en fysieke leefomgeving (‘health in all policys’). 
Vaak moeten eerst achterliggende sociale problemen 
worden opgelost, zoals schulden en stress, voordat er 
ruimte ontstaat om aan een gezonde leefstijl te werken. 
 
Corona heeft een aantal kwetsbaarheden in het 
zorgsysteem blootgelegd. De snelle verandering van de 
zorgvraag, in volume en aard, heeft geleid tot knelpunten 
in de medisch specialistische- en ouderenzorg. 
Daar werden ook personeelstekorten, die al voor de 
langere termijn als urgente ontwikkeling werden gezien, 
nog urgenter. De verdere samenwerking binnen én buiten 
het zorgsysteem lijkt hier cruciaal om de toekomstige 
opgaven aan te pakken (samenwerking formele/informele 
zorg, sociaal- en medisch domein).

Ook in de ouderenzorg is gebleken dat de inzet van formele 
zorg, maar juist ook van de mantelzorgers, sterk onder 
druk komt te staan. Dit terwijl de sterke afname van het 
potentieel aan mantelzorgers in de toekomst al een 
groot zorgpunt was.
Eenzaamheid  en mentale klachten zijn tijdens corona 
(sterk) toegenomen. We zien dat vooral onder Drentse 
jongeren, ouderen en inwoners met een kwetsbare 
gezondheid en/of moeite met het maken van contacten. De 
komende periode zal zich dit grotendeels herstellen, maar 
het lukt lang niet iedereen om zelf zijn sociale netwerk 
weer op te bouwen.

In Drenthe zijn er duidelijke en persistente verschillen 
in gezondheid tussen verschillende groepen inwoners. 
Daarbij kent Drenthe relatief veel kwetsbare inwoners, 
veelal met een lagere sociaaleconomische achtergrond. 
Juist deze zijn door de coronacrisis extra geraakt waardoor 
sociale- en gezondheidsverschillen zich verder verdiepen. 
De toegenomen kansenongelijkheid in Drenthe vraagt 
indringend aandacht. 
 
Corona vermindert de sociale interactie ondermeer door 
het sluiten van dorps- en buurthuizen en sport- en culturele 
verenigingen. De afname die zich aftekent in de sociale 
samenhang is zorgelijk. Met name in de dorpen en 
wijken waar de ruimtes en sociale activiteiten al onder 
druk staan, leidt dit tot verder isolement en toenemende 
kwetsbaarheid. Extra aandacht voor kwetsbare dorpen en 
wijken is van belang.

Tijdens de coronacrisis ontdekten veel mensen de natuur 
in eigen regio. Eerste onderzoeken wijzen uit dat zij ook 
na corona vaker de natuur in willen trekken.
Dit heeft positieve en negatieve gevolgen. Voor de 
volksgezondheid is meer bewegen en buiten zijn in de 
natuur een pluspunt. Tegelijkertijd zorgt dit voor overlast in 
drukbezochte Drentse natuurgebieden.

Corona levert extra legitimatie voor het bestaande 
beleid en ingang gezette ontwikkelingen van Drentse 
overheden en maatschappelijke organisaties. Gezondheid 
en goede bereikbare zorg zijn speerpunten van de 
Drentse samenwerkende overheden. Het belang wordt 
onderstreept door de Drentse inwoners. Zij vinden dat zorg 
en gezondheid de meeste aandacht moet krijgen in de post-
corona plannen van de overheden (Drents panel juni 2021).
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De coronacrisis is allereerst 
een gezondheidscrisis. Door de 
coronacrisis zijn de huidige en 
toekomstige opgaven voor de Drentse 
volksgezondheid, zorg en het sociaal 
domein nog urgenter geworden. 
Corona legt als het ware een 
vergrootglas op kwetsbaarheden
en opgaven.

Opgaven als gevolg van corona
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4
Opstart (sport)verenigingen en dorpshuizen.  
Drenten vinden het belangrijk dat er aandacht komt 
voor het sociale leven in buurten en dorpen en dat het 
aanbod op het gebied van cultuur, sport en ontmoeting 
weer op peil wordt gebracht (Drents panel, juni 2021). Voor 
verenigingen, inwonerinitiatieven en andere organisaties 
er de uitdaging om post-corona leden en vrijwilligers 
(weer) aan zich te binden. De ondersteuning bij het 
maken van “een frisse start” is aan te bevelen. Gelet op 
het preventieve belang van sport en bewegen voor de 
gezondheid dient extra aandacht uit te gaan naar het in 
beweging krijgen van de Drentse inwoners. In het bijzonder 
jongeren en mensen met een lager opleidingsniveau en 
inkomen, omdat zij als gevolg van corona nog meer op 
achterstand zijn komen te staan.

5
Polarisatie samenleving. Sinds de uitbraak van de 
coronacrisis is de maatschappelijke onrust zichtbaarder 
geworden, zowel op straat als op sociale media. Er zijn 
veel verschillende polariserende groepen en individuen 
online actief die elkaar vinden in het afwijzen van de 
overheid en het overheidsbeleid. In Drenthe hebben zich 
vooralsnog geen grote incidenten voorgedaan. Gemeenten, 
professionele organisaties en maatschappelijke 
organisaties doen er goed aan om ongewenste polarisatie 
in een vroeg stadium te signaleren, te voorkomen en tegen 
te gaan.

6
De Drentse natuur bewijst zijn waarde in coronatijd. Al 
die waardering voor de natuur heeft als neveneffect het 
risico op verstoring. Het vinden van een goede balans is 
de uitdaging voor de toekomst.

1
Infectieziekten zijn terug van weggeweest. Zo plotseling 
als het coronavirus verscheen, zo langzaam zal het naar 
verwachting verdwijnen. Met grote en kleine fluctuaties in 
de verspreiding zullen het virus en de gevolgen ervan de 
wereld nog lang in zijn greep houden. En dat betekent dat 
we op een nieuwe manier weer moeten leren leven met de 
aanwezigheid en dreiging van nieuwe infectieziekten in het 
algemeen en zoönosen in het bijzonder. Verdere versterking 
van gezondheidsbescherming en -bevordering is 
aan te raden om als Drentse samenleving voorbereid te zijn 
en adequaat te kunnen handelen.

2
De inhaalzorg en Long Covid leggen de komende 
periode extra druk op de zorg. 8% van de Drenten die zorg 
hadden moeten ontvangen in de afgelopen paar maanden 
heeft deze niet ontvangen als gevolg van de coronacrisis. 
79% van de Drentse inwoners vindt dat vooral aan de 
wachttijden in de zorg moet aandacht besteed worden  1. 
(Drents panel, juni 2021). Hoewel artsen en patiënten-
organisaties al vanaf het begin van de crisis hun zorg uitten 
over de gevolgen van afschaling van de reguliere zorg, komt 
de omvang van de inhaalopgave nu pas duidelijk aan het 
licht. De consequenties voor de Drentse gemeenten zijn nog 
niet geheel te overzien. Het is wel zaak hierop te anticiperen.

3
E-health. De toepassing van digitale technieken heeft 
tijdens de coronacrisis een enorme vaart genomen, terwijl in 
recente jaren geworsteld werd met de trage implementatie. 
Zorgverleners en zorggebruikers denken dat digitale zorg 
kan bijdragen aan meer inzicht in de gezondheid, meer 
zelfredzaamheid van patiënten en betere kwaliteit van 
zorg. Het is van belang om deze ontwikkelingen met volle 
kracht door te zetten omdat het ook belangrijk kan bijdragen 
tot slimmere zorg en afname van de werkdruk. De inzet 
op zelfredzaamheid en E-health kan echter op gespannen 
voet staan met het relatief hoge aantal kwetsbaren (met 
en zonder taalachterstand) in Drenthe. Dat vraagt gerichte 
aandacht. 

Gezondheid en goede bereikbare zorg zijn 
speerpunten van de Drentse samenwerkende 
overheden en haar maatschappelijke partners. 
Binnen het Drents Zorglandschap wordt 
vol geïnvesteerd in preventie, integrale 
ouderenzorg en een sluitende GGZ-keten. 

Met het meerjarenprogramma Drenthe, Samen 
Gezond in Beweging 2021-2024 wordt de 
komende jaren een stevige impuls gegeven aan 
preventie. Deze lijn wordt ook door de Drentse 
Gezondheidstafel ondersteund,  ondermeer 
via een intensieve lobby naar Den Haag. In 
het voorjaar is het voorstel voor een “Drentse 
Regiodoorbraak Positieve Gezondheid” 
gepresenteerd aan het Rijk. 

Via de Gecombineerde Leefstijl 
Interventie (GLI) wordt in Drenthe ingezet 
op het terugdringen van overgewicht en 
obesitas. Borging van de GLI in het sociaal- en 
zorgbeleid in Drenthe is een must voor een 
duurzaam resultaat op termijn.

De Alliantie Drentse Zorg met Ouderen 
zet in op een daadkrachtige, innovatieve 

en vooruitstrevende Drentse zorgregio, 
waarin wonen, welzijn en zorg en passende 
ondersteuning voor ouderen integraal en 
toekomstbestendig worden georganiseerd. De 
wensen en behoeften van de ouderen en hun 
netwerk vormen steeds het vertrekpunt van alle 
innovatie, plannen en oplossingen.

De sluitende GGZ-keten vormt de derde pijler van 
het Drents Zorglandschap, met perspectiefvolle 
projecten als Sluitende aanpak personen 
verward gedrag, Optimaal Leven (psychisch 
kwetsbaren), Decentralisatie Beschermd Wonen 
en FACT Jeugd Drenthe. 

Vanuit Zorgplein Noord is een Regionaal 
Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) voor zorg 
en welzijn opgezet. Een andere interessante 
ontwikkeling is de start van een verpleegkunde-
opleiding op hbo-niveau in Emmen De komst 
van deze opleiding is een van de resultaten 
van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. 
Andere perspectiefvolle projecten binnen de 
regiodeal zijn: het Innovatienetwerk welzijn 
en zorg, Expeditie De Monden en Nieuwe 
gezondheidsconcepten in de regio.

Aandachtspunten
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Doorbouwen op huidig beleid

Binnen het Drents Zorglandschap staan vooral preventie, integrale ouderenzorg en 
een sluitende GGZ-keten hoog op de agenda. Versnelling en innovatie staan echter 
onder druk als gevolg van de structurele financiële tekorten bij gemeenten. De Drentse 
overheden zijn scherp op de kansen die de toekomstige (herstel)plannen van het nieuwe 
kabinet bieden. Vanuit de Drentse Gezondheidstafel wordt een intensieve lobby gevoerd.



Krapte op de arbeidsmarkt. Voor Nederland als geheel 
geldt dat er inmiddels alweer meer vacatures zijn dan 
werklozen. De coronacrisis heeft, mede door een succesvol 
rijksvangnet, niet gezorgd voor een substantiële verruiming 
van de arbeidsmarkt, waardoor de krapte weer direct acuut 
en in veel sectoren voelbaar is. Door de lockdown zijn er 
specifieke sectoren waar de krapte nu extra aan de orde 
is, zoals de vrijetijdssector. Deze belangrijke economische 
pijler voor de Drentse economie heeft in coronatijd veel 
mensen moeten laten gaan en heeft moeite ze weer terug 
te krijgen. Ze komt daardoor op veel plekken niet goed uit 
de startblokken. In Drenthe zou een sectorspecifieke aanpak 
rond dit vraagstuk ontwikkeld kunnen worden. In het 
verlengde hiervan moet er economiebreed meer aandacht 
worden besteed aan een groei van de arbeidsproductiviteit, 
temeer omdat de Drentse beroepsbevolking de komende 
jaren zal krimpen en de visvijver kleiner wordt. Dit vraagt 
investeringen in AI en robotisering en een overheidsbeleid 
dat de toepassing van technologie stimuleert.

In het verlengde hiervan moet er economiebreed meer 
aandacht worden besteed aan een groei van de 
arbeidsproductiviteit, temeer omdat de Drentse 
beroepsbevolking de komende jaren in omvang zal afnemen 
en de visvijver kleiner wordt. Dit vraagt onder meer 
investeringen in AI en robotisering en een overheidsbeleid 
dat de toepassing van technologie stimuleert. Gekeken 
zal moeten worden of de huidige inspanningen rond deze 
technologieën daadwerkelijk gaan bijdragen aan het 
productiviteitsvraagstuk.

Wendbare ondernemers. Technologische 
ontwikkelingen bieden kansen voor ondernemers en het 
er op inspelen is bovendien noodzakelijk. De coronacrisis 
heeft dat extra duidelijk gemaakt. Zo kan door 3D printing 

Opgaven als gevolg van corona

en robotisering meer regionaal worden geproduceerd 
(waardoor de afhankelijkheid van het buitenland afneemt). 
Bovendien heeft de crisis geleid tot een toenemende 
behoefte aan medische technologie toepassingen. Dit 
vraagt voor Drenthe (in noordelijk verband) om een 
stevige technologieagenda en stimulering van clusters 
(bijvoorbeeld het cluster 3D metaalprinten). Het vraagt ook 
een forse investering in de wendbaarheid en structurele 
innovatie van ondernemers. Vooral ook in de coronatijd is 
de wendbaarheid op de proef gesteld. Via onder meer het 
programma Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO) en ook in 
diverse hubs en de RegioCampus in Emmen wordt hierop 
ingespeeld.

Wendbare beroepsbevolking. Ontwikkelingen 
vragen ook om wendbaarheid en om- en opscholing van 
de beroepsbevolking. De coronacrisis heeft dat nog eens 
duidelijk gemaakt. Sectoren komen als gevolg van de crisis 
versneld op (denk aan e-commerce) of verdwijnen sneller 
(bijvoorbeeld segmenten in de retail) en steeds meer banen 
vragen om IT gerelateerde kennis en competenties. In 
Drenthe is vooral de MBO groep omvangrijk, daarvoor geldt 
een grote scholingsopgave. Drenthe werkt reeds aan een 
stevige leven-lang-ontwikkelen aanpak om deze opgave te 
lijf te gaan. 

Ten slotte zijn in de coronatijd de Drentse kwaliteiten van 
het woonklimaat in waarde gestegen (met name rust en 
ruimte) en dat biedt kansen om talent naar Drenthe aan te 
trekken en daarmee de arbeidsmarkt te verruimen. Drenthe 
zal deze waardestijging moeten kapitaliseren door het 
woonklimaat te versterken (bijvoorbeeld meer woningen) 
en deze kwaliteit actief uit te dragen. Met het Deltaplan 
Noord-Nederland heeft het landsdeel een voorstel aan 
het Rijk gedaan. In de onderlinge verdeling is het zaak dat 

Drenthe voldoende contingent in de wacht sleept.
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Momenteel bevinden we ons 
waarschijnlijk in de staart van de 
coronacrisis. Zuidwest-Drenthe en 
Noord-Drenthe zijn volgens het CBS 
inmiddels hersteld van de klappen 
die de corona heeft uitgedeeld, maar 
dat geldt nog niet voor de regio 
Zuidoost Drenthe (nog 3% lager 
dan in het tweede kwartaal van 
2019). Het betekent dan ook dat we 
weer geconfronteerd worden met 
economische opgaven die ook al voor 
de crisis golden en die als gevolg 
van corona niet zijn weggenomen of 
pregnanter naar voren zijn gekomen.
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bedrijfsleven bevorderd. Een onderzoek dat in 2021 door 
RUG wordt uitgevoerd naar het ondernemers ecosysteem 
voor digitalisering zal uitwijzen op welke wijze het 
ecosysteem in het Noorden (en Drenthe) programmatisch 
verder versterkt kan worden.
4
Versnelling van innovatie: Bedrijven stappen 
mede als gevolg van de coronacrisis over op nieuwe 
businessmodellen. Deze beweging is duidelijk zichtbaar 
in Drenthe. Wellicht kunnen coronavouchers voor MKB-ers 
behulpzaam zijn bij het wegnemen van drempels in het 
MKB als het gaat om business development. Dat geldt 
overigens ook voor bijvoorbeeld opgaven op het gebied van 
digitalisering of het herinrichten van (circulaire) ketens.

5
E-commerce blijft groeien, dat heeft geresulteerd in een 
heel aantal nieuwe webwinkels, ook in Drenthe en vooral 
in een omzetstijging bij grote techbedrijven. Dat betekent 
dat centra in de kernen onder toenemende druk staan. 
Mogelijk is er een nog grotere noodzaak om in te zetten 
op compacte centra en beleving, de leegstand in Drenthe 
bedraagt 7,5%. De impact van corona op de centra is echter 
nog onduidelijk.

6
De vraag naar kantoorruimte neemt mogelijk 
af. Tijdens corona werd 30% minder tijd op het 
werk doorgebracht en veel bedrijven hebben hun 
uitbreidingsbeslissingen uitgesteld of afgeblazen. Het 
thuiswerken zal afnemen, maar zal niet verdwijnen. Bij 
de Drentse kantorenprogrammering zal hier rekening 
mee gehouden moeten worden, in veel gevallen zullen 
gebiedsontwikkelingen in Drenthe niet eenvoudig meer 
dicht gerekend kunnen worden door de toevoeging van 
kantoren en retail, om op basis daarvan in actie te komen 
met bestaande en nieuwe instrumenten als dat nodig is.

1
De local for local economie neemt in omvang 
toe (hoewel efficiency bij het maken van economische 
afwegingen zwaar blijft meewegen). Het vormen van lokale 
ketens was al aan de gang voor de crisis, als tegenhanger 
van de verdere globalisering, maar heeft in coronatijd aan 
belang gewonnen. Zo zijn er steeds meer landbouwbedrijven 
die zelf streekproducten verkopen of toeleveren aan 
horeca in de regio. Dit kan vanuit de verschillende 
innovatiewerkplaatsenen diverse innovatiehubs verder 
worden gestimuleerd.

2
Herinrichting van waardeketens biedt kansen 
voor circulariteit en uitstootreductie. In het verlengde 
van het voorgaande punt is zichtbaar dat bedrijven hun 
waardeketens anders inrichten, onder meer om risico’s 
te spreiden. Het is niet gezegd dat productie weer naar 
Nederland wordt teruggehaald, maar de heroverwegingen 
zouden mogelijk kunnen leiden tot reshoring van activiteiten.  
Het is zaak dat in gesprekken die door de investerings- en 
ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM) 
worden gevoerd met in het Noorden gevestigde buitenlandse 
investeerders en exporterende bedrijven (zogenaamde 
schatgraafgesprekken), dit onderwerp van reshoring expliciet 
aan de orde komt. Op een circulaire economie wordt in 
Drenthe al fors ingezet met diverse initiatieven en een 
opschaling naar Noordelijk niveau, de adoptiesnelheid neemt 
na de crisis wellicht toe.

3
De digitaliseringstransitie in de samenleving is 
als gevolg van de crisis met zeven jaar bespoedigd. Via 
diverse initiatieven wordt de digitalisering in het MKB (en 
grootbedrijf) in Drenthe gestimuleerd. Via IBDO wordt het 
brede MKB in deze transitie ondersteund. De AI coalitie 
Noord die momenteel in opbouw is, richt zich specifiek op 
de kansen m.b.t. kunstmatige intelligentie. Via de Smart 
industry Hub, de RegioCampus (Universiteit van het Noorden) 
en de IT Hub in Hoogeveen wordt digitalisering in het 

Aandachtspunten

Herstel en 
perspectief na 

corona in Drenthe

Vitale
en duurzame
economie

De economische opgaven zijn reeds 
geadresseerd in het economische beleid 
van gemeenten, provincie en de regionale 
samenwerkingsverbanden. Er wordt collectief 
gewerkt aan een slimme en groene economie 
met impact.

Er wordt vol geïnvesteerd in het ‘verslimmen’ 
van de economie: zo wordt bijvoorbeeld vanuit 
diverse hub’s zoals de Healthub Roden, de 
IT Hub in Hoogeveen en de Tech Hub Assen 
vanuit een tripartite samenwerking gewerkt 
aan innovatie en technologische ontwikkeling 
en worden maatwerkverbindingen gelegd 
tussen onderwijs en bedrijfsleven. In de 
RegioCampus krijgt in Drenthe de Universiteit 

Doorbouwen op huidig beleid

van het Noorden vorm. Waar TRL trains rond 
groene chemie en slimme maakindustrie 
worden ingericht, doorlopende leerlijnen worden 
ontwikkeld en innovatie wordt gestimuleerd 
vanuit het leidmotief “smart and circular”.

Er wordt ook ingezet op groen. Verduurzaming 
van de economie wordt een steeds dringender 
vraagstuk. Er wordt fors geïnvesteerd in het 
vergroenen van diverse sectoren, op circulariteit 
in de bouw (via onder meer het innovatielab 
NICE en Drenthe Bouwt Circulair) en op recycling 
van plastics en ontwikkeling van biocomposiet 
(bijvoorbeeld via het Platform (bio)composiet).

21

De coronacrisis heeft vooral duidelijk gemaakt dat we voortvarend en met nog meer 
energie dan voor de crisis was voorgenomen, aan deze opgaven moeten werken. De 
crisis heeft ook een aantal trends versneld en versterkt die voor de crisis ook al aan 
de gang waren, maar die mogelijk effect hebben op de langere termijn. Overheden, 
bedrijven en kennisinstellingen kunnen daarop inspelen.



Corona heeft grote impact op het onderwijs van 
voorschoolse educatie tot aan het hoger beroeps- en 
wetenschappelijk onderwijs. Zowel negatief in de zin van 
leervertragingen en meer welzijns gerelateerde problemen, 
als ook positief. Het heeft namelijk ook een enorme impuls 
gegeven aan onderwijsvernieuwing, digitalisering 
en de ontwikkeling van digitale vaardigheden van 
leerlingen, leerkrachten en ouders. Het leverde voordelen op 
maar we merken ook hoe belangrijk het fysieke contact is 
tussen leraren en leerlingen.

In tijden van corona en thuisonderwijs was de thuissituatie 
sterk bepalend voor de ontwikkeling en het welzijn van 
kinderen. Onderzoek wijst uit dat leervertragingen door 
corona in het basisonderwijs deels zijn ingehaald, maar dat 
onderlinge verschillen zijn gegroeid. Leerlingen met een 
lagere sociaaleconomische achtergrond zijn door corona 
op nog grotere achterstand gezet, waardoor de (kansen)
ongelijkheid in Drenthe verder gegroeid is.

Vooral voor wat oudere leerlingen en studenten die 
langere tijd te maken hadden met schoolsluitingen en 
beperkende maatregelen was het afstandsonderwijs zwaar. 
Instanties als GGZ, Verslavingszorg Noord Nederland, Accare 
en de politie melden meer problemen in de sociaal-
emotionele ontwikkeling en het welbevinden 
van jongeren en jongvolwassenen: meer mentale 
gezondheidsproblemen als eenzaamheid, somberheid en 
angst, meer stress- en depressieklachten en toegenomen 
gokverslaving, schermverslaving, drugsverslaving, 
eetstoornissen. Zaken die niet in een keer op te lossen zijn 
als het normale leven terug is gekeerd.

Ook kinderen tussen 8 en 18 jaar die niet thuis wonen 
ondervinden meer en vrijwel alleen negatieve gevolgen van 
de lockdown dan andere kinderen. Zo gaven ze veel vaker 
aan dat ze thuis minder leerden dan op school. Corona 
versterkt de urgentie van de ambitie om kinderen “zo 
thuis mogelijk” te laten opgroeien.

Al vóór deze coronacrisis werkten de Drentse overheden 
en haar maatschappelijke partners al hard aan gelijke 
kansen voor alle kinderen en de versterking van de 
(sociaal-emotionele) ontwikkeling van kwetsbare jongeren. 
Corona zorgt voor een versnelling en intensivering van al 
bestaande ontwikkelingen.
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Jongeren zijn door de coronacrisis hard 
geraakt. Daarnaast is er ook sprake van 
veel veerkracht onder het merendeel van 
de jongeren. Met de versoepeling van de 
maatregelen normaliseert de situatie zich 
voor veel jongeren. Maar er is een groep 
kinderen en jongeren, vooral in kwetsbare 
posities, die nog lange tijd nadeel kunnen 
ondervinden van de coronacrisis. Dit 
versterkt de urgentie en zichtbaarheid
van reeds bestaande opgaven als:

Opgaven als gevolg van corona



4
Het vraagt de nodige inspanningen van gemeenten, 
onderwijs- en jeugdzorgorganisaties om te zorgen 
dat Drentse (kwetsbare) jongeren sterker uit de crisis 
komen. Daarvoor kent Drenthe al een heldere koers 
(Transformatieplan en Bestuurlijk Transformatie Akkoord) 
en een stevige basisinfrastructuur. De uitdaging is 
om de komende jaren fors in te blijven zetten op deze 
ontwikkelingen. Daarbij vragen de structurele tekorten 
op de jeugdzorg, lange wachttijden in de kinder- en 
jeugd GGZ en tekorten aan zorgpersoneel (waaronder 
kinderpsychiaters) in de komende periode nadrukkelijke 
aandacht.

5
De landelijke Agenda herstel en perspectief 
jongeren na corona i.o. biedt daarvoor mogelijk 
kansen. Het volgende kabinet zal besluiten over de 
uitvoering van deze agenda voor de jeugd en de middelen 
die daarbij horen. De Drentse overheden kunnen hier 
proactief op anticiperen.

6
Corona heeft duidelijk gemaakt dat digitale 
vaardigheden nu en in de toekomst noodzakelijk zijn. Dit 
heeft het belang van een brede verankering van digitale 
geletterdheid binnen het onderwijs vergroot. Via de 
digitaliseringsagenda van de Provincie Drenthe en diverse 
initiatieven zoals Computational thinking, 3D on the Move, 
Skills4Future wordt de digitale transformatie van het 
Drentse onderwijs ondersteund. Onderzocht zou kunnen 
worden of dit opschaling behoeft.

1
De komende twee jaar investeren Drentse scholen en 
kinderopvangorganisaties met de middelen van het 
Nationaal Programma Onderwijs in de sociaal-
emotionele en cognitieve ontwikkeling van leerlingen 
en studenten en in het inhalen van coronavertragingen. 
Op scholen met veel uitdagende leerlingen is dit extra 
ingewikkeld. Door gebruik te maken van de Rijksregeling voor 
extra beloning voor personeel op scholen met uitdagende 
leerlingpopulatie kunnen Drentse scholen hun personeel 
een extra steuntje in de rug geven. Aandachtspunt is dat 
hier tijdelijke middelen (of het nu naar het onderwijs gaat 
of gemeente) worden ingezet om structurele problemen 
weg te werken. Dat is een risico. De extra middelen zorgen 
bovendien voor extra druk op personele tekorten in het 
onderwijs.

2
Vanuit hun bredere verantwoordelijkheid voor voorschoolse 
educatie en onderwijs-achterstandenbeleid kunnen de 
Drentse gemeenten een goede aanvullende rol vervullen bij 
de aanpak van onderwijsvertragingen. Het is van belang goed 
aan te sluiten bij de strategie van de scholen. De afstemming 
daarover kan binnen de Lokale Educatieve Agenda’s 
en het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) 
verder worden opgepakt.

3
Het stimuleren van gelijke kansen heeft in coronatijd aan 
belang gewonnen. Dit kan vanuit lopende bovenlokale 
Drentse initiatieven en projecten als Kansen4Kinderen en de 
ontwikkeling van een Drentse Gelijke Kansen Agenda 
verder worden gestimuleerd.
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Gelijke kansen vergroten is de ambitie van het 
project Kansen4Kinderen als onderdeel van de 
Regiodeal Zuid- en Oost Drenthe en de Sociale 
Agenda van de provincie Drenthe. Inmiddels 
werken 60 scholen samen. De scholen in het 
project willen van elkaar leren wat helpt om 
het recht op een eerlijke(r) kans te vergroten. 
Het project Kansen4Kinderen wordt - na het 
succes in Zuid- en Oost-Drenthe door een 
impuls uit de Sociale Agenda van de provincie 
Drenthe - nu over heel Drenthe uitgerold. 
Andere perspectiefvolle projecten binnen de 
regiodeal zijn Integrated care, Kinderen eerst 
en Jeugdhulp gewoon dichtbij.

De Drentse Onderwijsmonitor monitort 
de ontwikkelingen van de jeugd in Drenthe. 
Kansengelijkheid is daarbinnen al jaren lang 
een thema. Deze lijn wordt de komende jaren 
doorgezet.

FACT jeugdteams bieden outreachende 
praktische hulp en behandelingen aan jongeren 
met problemen op meerdere levensgebieden. In 
deze teams werken verschillende professionals 
samen op het gebied van jeugd-ggz, 
verslavingszorg en jeugdhulp. In het Drentse 

Hoogeveen en Assen is een pilot gestart, waarbij 
een medewerker toegang van de gemeente vast 
lid is geworden van de teams. Zo kunnen de 
teams problemen, die voor veel stress zorgen bij 
jongeren sneller aanpakken, zoals huisvesting, 
onderwijs of schuldhulpverlening. De integrale 
aanpak voor deze kwetsbare groep jongeren is 
veelbelovend. De pilot FACT Jeugd Drenthe heeft 
maart 2021 de 3de inspiratieprijs gewonnen op 
het landelijke FACT congres.

Met Envedder zet Drenthe in op een positief 
opgroei- en opvoedklimaat voor alle Drentse 
kinderen. Deze beweging wordt aangejaagd 
en georganiseerd door de Jeugdhulpregio 
Drenthe, waarbij de 12 Drentse gemeenten en 5 
grootste aanbieders zijn aangesloten. Envedder 
brengt het bestuurlijke Transformatieakkoord 
en het landelijke actieprogramma Zorg voor 
de jeugd samen. Projecten en bewegingen zijn 
ondermeer gericht op het verbeteren van de 
toegang tot de jeugdhulp (pilot Zorgmakelaar 
en Van Stepped Care naar Matched Care), meer 
kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien 
(kleinschalige woonvoorzieningen) en investeren 
in vakmanschap van professionals (De Drentse 
Jeugdacademie).
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problematische 
schulden

Door de coronacrisis is de 
bestaanszekerheid van een groeiende 
groep mensen onder druk komen te 
staan. Naast al bekende kwetsbare 
groepen zijn vooral jongeren, 
flexwerkers en ZZP’ers geraakt. Zij 
lopen een groot risico op werkloosheid, 
armoede en problematische schulden. 
Vooral veel kleine ondernemers, die 
vóór corona net het hoofd boven water 
konden houden, hebben het nu erg 
moeilijk, in het bijzonder zzp’ers
met lage tarieven.

De impact van corona is in eerste instantie minder 
groot dan verwacht. Corona heeft stevige impact maar 
tegelijkertijd is er sprake van een (onverwacht) grote 
veerkracht in de samenleving en bij ondernemers. 
Daarnaast hebben de steunmaatregelen veel ondernemers 
en hun werknemers door de crisis heen geholpen. In 2020 
zijn in Drenthe veel minder ondernemers failliet verklaard 
dan in de drie voorafgaande jaren. Er zijn bovendien relatief 
weinig aanvragen bij schuldhulpverlening. Ook de stijging 
van de werkloosheid valt veel lager uit dan verwacht. Toch 
dienen zich al de nodige (reeds bestaande) opgaven aan. 

De ondersteuningspakketten van het Rijk hebben 
vermoedelijk als neveneffect dat bedrijven die niet meer 
echt levensvatbaar zijn, toch kunnen overleven. Als dat 
inderdaad zo is, zijn na de eindafrekening van die pakketten 
de nodige faillissementen, bedrijfsbeëindigingen 
en problematische schulden te verwachten. Met deze 
mogelijke ‘stilte voor de storm’ is het noodzakelijk om goed 
de vinger aan de pols te houden en te anticiperen op de 
uitdagingen op (middel)langere termijn. 
 
Tijdens de coronacrisis is de jeugdwerkloosheid in Drenthe 
sterk opgelopen. Nu is bekend dat de werkloosheid 
onder jongeren zich meestal vanzelf grotendeels oplost 
als de economie weer aantrekt, nu gaat dat, na deze 
“atypische” crisis, alleen nog maar sneller. Wel blijft het 
voor jongeren zonder startkwalificatie of met een 
arbeidsbeperking moeilijk om werk te vinden.

Ook op de arbeidsmarkt zijn de nodige effecten te 
verwachten. Deze langere termijn arbeidsmarkteffecten 
zijn tweezijdig. Met enerzijds druk op personeel in 
krimpsectoren en een te verwachten instroom in de 
uitkering. Anderzijds liggen er kansen in sectoren 
waar wel werk is, zoals logistiek, techniek of zorg. In 
deze en andere sectoren is nu al sprake van krapte en de 
verwachting is dat dit verder toeneemt. 
 
Het belang van goede (digitale)taalvaardigheden is tijdens 
de coronacrisis onderstreept. Tijdens de crisis is de aanpak 
van laaggeletterdheid echter op een laag pitje komen 
te staan. Het vraagt extra energie om dit weer op te 
starten. Verder zijn er zorgen dat laaggeletterden niet of 
onvoldoende gebruik kunnen maken van om- en bijscholing, 
juist nu scholing zo belangrijk is in de uitweg naar de crisis.

Het huidige (arbeidsmarkt)beleid van de Drentse 
gemeenten biedt een stevige basis en is op onderdelen 
geïntensiveerd om de effecten van de coronacrisis op te 
vangen.
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3
Een belangrijk aandachtspunt voor de komende periode 
is de juiste dienstverlening voor nieuwe doelgroepen, 
zoals ondernemers en ZZP’ers. Gemeenten weten 
ondernemers met financiële problemen vaak slecht te 
bereiken. Een betere verbinding tussen de werelden van 
de schuldhulpverlening en de bedrijfsadvisering 
kan een oplossing zijn, net als meer outreachende 
aandacht voor kwetsbare ondernemers, meer accurate 
informatieverstrekking aan ondernemers, lokaal maatwerk 
en bijvoorbeeld vorming van een revolverend fonds voor 
saneringskrediet voor ondernemers.

1
Het creëren van banen voor mensen met een 
arbeidsbeperking, taalachterstand en/of afstand 
op de arbeidsmarkt was voor de coronacrisis al een 
belangrijke maatschappelijke opdracht. De komende 
tijd is veel extra inspanning nodig, ondermeer via de 
regionale mobiliteitsteams om het aantal banen voor deze 
doelgroepen minimaal op peil te houden. De tijdelijke 
impuls banenafspraak van het Rijk maakt extra 
ondersteuning mogelijk. 

2
Er rust een groot taboe op praten over financiële problemen. 
Veel mensen wachten te lang met hulp zoeken. Om te 
voorkomen dat meer mensen tijdens en na de coronacrisis 
in problematische schulden komen, is het van belang dat 
schulden meer bespreekbaar worden. Gemeenten kunnen 
aansluiten bij de landelijke campagne ‘De eerste stap helpt 
je verder’. Bij de campagne de eerste stap helpt je 
verder richten ze zich nu met name op de groep mensen 
die agv Corona in de problemen zijn gekomen (jongeren,
zzp-ers flexwerkers en ondernemers). 

Binnen de arbeidsmarktregio’s Drenthe, 
Zwolle en Groningen werken de Drentse 
gemeenten intensief samen met het UWV en 
andere partners om de werkgelegenheid te 
versterken, de arbeidsparticipatie te verhogen 
en de aansluiting tussen vraag en aanbod te 
verbeteren. Zij investeren intensief in scholing 
met initiatieven en projecten als het regionale 
leerwerkloket, actieplan stages en leerbanen, 
Scholingsalliantie Noord, duurzame 
inzetbaarheid, 360 graden arbeidsmarkt. 

Om te voorkomen dat de werkloosheid door 
de coronacrisis toeneemt en ondernemers 
belemmerd worden door gebrek aan deskundig 
personeel, zijn in de arbeidsmarktregio’s 
regionale mobiliteitsteams opgericht. Deze 
mobiliteitsteams brengen vraag en aanbod in 
de regio bij elkaar en zorgen voor adequate 
ondersteuning en scholing. .

Met vereende krachten gaat het noorden 
de crisis te lijf. In Noord-Nederland slaan 
overheden, werkgeversorganisaties, vakbonden 
en onderwijs de handen ineen om, over de 
grenzen van arbeidsmarktregio’s heen, met 
scholing de economische gevolgen van de 
coronacrisis te bestrijden. 

Ook intensiveren de Drentse gemeenten de 
vroegsignalering van mensen met financiële 
zorgen. De wetswijziging van de Wet op 
Gemeentelijke Schulphulpverlening (per 1 januari 
2021) maakt meer mogelijk én ook verplicht. 
Vroegsignalering gaat om het delen van signalen 
door zogenaamde vaste lasten leveranciers (voor 
wonen, zorg, water en energie) met de gemeente, 
om daarmee vroeg met personen in financiële 
moeilijkheden in contact te komen. 

De Alliantie van Kracht - een 
samenwerkingsverband met organisaties op het 
gebied van welzijn, gezondheid en overheden - 
probeert met alle betrokkenen stappen te zetten 
om overerfbare armoede in de Veenkoloniën 
beter te begrijpen en vanuit daar gezamenlijk de 
aanpak ervan te verbeteren. 

Platform Armoede Drenthe is het online platform 
voor het delen van kennis over het terugdringen 
en voorkomen van armoede en schulden in 
Drenthe. Het platform is onderdeel van een 
dynamische leeromgeving. In de 2e helft van 
2021 komt een breed aanbod van trainingen en 
scholing beschikbaar voor professionals in de 
hulp- en dienstverlening om de armoedespiraal
te doorbreken. 
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Corona heeft de culturele en creatieve 
sector hard geraakt, maar ook het 
publiek en de cultuurparticipatie. 
Hierdoor is sprake van culturele 
kaalslag, personele en sociale 
knelpunten en financiële problemen.
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Toch toont de sector zich veerkrachtig in deze coronacrisis. 
Creativiteit is tenslotte een kernkwaliteit van deze sector. 
Maar ook omdat er tot nu toe ruime overheidssteun 
geweest is, zeker voor het  gesubsidieerde deel van de 
sector. Tegelijkertijd constateren we dat de problemen 
voor de sector nog niet voorbij zijn. Het komende seizoen 
wordt er een tussen hoop en vrees. Mede omdat een 
aantal (bestaande) problemen zichtbaarder en urgenter zijn 
geworden, speciaal:

Corona heeft het belang van cultuur voor een gezonde 
en diverse samenleving zichtbaarder gemaakt. Vanwege 
corona waren tentoonstellingen, voorstellingen, concerten, 
culturele ontmoetingen en cultuureducatie niet of 
nauwelijks mogelijk. Culturele verenigingen stonden een 
jaar stil waardoor het sociale contact tijdelijk verdween. Van 
jong tot oud werd daardoor geraakt. De komende periode 
zal de cultuurparticipatie in Drenthe zich grotendeels 
herstellen. Maar de vraag is of het publiek, de deelnemers 
en vrijwilligers meteen weer terug kunnen komen. 
Sommigen zullen moeite hebben om hun activiteiten weer 
op te pakken en/of terughoudend zijn om publieke ruimten 
op te zoeken.
 
Financiële kwetsbaarheid sector. De lockdown 
en de terugval van publieksinkomsten hebben tot grote 
financiële schade geleid voor organisaties in de culturele 
en creatieve sector, met name bij het ongesubsidieerde 
deel van de sector. De mogelijk langer aanhoudende 

capaciteitsbeperkingen zet de sector verder onder druk. 
De twee derde capaciteit, die is toegestaan bij gebruik 
van coronatoegangsbewijzen, is niet rendabel. Er is maar 
beperkt financiële ruimte om weer nieuwe producties en 
tentoonstellingen te maken. 
 
Inkomsten die onder druk staan. Vooral het 
ongesubsidieerde deel van de sector en de zelfstandigen, 
zzp’ers en freelancers merken de gevolgen van corona. 
Terwijl de inkomenspositie van zzp’ers in de culturele en 
creatieve sector ook voor corona al beduidend lager lag 
dan in andere sectoren. Uit het recente onderzoek van K&C 
(i.s.m. o.a. de Boekmanstichting) naar de kenmerken van de 
beroepspraktijk van culturele zzp’ers in Drenthe bleek dat 
het jaarinkomen van 57% van de zzp’ers in 2020 minder dan 
20.000 euro bedroeg. In 2019 gold dat voor 45%.

Verlies aan professionals. Uit dit onderzoek bleek ook 
1/3 van de kunstprofessionals niet meer beschikbaar zou 
zijn om moverende redenen, 14 % van de zzp’ers overweegt 
de stoppen en 5 % al gestopt is met de werkzaamheden 
als culturele zzp’er. Dit verlies aan professionals zal 
de komende periode van invloed zijn op de culturele 
infrastructuur in Drenthe.
 
Het huidige cultuurbeleid van de Drentse overheden biedt 
een stevige basis om de effecten van de coronacrisis op te 
vangen.

Opgaven als gevolg van corona
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De Cultuurnota ‘Cultuur om te delen’ van de 
provincie Drenthe 2021-2024 zet in op brede 
toegankelijkheid ‘cultuur voor iedereen’, 
samenwerking met o.a. gemeenten, noordelijke 
overheden en het Rijk en verbinding met andere 
beleidsterreinen. 

Er wordt in samenwerking met provincie en 
VDG toegewerkt naar een ambitiedocument 
2021-2024 en convenant o.a. over een vervolg 
van culturele allianties. Thema’s voor deze 
culturele allianties zijn o.a. maatschappelijke 
opgaven, talentontwikkeling en een 
ondersteuningsloket amateurkunsten. 

Cultuur in het onderwijs heeft de aandacht. 
De komende vier jaar is er 1,5 miljoen euro 
beschikbaar is voor cultuureducatie op de 
basisscholen in de provincie Drenthe (Plan 
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024). 
Daarnaast kunnen scholen en gemeenten 
NPO-gelden inzetten om sociaal-emotionele 
vaardigheden van leerlingen te stimuleren door 
bijvoorbeeld extra formatie vrij te maken voor 
kunstvakdocenten in de klas. In het convenant 
Muziekakkoord Drenthe is aangegeven hoe 
muziekonderwijs de komende jaren een plaats 
krijgt in de lesprogramma’s. Met als ambitie 
alle kinderen in Drenthe (van nul tot en met 
twaalf jaar) goed muziekonderwijs te bieden. 

Poppunt Drenthe behartigt de belangen van 
popmuziek in de provincie Drenthe (Projectplan 
Poppunt Drenthe 2021). Aangesloten organisaties 
bouwen aan een provinciale infrastructuur 
voor talentontwikkeling en de zichtbaarheid 
van de Drentse popmuziek vergroten. Met 
projecten, nieuwe popproducties en er wordt 
gedacht aan de uitreiking van popprijzen en 
netwerkbijeenkomsten voor belangrijke spelers in 
het popveld.

De provincie Drenthe heeft een ‘Snelloket’ 
geopend voor nieuwe cultuurprojecten die het 
gevolg zijn van of reageren op de Coronacrisis. 
Kunstenaars (professionals en amateurs) en 
culturele organisaties kunnen laagdrempelig en 
snel een subsidie aanvragen van minimaal 1.000 
en maximaal 2.500 euro. Er is in totaal twee keer 
50.000 euro beschikbaar gesteld.

Met diverse monitoren volgt de provincie de 
ontwikkelingen in de cultuursector om haar 
beleid op af te stemmen. Te denken valt aan de 
Bibliotheekmonitor, de Cultuurmonitor en Evi 
(monitor cultuuronderwijs). 

4
Er is veel creativiteit ontstaan, het delen en zichtbaar 
maken hiervan kan de sector ondersteunen. Er is behoefte 
aan een ’kunstenaarsbeleid’ in Drenthe waarbij niet 
alleen voor, maar ook door cultuurmakers gesproken wordt. 

5
Mensen die al actief waren betrokken bij de kunsten, 
deden relatief vaker mee met innovatieve online 
kunstbeleving. Omdat de bereikbaarheid van deze 
nieuwe vormen groot is, kan de ontwikkeling van online 
kunstbeleving bijdragen aan maatschappelijke 
uitdagingen als kansenongelijkheid. Dit zou juist 
voor sommige doelgroepen die drempels ervaren een 
mogelijkheid zijn om deel te nemen aan het culturele 
leven. Er liggen kansen voor cultuur om aansluiting 
te zoeken bij de digitaliseringsagenda van 
de overheden om vernieuwende online kunst en 
cultuurbeleving te stimuleren. 

6
De Drentse overheden kunnen verkennen of er op het 
onderdeel cultuureducatie middelen Nationaal 
Programma Onderwijs kunnen worden ingezet. 
Vooralsnog wordt in het kader van Herstel en transitie 
Drenthe cultuur door gemeenten qua bovenlokale plus 
ingezet op Kansen4Kinderen (regiodeal). 

1
Cultuur is geen afgebakend product maar een proces 
waarbij ontmoeting centraal staat. Juist daarom kunnen 
cultuurmakers een belangrijke rol spelen bij opgaven 
zoals eenzaamheid, achterstandssituaties, dementie. Het 
weer in beweging zetten van cultuurmakers 
en cultuurproevers en de vele vrijwilligers 
in de sector met bij voorkeur meer verbinding met 
andere beleidsterreinen (natuur-cultuur-welzijn-sport-
onderwijs-economie-toerisme) geven hier kansen toe. Deze 
intersectorale samenwerking is ook speerpunt in de 
provinciale cultuurnota. 

2
De arbeidsmarktpositie van culturele zzp’ers moet worden 
verbeterd. Een nieuwe tijd vraagt om aangepast gedrag 
van alle actoren in het systeem. Onderliggend zijn de 
waarden die binnen het project van de Fair Practice Code 
zijn vastgesteld: solidariteit, transparantie, diversiteit, 
vertrouwen en duurzaamheid.

3
Verken de mogelijkheden om bij een nieuwe tranche 
noodsteun Covid ondersteuning zou kunnen komen 
voor het opbouwen van een solide Drents Netwerk 
Vakspecialisten Muziek.
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Vinger 
aan de pols

Vinger aan
de pols
en periodiek 
agenderen
Eén ding is duidelijk: corona heeft bestaande 
ontwikkelingen uitvergroot en versneld. Met 
positieve en negatieve effecten, op de korte 
en langere termijn. Maar er is ook veel wat 
we nog niet weten, wat nog niet zichtbaar 
is of waarvan we de kansen moeilijk kunnen 
inschatten. Dit alles maakt het belangrijk om zo 
goed en zo kwaad als het gaat grip te krijgen op 
onvoorspelbaarheid. Daarom is monitoring van 
belang. Om de vinger aan de pols te houden. Om 
tijdig in te kunnen springen op gesignaleerde 
knelpunten, risico’s en kansen.

Er is veel informatie beschikbaar. Sinds corona zijn 
monitors opgetuigd om de gevolgen van corona in kaart te 
brengen. Daarnaast zijn er al langer bestaande monitors 
en informatiebronnen (CBS, SCP, UWV, enz.) opgezet voor 
andere doeleinden, maar die wel interessante informatie 
leveren. Het niveau waarop gegevens in deze monitors 
beschikbaar zijn verschilt: van landelijk, provinciaal, 
regionaal tot gemeenteniveau.

Met de reeds beschikbare (corona impact)monitors kunnen 
de Drentse overheden de ontwikkelingen goed volgen en 
periodiek agenderen op de betreffende bestuurlijke tafels. 

De belangrijkste monitors in dit verband zijn: 

Dashboard sociale impact corona (VNG e.a.) met cijfers 
op landelijk niveau over werk en inkomen, mentale 
weerbaarheid, onderwijs, gedrag en sociale cohesie 
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/landelijk-
dashboard-sociale-impact-corona

Impact coronacrisis op uw gemeente (VNG) met cijfers op 
gemeenteniveau over covid-19, economie, arbeidsmarkt 
en werkgelegenheid, openbare orde en veiligheid, zorg en 
sociaal mobiliteit, onderwijs en gemeentelijke financiën 
sociaal domein https://www.waarstaatjegemeente.nl/
dashboard/corona/impact-coronacrisis-op-uw-gemeente

Coronadashboard van het RIVM met cijfers over de 
ontwikkelingen rond het coronavirus. Op landelijk, 
provinciaal, veiligheidsregio en gemeenteniveau.
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
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Arbeidsmarkt in zicht met gegevens over economie, 
werkgelegenheid, beroepsbevolking, sociale zekerheid etc. 
Gegevens op provinciaal, regionaal en gemeenteniveau.
https://arbeidsmarktinzicht.nl/coronamonitor

Periodiek panelonderzoek naar de gevolgen van corona in 
Drenthe, uitgevoerd door Trendbureau Drenthe over werk 
en inkomen, onderwijs, sociale contacten, (mantel)zorg en 
beleidsmaatregelen. https://trendbureaudrenthe.nl/corona/

Landelijke monitors

https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/landelijk-dashboard-sociale-impact-corona
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/landelijk-dashboard-sociale-impact-corona
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/corona/impact-coronacrisis-op-uw-gemeente
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/corona/impact-coronacrisis-op-uw-gemeente
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
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Tot slot

Een slimme overheid is op haar toekomst 
voorbereid. In een uiterst dynamische tijd 
hebben de Drentse overheden samen proactief 
geanticipeerd op de lange termijn effecten na
de coronacrisis.

Wat tijdens de verkenning vooral opviel was de bereidheid 
om kennis en ervaringen open en ruimhartig te delen. Dit 
was van grote waarde.

Corona is een katalysator en vergrootglas op veelal 
bestaande ontwikkelingen. De coronacrisis heeft vooral 
duidelijk gemaakt dat we voortvarend en met nog 
meer energie dan voor de crisis was voorgenomen, 
aan deze opgaven moeten werken. Corona levert extra 
legitimatie voor het bestaande beleid en ingang gezette 
ontwikkelingen van Drentse overheden, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en inwoners.

Tegelijkertijd realiseren zij zich dat er ook veel is wat ze nog 
niet weten, wat nog niet zichtbaar is of waarvan de kansen 
moeilijk zijn in te schatten. Dat vraagt van hen adaptiviteit 
en flexibiliteit, monitoren en leren en bijsturen waar dat 
moet.
Met deze verkenning hebben de Drentse overheden in 
ieder geval de belangrijkste opgaven en bouwstenen voor 
bovengemeentelijk perspectief en herstel na corona in 
Drenthe met elkaar in beeld.

Uitdagingen genoeg, maar ze zijn er klaar voor! Sterker nog 
ze zijn er samen al volop mee aan de slag!
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Opdracht en proces 
gezamenlijke verkenning
Het algemeen bestuur van de Vereniging van Drentse gemeenten (VDG) heeft op 16 april 
jl. een breed samengestelde werkgroep1 opdracht gegeven voor een verkenning naar een 
bovengemeentelijke perspectief- en herstelstrategie na corona. De Drentse gemeenten 
en provincie willen daarbij de focus leggen op wat extra (aansluitend op bestaand beleid) 
nodig is in antwoord op nieuwe of verscherpte opgaven en nieuwe kansen als gevolg van de 
coronacrisis. Het overdrachtsdocument van het Regionaal Beleidsteam (RBT) ‘Van crisis naar 
herstel’ leverde een eerste procesmatige en inhoudelijke richting voor de verkenning van 
herstel en perspectief na de coronacrisis.

Vanuit de VDG en provincie Drenthe waren diverse motieven voor 
een gezamenlijke verkenning. De coronacrisis en de perspectief- 
en herstelfase vormen een integrale opgave die alle overheden 
raakt. Daarnaast geldt dat sommige problemen zich bij uitstek 
lenen voor een bovengemeentelijke aanpak, andere kunnen 
lokaal worden opgepakt. Daarbij moet oog zijn voor de reguliere 
bestuurlijke verhoudingen. Lokaal doen wat lokaal moet, regionaal 
waar dat meerwaarde oplevert. Door slim samen te werken, 
expertise te delen en krachten te bundelen willen de Drentse 
overheden samen meer resultaat bereiken voor haar inwoners.

Het proces van de verkenning bestond uit een viertal fasen:

1.
Verdiepende analyse (april-mei 2021) met als doel 
om gezamenlijk meer zicht te krijgen op de impact van 
de coronacrisis, de beschikbare landelijke en provinciale 
steunmaatregelen en het coronabeleid van de Drentse overheden.
In maart 2021 maakte Trendbureau Drenthe een Impactanalyse 
1.0 naar de gevolgen van corona. Deze analyse is verrijkt met 
gemeentelijke input en informatie vanuit de dialoog met 
de Drentse samenleving (via bestaande (gemeentelijke en 
bovenlokale) overleggen en adviesraden, het Drents Panel en 
de ‘verkenningsdialogen’ van de VNG met medewerking van 
Drentse portefeuillehouders). Alle beschikbare kennis werd open 
en ruimhartig onderling gedeeld. Het gezamenlijk kennisdelen 

Bijlage 1

had nadrukkelijk meerwaarde. Het resultaat van de 
verdiepende analyse is terug te vinden in bijlage 2 
Impactanalyse 2.0. In bijlage 3 is het overzicht van de 
steunmaatregelen opgenomen.

2.
Agendering verkenning & dialoog binnen 
en tussen gemeenten (april-mei 2021). Om 
te komen tot een breed gedragen proces is de 
verkenning naar een bovengemeentelijke perspectief- 
en herstelstrategie binnen de gemeenten en 
provincie geagendeerd bij colleges van B&W en 
GS en de ambtsgroep (gemeente)secretarissen. De 
gemeenten en de provincie hebben coronaregisseurs 
aangesteld om intern het proces van de verkenning 
te coördineren. Daarnaast is een online webinar 
georganiseerd voor beleidsmedewerkers en 
coronaregisseurs.

3.
Inhoudelijke bespreking en keuzebepaling 
rond perspectief en herstel (juni 2021). De 
portefeuillestructuur van de VDG biedt een basis voor 
inhoudelijke verdieping en nadere uitwerking. Begin 
juni hebben een 4-tal bestuurlijke sessies plaats 
gevonden binnen resp. het portefeuillehoudersoverleg 

1 Bestaande uit 
medewerkers van 
de Vereniging van 
Drentse Gemeenten, 
de Veiligheidsregio 
Drenthe en provincie 
Drenthe, ondersteund 
door CMO STAMM/
Trendbureau Drenthe.
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Gezondheid & Welzijn, Onderwijs & Cultuur, Economie en 
Participatie en Schulden & Integratie. Doel van deze sessies 
was om met de wethouders en betrokken gedeputeerden te 
toetsen welke impact de coronacrisis heeft en heeft gehad, 
te bespreken welke opgaven er liggen op kortere en langere 
termijn en wat extra aandacht nodig heeft.

De bestuurlijke deelname was groot en de algemene 
toon positief. Wethouders en gedeputeerden kennen de 
problematiek en herkennen de geschetste opgaven. In de 
breedte stelt men zich op het standpunt dat de veerkracht 
en weerstandsvermogen van de samenleving en economie 
groter is dan verwacht. Het algemene beeld is dat de 
steunmaatregelen voor nu effectief zijn. De bestuurders 
gaven aan dat het huidige (bovengemeentelijke) beleid al 
ingericht is op het opvangen van de effecten van de corona. 
Een koerswijziging is niet nodig. Daarbij vinden ze het wel 
van belang om de kansen te benutten van de landelijke (in 
ontwikkeling zijnde) herstelplannen voor de realisatie van 
de ingezette koers en een vinger aan de pols te houden 
omdat nog niet alle effecten zichtbaar zijn.

4.
Uitwerking, rapportage en terugkoppeling
(juli-september 2021). In deze fase is een eindrapportage 
opgesteld met de bevindingen van de verkenning. Deze 
wordt teruggekoppeld naar de coronaregisseurs, de colleges 
en de ALV van de VDG.

Opdracht en proces 
gezamenlijke 

verkenning

Bijlage 1



3 In het kader van het 
project ‘Nederland na 
de crisis’ zijn in de peri-
ode maart – mei zo’n 
80 dialogen gevoerd 
met burgers, weten-
schappers, bedrijven 
en maatschappeli-
jke organisaties. De 
themadialogen waren 
georganiseerd naar 
zeven thema’s. Er zijn 
voor elk dialoogspoor 
aparte verslagen en 
rapportages gemaakt 
www.watisjouwidee.nl

43

Impactanalyse 2.0

In maart 2021 maakte Trendbureau Drenthe een Impactanalyse naar de gevolgen van 
corona. Hieronder volgt een verdieping en verrijking van deze analyse. We noemen dit 
de Impactanalyse 2.0. De verdieping en verrijking bestaat uit:
•	 Reacties	van	gemeenten	en	provincie	met	gesignaleerde	effecten	en	ontwikkelingen	
•	 Themadialogen3 met burgers
•	 Gesignaleerde	effecten	ingebracht	en	gepresenteerd	aan	de	portefeuillehouders
•	 Aanvullingen	o.b.v.	onderzoek	en	reacties	uit	het	veld

Economische impact

Groei- en krimpsectoren >>

Economie krimpt minder dan verwacht

In 2020 is de economie in heel het land gekrompen met 3,8%. 
De Drentse economie kromp iets minder, namelijk met 3% 
(CBS). Door de inzet van steunmaatregelen valt de krimp (BBP) 
lager uit dan verwacht. Op dit moment (halverwege 2021) 
is sprake van een voorzichtig herstel. Vooral de horeca, de 
reisbemiddeling en de cultuursector hadden een groot aandeel 
in de totale krimp. Ook in de uitzendbranche, sport & recreatie 
en detailhandel (non food) stond en staat de werkgelegenheid 
onder grote druk. In Drenthe groeide de sector zorg en welzijn, 
maar minder dan gemiddeld in Nederland (1,4% tegen 2,5%; 
3e kwartaal 2020 t.o.v. jaar eerder). Sectoren die tijdens de 
coronacrisis meer omzet maken zijn onder meer: sommige 
maakindustrieën (zoals leveranciers van plexiglas), webwinkels, 
pakketbezorging, IT-sector, detailhandel gericht op huis en tuin. 

Bijlage 2

Bedrijfscontinuïteit >>

Vooral ZZP-ers geraakt

Bij 7% van de Drenten met werk als belangrijkste 
bron van inkomsten is sprake van (gedeeltelijk) 
verlies van werk, opdrachten of inkomsten. Dat en 
meer blijkt uit een paneluitvraag van Trendbureau 
Drenthe in november 2020. Bij de zelfstandigen 
ligt dit percentage veel hoger, namelijk op 25%. 
Vooral zelfstandigen die voor de coronacrisis al 
kwetsbaar waren, lopen groot risico dat hun bedrijf 
niet kan overleven. Het betreft met name zzp’ers 
met lage tarieven (die soms noodgedwongen zzp’er 
zijn), ondernemers die weinig financiële buffers 
hebben, net zijn gestart met hun bedrijf, net een 
grote investering hebben gedaan of grote huur-/
leaseverplichtingen hebben. 16% van de Drentse 
ondernemers zegt dat de toekomst van de eigen 
onderneming onzeker is; bij 30% is de omzet tijdens 
de coronacrisis met meer dan een kwart gedaald. De 
schade valt mee voor zzp’ers die geen kostwinner 
zijn, (familie)bedrijven met financiële buffers, horeca 
met een eigen pand. Mensen die flexibel zijn, 
creatief denken, en op andere klussen of andere 
producten willen overstappen, zijn veel kansrijker. 

Weinig faillissementen, meer 
bedrijfsopheffingen en meer starters

In 2020 zijn in Drenthe 65 bedrijven en instellingen en 
11 eenmanszaken failliet verklaard, veel minder dan 
in de drie voorafgaande jaren. Dit is in lijn met het 
landelijk beeld: het aantal faillissementen in 2020 
lag op het laagste niveau in 20 jaar. In 2020 waren 
er landelijk 20% meer bedrijfsbeëindigingen dan in 
2019, blijkt uit voorlopige cijfers van CBS. De meeste 
opgeheven bedrijven hadden één werkzame persoon. 

Toch zijn er ook meer starters waarneembaar op 
dit moment. Dit kan komen doordat mensen hun 
werk verliezen en een eigen bedrijf starten, maar 
ook doordat mensen door de coronacrisis een 
andere richting willen inslaan in hun loopbaan. 
De ondersteuningspakketten van het Rijk hebben 
vermoedelijk als neveneffect dat bedrijven die niet meer 
echt levensvatbaar zijn toch kunnen overleven. Als dat 
inderdaad zo is, is na de eindafrekening van die pakketten 
een hausse aan faillissementen en bedrijfsbeëindigingen 
te verwachten. Het aandeel bedrijven dat gebruik heeft 
gemaakt van de diverse steunmaatregelen verschilt per 
Drentse gemeente en loopt uiteen van 22% tot 35%.

Arbeidsparticipatie >>

Sinds september 2020 stijging arbeidsparticipatie, 
na aanvankelijke daling

De netto arbeidsparticipatie (werkzame beroepsbevolking 
als percentage van de bevolking) daalde in Drenthe 
tussen 3e kwartaal 2020 en een jaar eerder meer dan 

gemiddeld in Nederland. Cijfers van CBS laten zien dat 
de arbeidsparticipatie in het voorjaar van 2020 sterk is 
gedaald, maar sinds september elke maand toeneemt. 
(Maar het niveau van begin 2020 is nog niet bereikt). 

Lichte toename werkloosheid en 
uitkeringen (WW en bijstand)

De werkloosheid in Drenthe is licht toegenomen (van 2,9% 
in 2019 naar 3,7% in 2020). De stijging valt echter veel lager 
uit dan verwacht. Het aantal WW- en bijstandsuitkeringen 
is toegenomen, met een piek tijdens de eerste lockdown. 
De stijging van de bijstandsuitkeringen wordt bijvoorbeeld 
veroorzaakt doordat mensen hun werk verloren, maar 
geen WW-rechten hadden opgebouwd, zoals jongeren 
met een kort arbeidsverleden en zzp’ers. Zzp’ers komen 
veelal niet in aanmerking voor een WW-uitkering of een 
reguliere bijstandsuitkering. De mate waarin zij getroffen 
zijn door de coronacrisis blijkt vooral uit de Tozo.
Groepen met een bovengemiddeld risico op langdurige 
werkloosheid en financiële problemen zijn: jongeren 
die willen beginnen of net zijn 
begonnen met werken, langdurig 
werklozen, financieel kwetsbare 
werkenden, mensen met een 
arbeidsbeperking en mensen met 
een migratieachtergrond. (Denktank 
Coronacrisis SER, Neem iedereen mee).

Vooral jeugdwerkloosheid 
toegenomen 

Jongeren tot 27 jaar zijn vaker 
dan oudere leeftijdsgroepen hun 
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Uit de themadialogen komt naar voren dat 
omscholing toegankelijker zou moeten zijn. 
Daarnaast geven deelnemers aan dat de coronacrisis 
als kans moet worden gezien om meer aandacht te 
besteden aan (de verdeling van ) brede welvaart. Het 
gaat hierin niet alleen om inkomen of geld, maar 
ook bijvoorbeeld om toekomstkansen en welzijn. 
Hier liggen kansen voor de overheid om meer te 
investeren in kleinschalige en maatschappelijke 
initiatieven en sociaal ondernemen.

 “Koppeling tussen welvaart en welzijn, we hebben 
niks aan economische groei als mensen niet eens een 
dak boven hun hoofd hebben.” schooloprichter 

Ook positieve gevolgen worden genoemd. De 
veerkracht die mensen toonden en creativiteit 
die mensen hebben ingezet voor zichzelf en voor 
anderen. Mensen gingen hun werk op andere 
manieren organiseren en zagen dat ook om zich heen.

 “Ik wist eerst niet goed hoe ik het theater moest 
organiseren als je elkaar niet kunt zien. In een paar dagen 
heb ik bedacht hoe ik de theaterlessen digitaal kon geven. 
Ik werd flink uitgedaagd in mijn creativiteit.” theaterdocent

Overige economische impact >>

Binnenstedelijke ontwikkeling, 
mobiliteit en toerisme 

Tijdens de coronacrisis worden binnensteden en 
winkelcentra minder bezocht en geven mensen 
er minder geld uit. Dit versterkt al bestaande 
negatieve trends: meer winkelleegstand, minder 
aantrekkingskracht, wegblijvend publiek (als 
alles weer open mag), dalende vastgoedwaardes, 
minder gemeentelijke inkomsten. Hoe groot de 
impact is en of die zich ook uitstrekt tot locaties 
die voor de coronacrisis weinig of geen problemen 
hadden, is op dit moment niet te zeggen. 

werk kwijt geraakt door de coronacrisis. Ze hebben vaker een 
flexibel contract en werken vaker in sectoren die hard zijn 
getroffen door de crisis, zoals de horeca. Voor schoolverlaters 
betekent de afnemende werkgelegenheid minder kansen op 
een eerste baan. In de eerste helft van 2020 steeg het aantal 
Drentse werkzoekende jongeren (tot 27 jaar) met een uitkering 
(WW, bijstand, Wajong, WGZ of 11 WAO, met of zonder vast 
dienstverband), in de tweede helft daalde dit aantal weer. 
Wel lag het aantal werkzoekende Drentse jongeren in oktober 
2020 (meest recente data) boven het aantal in januari 2020. 

Landelijke cijfers laten zien dat het aantal bijstandsuitkeringen 
voor jongeren tot 27 jaar met 12% toenam tussen december 
2019 en december 2020. Het totaal aantal bijstandsuitkeringen 
groeide in dezelfde periode met ruim 3%. 

Er verdwijnen niet alleen banen door de coronacrisis. Ook 
technologische ontwikkelingen en digitalisering hebben 
grote invloed. Tijdige (om)scholing en ontwikkeling 
draagt bij aan de kwaliteit van de functievervulling en 
het voorkomen van ziekteverzuim en werkloosheid. 

Coronaregisseurs en beleidsambtenaren van Drentse gemeenten 
en de provincie herkennen de economische gevolgen van 
corona. Zij zien voor zichzelf een rol als de steunmaatregelen 
worden afgebouwd en ondernemers en ZZP-ers in problemen 
komen. Er wordt gewezen op de toegenomen schuldenlast en 
afname van eigen vermogen. Ondernemers die leningen zijn 
aangegaan bij familie en vrienden of andere partijen (omdat 
een bank niet meer wilde of kon helpen) en die uiteindelijk 
moeten worden terugbetaald. Datzelfde geldt voor belastingen 
waarvoor uitstel, maar geen afstel is verleend. “We moeten 
zorgen dat we onze schuldhulpverlening aan ondernemers 
goed op orde hebben om de “klappen” op te vangen.”

Daarnaast wijzen gemeenten op personeelstekorten in horeca en 
toerisme en kansen die hier liggen om jongeren (weer) aan werk 
te helpen. Ook de personeelstekorten in de zorg, techniek en ICT 
en de mogelijkheden van om- of opscholing worden genoemd. 

Het openbaar vervoer in Drenthe staat fors onder druk. 
Er dreigt voor het busvervoer tussen 2022 en 2024 een 
gat van minimaal vijf en maximaal tien miljoen euro, 
afhankelijk van de snelheid waarmee reizigers weer met 
het ov gaan reizen na 2021. Als vanaf 2022 tachtig procent 
van de reizigers terug is, en dit percentage loopt gestaag 
op in de periode daarna, is er een gat van vijf miljoen 
euro. Wanneer dit in 2022 pas zestig procent is (oplopend 
tot tachtig in 2025), dan gaat het om tien miljoen euro. 

Gemeenten wijzen op het belang van een dekkend 
openbaar vervoersnetwerk voor werkende en studerende 
jongeren die hiervan sterk afhankelijk zijn.

Na een sterke daling in maart 2020 nam de 
verkeersintensiteit in april 2020 al weer toe. Eind 2020 
lag deze doordeweeks rond de 80 procent van die in 
2019, en in het weekeinde op ruwweg 70 procent. Dit 
beeld geldt ook voor half maart 2021. De ontwikkeling 
van het wegverkeer hangt vooral samen met het 
personenverkeer. De intensiteit van het vrachtverkeer 
schommelt sinds juli 2020 rond het niveau van 2019. 

Blijkens onderzoek in oktober 2020 is bijna 45 
procent van de Nederlanders door de coronacrisis 
positiever gaan denken over een vakantie in eigen 
land en overweegt ook in 2021 op vakantie te gaan 
in Nederland. Nog onduidelijk is in hoeverre deze 
intenties zich vertalen naar feitelijk gedrag en wat 
er gebeurt als er geen coronabelemmeringen meer 
zijn. Volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme 
& Congressen is dit geen uitgemaakte zaak.

Sociaal-maatschappelijke impact

Onderwijs >>

Door corona is het onderwijs tijdens de coronacrisis 
deels online gegeven, in plaats van in een klaslokaal, 
collegezaal of werkgroepruimte. Dit heeft grote 
gevolgen gehad, voor zowel de sociale contacten (die 
overigens voorwaarde zijn voor het leren), als voor de 
cognitieve en fysieke ontwikkeling van kinderen en 
jongeren. Experts uit het onderwijs (primair/voortgezet/
speciaal) wijzen erop dat eventuele leerachterstanden 
niet het grootste probleem zijn en dat de focus op de 
sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden 
van leerlingen en studenten moet liggen (Impact van 
corona op het onderwijs, Trendbureau Drenthe).

Sociaal-emotionele ontwikkeling en 
welbevinden onder druk

Vooral voor wat oudere leerlingen en studenten die 
langere tijd te maken hadden met schoolsluitingen en 
beperkende maatregelen was het afstandsonderwijs 
zwaar. Instanties als GGZ, Verslavingszorg Noord 
Nederland, Accare en de politie melden meer 
problemen onder jongeren en jongvolwassenen:

•	 meer	mentale	gezondheidsproblemen	als
 eenzaamheid, somberheid en angst,
•	 meer	stress-	en	depressieklachten,	gemis	sociale		
 interacties, gemis aan veilige omgeving, 
 vrijheid en experimenteerruimte.
•	 toegenomen	gokverslaving,	schermverslaving,		
 drugsverslaving, eetstoornissen
•	 gezinsproblematiek	(vechtscheidingen,
 geldproblemen, etc.)
•	 lange	termijn	gevolgen:	evt.	recessie,
 inkomensverlies en schulden

Het mbo en hoger onderwijs zijn het langst beperkt door 
de coronamaatregelen. De gevolgen zijn navenant. Volgens 
informatie van ouders heeft 48% van de studenten in 
mbo en hoger onderwijs een onderwijsachterstand of 
studievertraging, vindt 45% het moeilijk gemotiveerd te 
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verwacht dat hier extra inzet op nodig is. 
Bijvoorbeeld met een integrale aanpak op het 
gebied van onderwijs, sport en voeding.

Kwetsbare groepen en toegenomen 
kansenongelijkheid

Kinderen tussen 8 en 18 jaar die niet thuis wonen 
of thuis een probleem hebben, ondervinden 
meer nadelige gevolgen van de lockdown dan 
andere kinderen. Zo gaven ze veel vaker aan dat 
ze thuis minder leerden dan op school. Kinderen 
die in een instelling wonen hebben meer (en 
vrijwel alleen) negatieve gevolgen ervaren van de 
coronamaatregelen en de lockdown. De lockdown 
heeft grote gevolgen voor hun dagelijks leven 
en sociale contacten. Ze zien hun familie in deze 
periode niet en hebben te maken met verveling 
omdat onderwijs en (buiten)activiteiten minder 
plaatsvinden. Kinderen die thuis met ruzie of 
geweld te maken hebben vinden het heel belangrijk 
dat de scholen in het vervolg open blijven. 
Kinderen die thuis wonen en geen problemen 
hebben, worden door hun ouders vaker goed 
geholpen met hun huiswerk, hebben meer vrije 
tijd en leuk online contact met hun vrienden.

Kansenongelijkheid manifesteert zich op veel 
verschillende manieren, thuis, op school of in de 
naaste leefomgeving van kinderen. In Drenthe is 
gemiddeld genomen de beroepsbevolking lager 
opgeleid en leven er meer inwoners met een lagere 
economische achtergrond. Er zijn grote verschillen 
in de start en thuissituatie van Drentse kinderen. 
In tijden van corona en thuisonderwijs was de 
thuissituatie sterk bepalend voor de ontwikkeling 
en het welzijn van kinderen. Recent onderzoek van 
Cito ( juni 2021) wijst uit dat leerachterstanden in 
het basisonderwijs deels zijn ingehaald, maar dat 
onderlinge verschillen zijn gegroeid. Met name 
leerlingen met een lagere sociaal economische 
achtergrond hebben minder leerwinst geboekt 
dan voorgaande jaren zonder corona.

Maar niet alleen leerlingen met sociaal-

blijven en heeft 51% onvoldoende contact met studiegenoten. 
Slechts 10% van de ouders met een kind op het mbo of 
hoger onderwijs vindt de kwaliteit van het onderwijs goed 
(Paneluitvraag Trendbureau Drenthe, november 2020).

 “Ik merk dat er van je wordt verwacht, dat je het wel moet doen zoals 
het normaal zou gaan. Terwijl het onderwijs niet normaal is. Toch wordt 
van mij verwacht dat ik optimaal presteer.” scholier, themadialogen 

Goed voltijds onderwijs kan niet zonder fysiek onderwijs 
op locatie. Dat blijkt ook uit onderzoek van Trendbureau 
Drenthe uit de impact van corona op het onderwijs. Elkaar 
weer echt ontmoeten, fysiek samenwerken en met elkaar 
ervaringen opdoen kwam dan ook als grote wens uit de 
themadialogen naar voren. En wanneer er online werk of 
onderwijs plaatsvindt, dat hier een goede balans in komt.

Burgers roepen in de themadialogen op zowel het onderwijs 
te herstellen als te vernieuwen. Hier zijn veel ideeën voor, 
die gaan bijvoorbeeld over weer ‘live’ onderwijs en het 
belang van informeel contact, de kwaliteit van onderwijs, 
investeren in de docenten en ruimte in het curriculum voor 
lessen over identiteit, geluk en toekomstperspectief.

 “We zien in deze corona periode dat mentoren veel meer betrokken 
zijn dan voorheen. Het lijkt alsof ze nu beter weten wat er speelt. 
Door het intensievere 1-op-1 contact signaleren ze problemen ook 
sneller. Het zou mooi zijn om mentoren te trainen dit voort te zetten. 
Van mentor naar meer coach te gaan.” maatschappelijk werker 

Het vele online lesgeven kan inspiratie geven voor 
onderwijsvernieuwing. De mogelijkheid om thuis online lessen 
nog eens terug te kijken zou veel leerlingen en studenten kunnen 
helpen. Terwijl hybride lesgeven (tegelijkertijd aan een groep 
in de klas en een groep online) verre van ideaal is gebleken. 
Of basisschoolleerlingen meer planningsvrijheid geven omdat 
bij het thuisonderwijs is gebleken dat veel leerlingen het fijn 
vonden dat ze zelf konden bepalen wanneer en hoelang ze 
met welk vak of welke opdracht aan de slag gingen (Impact 
van corona op het onderwijs, Trendbureau Drenthe).

Een aantal Drentse gemeenten noemt de problemen 
onder jongeren als gevolg van corona zorgelijk en 

emotionele achtergrond zijn geraakt. Ook leerlingen 
in minder stedelijke gebieden, zoals in Drenthe, 
hebben nadeel ondervonden. Terwijl in Drenthe taal 
– en rekenprestaties vergelijkbaar zijn met landelijke 
resultaten, worden al jaren minder havo/vwo adviezen 
afgegeven dan landelijk. Er wordt eveneens al jaren 
vaker onder geadviseerd en adviezen worden minder 
vaak bijgesteld dan landelijk. In 2020 werd opgeroepen 
om leerlingen (zonder eindtoetsadvies) kansrijk te 
plaatsen. Leerlingen uit kansarmere gezinnen en 
leerlingen in minder stedelijke gebieden als Drenthe 
hebben hier minder vaak voordeel van gehad.

Verschillende gemeenten en ook de provincie 
wijzen op de toegenomen kansenongelijkheid en 
een sterkere tweedeling in de maatschappij: de 
kloof tussen werk-geen werk, rijk-arm, gezond-niet 
gezond. Op dit moment werkt de provincie Drenthe 
in samenwerking met Drentse gemeenten aan de 
ontwikkeling van een Gelijke Kansen Agenda.

Tekort mbo stageplaatsen

Door de coronacrisis zijn binnen bedrijven en 
instellingen veel minder stageplekken beschikbaar.

Vooral mbo-studenten komen hierdoor in de knel, 
onder meer in de horeca, de zorg, het toerisme,

sport & bewegen en in contactberoepen. In februari 
2021 bedroeg het tekort aan stageplaatsen voor

mbo’ers in heel het land bijna 21 duizend. Het tekort is 
landelijk inmiddels geslonken tot 13.000. In de 3 Drentse 
arbeidsmarktregio’s gaat het om 1.100 plaatsen (6 mei 2021). 

Aanpak laaggeletterdheid op laag pitje

Het belang van goede taalvaardigheden is met corona 
en alle communicatie daaromheen onderstreept. Ook 
het belang van computer- en digitale vaardigheden 
onder laaggeletterden en vrijwilligers werd zichtbaar. 
De aanpak laaggeletterdheid leunt op veel vrijwilligers 
die doorgaans wat ouder en minder digitaal vaardig 

en kwetsbaar zijn als het gaat om corona. Door 
de beperkende maatregelen en uit angst voor 
corona zijn veel vrijwilligers (tijdelijk) gestopt.
Tot dusver maakt het aanbod van digitale vaardigheids- en 
computertrainingen een klein gedeelte uit van het totale 
educatieaanbod voor volwassenen. Het inventariseren 
van wensen en mogelijkheden om (taal)cursussen online 
aan te bieden en te volgen kan (vanuit kostenoogpunt 
en tijdmanagement) interessant zijn. Met name NT2-
cursisten konden goed met online onderwijs uit de voeten.

Gebrek aan sociale contacten en meer eenzaamheid >>

Bij 80% van de Drenten brengt de coronacrisis belangrijke 
veranderingen in het sociale leven. Deze zijn bij sommigen 
uitsluitend negatief (58%), bij anderen uitsluitend 
positief (1%) en bij de overigen (21%) zowel positief als 
negatief. Positief is dat men meer tijd kan doorbrengen 
en beter contact heeft met mensen die dichtbij staan of 
zelfs nieuwe mensen heeft leren kennen. Ook ‘minder 
sociale verplichtingen’, ‘minder prikkels’, ‘meer rust’ en 
‘meer tijd voor hobby’s’ zijn positieve neveneffecten van 
de coronacrisis. Negatieve effecten van corona zijn dat 
mensen minder sociale contacten buitenshuis hebben 
en minder lichamelijke aanraking. 14% van alle Drenten 
laat weten dat ze door de coronacrisis vaker eenzaam 
zijn. Twee groepen springen eruit: in de leeftijdsgroep 18 
tot 34 jaar is 24% vaker eenzaam en in de groep met een 
matige tot slechte gezondheid 27%. Van de 65+’ers is 10% 
naar eigen zeggen vaker eenzaam door corona. In deze 
leeftijdsgroep missen veel mensen niet alleen het contact 
met (klein)kinderen, maar ook hun vrijwilligerswerk en 
activiteiten buitenshuis. Daarnaast is de eenzaamheid 
onder alleenwonenden aanzienlijk hoger dan onder 
samenwonenden. Afhankelijk van de leeftijdsgroep is het 
aandeel dat zich vaker eenzaam voelt 2 tot 4 keer zo hoog.

Leefbaarheid en saamhorigheid in dorpen en wijken >>

Het dorps- en buurtleven heeft volgens veel Drenten 
geen belangrijke veranderingen ondervonden door corona. 
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 “Ik heb me niet eenzaam gevoeld, maar wel 
heel erg alleen. En nog.” gepensioneerde

Burgers zouden een actieve rol moeten krijgen 
in het ontplooien van initiatieven gericht op 
verbinding en aandacht voor elkaar. Gecombineerd 
met een ondersteunende rol van de overheid 
bij bestaande (lokale) initiatieven. Hierbij wordt 
benoemd dat structurele, grote problemen op het 
gebied van samen leven niet alleen door lokale 
initiatieven ondervangen kunnen worden.

 “De overheid zou meer dienend moeten zijn en 
stimulerend kijken naar initiatieven. Dat hoeft niet altijd 
geld te zijn, maar vaker de vraag stellen aan burgers, dorpen, 
wijken: wat heb je nodig en hoe kunnen we je helpen? In 
plaats van dat de overheid het zelf bedenkt en doet.” 

Als na de crisis het leven gefaseerd weer opgepakt 
kan worden, kan een duwtje in de rug helpen. 
Er moeten weer dingen in beweging gebracht 
worden. Met extra aandacht voor kwetsbare 
groepen en begrijpelijke communicatie voor 
iedereen. Een student verwoordt het als volgt:

 “Er is een jaar lang heel veel gecommuniceerd 
van dit moet je doen, dat moet je doen. Het zit in 
je hoofd: een jaar lang regels en angst. Andersom 
zou het goed zijn om doelgericht op tv duidelijk te 
maken: ga je ding weer doen, het kan weer. De angst 
ontwortelen. Een campagne beginnen met spotjes, 
radio om ons weer aan de gang te krijgen.” student

(Her)waardering van woon- en leefomgeving; 
wonen op het platteland, wonen in Drenthe >>

De trek uit de Randstad naar regio’s daarbuiten 
neemt de laatste jaren toe. Vooral stellen zonder 
kinderen en mensen ouder dan dertig jaar verlaten 

(In onderzoek van het Drents panel antwoordde meer dan 
de helft van de respondenten op vragen over veranderingen 
in het dorps- en buurtleven met neutraal of n.v.t.). Daar
waar wel veranderingen worden ervaren zijn die vaker 
negatief dan positief: 20% vindt dat voldoende activiteiten 
worden aangeboden door organisaties waarvan hij/zij lid 
of deelnemer is, 28% vindt van niet; 11% zet zich meer in 
voor buurt- of dorpsgenoten, 35% niet; 13% vindt dat de 
saamhorigheid in eigen buurt/dorp is toegenomen, 24% is het 
daar (helemaal) niet mee eens. Al met al is de leefbaarheid 
volgens 20% afgenomen, terwijl 6% juist een toename ziet.

Een (beperkte) nadere analyse laat zien dat in Drenthe 
de saamhorigheid tijdens corona vooral is toegenomen in 
dorpen en wijken die al saamhorig waren. Overigens blijkt 
uit landelijk onderzoek dat er in het voorjaar van 2020 een 
opleving van de saamhorigheid was, maar dat de saamhorigheid 
in het najaar weer naar het oude niveau was gedaald. 
De opleving van de saamhorigheid kwam onder meer tot 
uiting in nieuwe of actievere invulling van naoberschap.

Sinds het begin van de crisis heeft de onderlinge erbondenheid 
in Nederland een duik gemaakt: minder dan de helft 
van de mensen voelt zich in januari 2021 nog verbonden 
met anderen, ten opzichte van 70% in maart 2020.

Ook vanuit de burgerdialogen wordt aandacht gevraagd 
voor meer begrip en respect voor elkaar, waarbij je 
‘mag zijn wie je bent’. Er worden zorgen geuit over 
de verruwing van de samenleving. Een samenleving 
waarin je het niet altijd eens hoeft te zijn met elkaar, 
maar waar je open staat voor elkaars mening.

 “Tussen culturen ontmoeten we elkaar niet meer, bijvoorbeeld 
bij ontmoetingsdagen die ik organiseer. Mensen vallen terug op 
het eigen groepje en de sociale cohesie komt in de knel.” predikant 

Gemis aan sociale contacten beïnvloedt in negatieve zin 
die sociale cohesie, het gevoel ergens bij te horen.

 “Het maakt het leven een stukje leuker als 
je het met anderen deelt.” student 

vaker dan voorheen de Randstad. In de periode 2015 
tot 2018 verhuisden meer mensen vanuit de nationale 
periferie (waartoe Drenthe behoort) naar de Randstad 
dan andersom. In 2018 is dat saldo omgeslagen in het 
voordeel van de nationale periferie en sindsdien blijft 
dat oplopen. In 2020 is die toename ook wat sterker dan 
in de jaren ervoor. In de periode april t/m december 2020 
lag het positieve migratiesaldo in Drenthe op 2,6 per 
duizend in Zuidoost-Drenthe, 3,1 per duizend in Noord-
Drenthe en 3,7 per duizend in Zuidwest-Drenthe.

Algemeen wordt verondersteld dat coronamaatregelen, 
zoals meer thuis zijn, gevolgen kunnen hebben voor het 
verhuisgedrag van mensen. Mensen zouden meer behoefte 
hebben gekregen aan ruimte in en om de woning. De 
verwachting dat thuiswerken ook na de coronapandemie 
gebruikelijker zal zijn, zou daarnaast als gevolg kunnen 
hebben dat werkenden verder van hun werk gaan wonen. 

Behoud van de mogelijkheid tot thuiswerken is ook een 
van de wensen die uit de themadialogen naar voren 
komt. Vanwege de voordelen die het biedt voor rust in 
het privé en werkleven en milieueffecten. Kanttekening 
die geplaatst wordt is dat lang niet iedereen de luxe van 
een eigen thuiswerkplek heeft. Ook de herwaardering 
voor de eigen leefomgeving wordt genoemd. 

Het gegeven dat mensen de natuur meer waarderen 
vindt men iets om te behouden in de samenleving. Groen 
en ruimte in de buurt brengt rust, heeft een positieve 
invloed op de gezondheid (beweging) en het schept de 
mogelijkheid voor mensen om anderen te ontmoeten.

 “Ik zou wensen dat er in elke wijk een knappe volkstuin 
komt. Ik ben in onze gemeente de oprichter van de 
schooltuinen. Wij laten de kinderen in die schooltuinen 
zien dat er niet alleen maar spaghetti is, en al die andere 
meeldingen. Maar dat er ook nog koolrapen zijn. En wij hebben 
speciale verkoopstands laten maken, zodat kinderen ook 
hun gekweekte producten kunnen verkopen.” raadslid

Veel mensen delen de wens dat er creatief wordt 
omgesprongen met de (schaarse) ruimte in 

Nederland, zodat er voor verschillende doelgroepen 
met verschillende behoeftes voldoende woningen 
ontstaan. Diverse voorbeelden worden genoemd, 
zoals Tiny Houses inzetten, woningruil organiseren, 
kantoorpanden ombouwen tot studenten- of gezinshuizen, 
doorstroomwoningen voor studenten of starters 
realiseren, woonvormen waarbij oud en jong bij elkaar 
wonen en gemeenschappelijke buitenruimtes creëren.

 “Wat ik voor mijn kleinkinderen wens, voor de toekomst, dat wat 
we halen van dichtbij komt. Dat daarbij de lucht wat zuiver blijft. 
Dat we niet alleen nu na corona minder vliegen, maar ook later 
dat we een schonere wereld achter kunnen laten.” gepensioneerd

Herwaardering van het groen, duurzamer samenleven en 
goed OV en andere duurzame vormen van vervoer. Zorg 
dat het OV betaalbaar, aantrekkelijk (schone treinen, 
ruimte) en bereikbaar is en blijft. Over een daadwerkelijke 
trek naar Drentse gemeenten valt cijfermatig nog niet 
zo veel te zeggen. Geen enkele Drentse gemeente geeft 
aan dit terug te zien in hun basisregistratie. Dat is iets 
om te monitoren. Daarnaast wordt opgemerkt dat groei 
weliswaar nodig is om dorpen vitaal te houden, maar 
dat het een aanbod van voldoende woningen voor de 
eigen jeugd en een interessante vrije tijdseconomie niet 
in de weg moet staan. En de stijgende huizenprijzen 
werken toch al niet in het voordeel van jongeren.

De uitbraak van het coronavirus en de bijbehorende 
lockdowns zorgen ervoor dat meer Nederlanders hun 
woning hebben verduurzaamd. 56 procent van de 
Nederlanders wil zonnepanelen op zijn huis plaatsen. Dat 
blijkt uit het rapport ‘COVID-19 en verduurzaming van de 
woning’ van onderzoeksbureau Motivaction (maart 2021).

Drentse gemeenten zijn een belangrijke uitvoeringspartner 
voor het klimaatakkoord. Ontwikkelingen op het gebied 
van duurzaamheid en milieu leveren de nodige vragen op.
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mensen andere sporten en bewegingsvormen zijn 
gaan beoefenen. Ook kinderen en jongeren die 
opgroeien in gezinnen met weinig geld zouden 
aan sport moeten kunnen doen. Daarvoor is o.a. 
het Jeugdfonds Sport & Cultuur. In 2020 kwamen 
2.508 aanvragen voor financiële ondersteuning 
binnen, minder dan de 3.248 aanvragen in 2019. 
Tot en met 27 juni 2021 staat de teller op 846. De 
aanvragen zijn (tot dusver) in de coronajaren minder 
als gevolg van het stil liggen van activiteiten.

Cultuursector hard geraakt >>

Volgens onderzoek van Berenschot heeft dat geleid 
tot culturele kaalslag (verlies van vaardigheden, 
leden, verbindend vermogen), personele 
knelpunten (verlies werkgelegenheid, cultureel 
kapitaal, deskundigheid, vrijwilligerscapaciteit) 
en financiële problemen (verlies inkomsten 
en gebrek investeringsruimte).

Vooral het ongesubsideerde deel van de sector en 
de zelfstandigen, ZZP-ers en freelancers zijn hard 
geraakt. Terwijl de inkomenspositie van ZZP-ers in 
de culturele en creatieve sector ook voor corona 
al beduidend lager lag dan in andere sectoren.

Ook voor het publiek en de cultuurparticipatie 
heeft corona gevolgen. Deze manifesteren 
zich in culturele kaalslag (verlies van prikkels, 
creativiteit en verbeeldingskracht, verlies van 
kunstzinnige vaardigheden en van creatieve 
samenwerking en verlies van verbindend vermogen 
/ ontmoetingen) en sociale knelpunten (verlies 
van sociale ontmoetingen en toename van 
verschillen (arm-rijk, hoog-laagopgeleid).

Meest geraakte groepen zijn hier mensen die 
al een grotere afstand tot cultuur ervaren en 
jongeren doordat bijvoorbeeld festivals uitvielen 

 “Houden we dezelfde doelstellingen landelijk of gaan we 
faseren? Krijgen we meer middelen om in ieder geval dat te 
doen waarmee we de beweging in gang kunnen houden?” 

Sport, vrije tijd, vrijwilligerswerk >>

Niet alleen de sportscholen, maar ook sportverenigingen waren 
tijdens de coronacrisis langdurig buiten bedrijf. Sport Drenthe 
geeft aan dat desondanks weinig Drentse sportverenigingen in 
grote (financiële) problemen zijn gekomen. Steunmaatregelen 
en bijvoorbeeld het kwijtschelden van huur van sportlocaties 
hebben hierbij geholpen. Door de lockdown is de sportdeelname 
sterk terug gelopen. De landelijke Sportmonitor laat zien 
dat in maart 2021 54% van de Nederlanders (5-80 jaar) 
minimaal 4 keer per maand sport beoefende (maart 2019: 
67%). Vooral jongeren en binnensporters zijn minder gaan 
sporten. Zo is 70% van de binnensporters minder tot niet 
gaan sporten tegenover 37% van de buitensporters.
Kwetsbare groepen en mensen met een lage sociaaleconomische 
status worden het hardst geraakt als het gaat om sport- en 
beweegdeelname, maar ook in hun gezondheid. De sociale kloof 
lijkt alsmaar groter te worden (kennisbanksportenbewegen.
nl). De meerderheid van de actieve mensen met een beperking 
of chronische aandoening is in tijden van corona minder 
gaan sporten en bewegen. Ook ervaren actieve mensen 
met een beperking of chronische aandoening de gevolgen 
van de coronamaatregelen op hun sport- en beweeggedrag 
vooral als negatief. (Invloed van de coronamaatregelen op 
actieve mensen met een beperking, Mulier Instituut) 

Minder dan de helft van de 5-80 jarigen denkt na corona (weer) 
te gaan sporten (sportmonitor). Ook culturele verenigingen, 
dorpshuizen en tal van (overige) vrijwilligersorganisaties konden 
hun gebruikelijke activiteiten (deels) niet uitvoeren. Uiteraard 
met gevolgen voor de leden, deelnemers en vrijwilligers, maar 
mogelijk ook voor de toekomst van de organisaties. Sommigen
moeten het tijdens de crisis opgelopen verlies van inkomsten, 
actieve leden of vrijwilligers weer te boven zien te komen. 
Het is de kunst om zoveel mogelijk mensen (weer) aan 
het sporten te krijgen. Binnen de sporten zal mogelijk een 
verschuiving te zien zijn. Zo is het bijvoorbeeld maar de 
vraag of de fitnesscentra weer helemaal vol komen, omdat 

en cultuureducatie of bezoeken aan een museum 
niet doorgingen (m.n. in het voortgezet onderwijs).

Drentse gemeenten onderstrepen bovengenoemde 
effecten en zien een grote uitdaging in het overeind 
houden van de culturele infrastructuur. Hoe bind je leden 
en vrijwilligers weer, komen bezoekers weer terug, lukt 
het de culturele sector in volle breedte om er financieel 
bovenop te komen en ook de onzekerheid over beperkende 
maatregelingen in de toekomst speelt een rol.

Onderzoek impact corona op ZZP-ers in Drenthe

Binnenkort verschijnen de resultaten van een onderzoek 
naar de impact van corona op zzp-ers in Drenthe (werkveld 
educatie en participatie) waarvan K&C i.s.m. LKCA, 
Boekman en Huis van de Kunsten Limburg opdrachtgever 
is. Een voorlopige analyse wijst uit dat kunst en cultuur zijn 
gemarginaliseerd in de maatschappij en het onderwijs. 
Er is weinig onderlinge solidariteit en onvoldoende 
professionaliteit bij opdrachtgevers. Er is toenemende 
concurrentie door amateurs en opdrachtgevers verwezen 
makkelijk naar steunmaatregelen van de overheid, 
maar die waren niet altijd toegankelijk. Men ervaart 
een instorting van de structuur, die door de instorting 
van de vraag in de pandemie versterkt werd. 

De pandemie heeft blootgelegd dat opdrachtgevers te 
weinig betalen en geen sociale verantwoordelijkheid 
nemen. Dit sluit aan bij de opmerking dat het 
trickle-down effect er in de sector onvoldoende is 
geweest. Respondenten geven aan dat ze te weinig 
onderhandelingsmacht hebben om redelijke honoraria 
af te dwingen. Het systeem zou volgens hen moeten 
borgen dat er afspraken worden gemaakt over kwaliteit 
en betaling, ook worden genoemd acquisitie en afzet. 
De fair practice code werkt in dat opzicht nog niet goed. 
Veel respondenten ervaren de ongelijkheid tussen hen 
als zelfstandigen en mensen in de sector in loondienst 
als onrechtvaardig. Zelfstandigen ervaren dat de beloning 
sterk uiteenlopen, werklocaties zijn duur, mensen zien 
dat ze onvoldoende door beleid ondersteund worden.

De overgrote meerderheid overweegt niet te stoppen maar 
men zoekt wel naar aanvullende financiële bronnen. Veel 
mensen geven aan dat stoppen geen optie is omdat ze 
zich identificeren met hun werk. De meeste respondenten 
vertrouwen erop dat het na de pandemie weer beter wordt. 

Kortom: in het algemeen ervaart men onderwaardering 
voor de waarde van cultuur en cultuureducatie 
in maatschappij en beleid. Het systeem zou de 
zelfstandige professional meer maatschappelijk en 
sociaal moeten beschermen. Er is behoefte aan een 
‘kunstenaarsbeleid’ in Drenthe, zoals een respondent 
in een focusgroep zei. Respondenten vinden dat 
makers beter zichtbaar moeten zijn in beleid, omdat 
er nu alleen vóór hen gedacht wordt, niet met hen.

Overige sociaal-maatschappelijke 
impact: maatschappelijk ongenoegen 
en vertrouwen in de overheid >>

In november-december 2020 was 40% van de Drenten bang 
om besmet te raken met het coronavirus. 28% nam zelf 
extra maatregelen om besmetting te voorkomen, boven 
op de landelijk verplichte. Slechts 8% van de Drenten 
hield zich in de genoemde periode niet aan de landelijke
coronamaatregelen.

Ruim de heft van alle Drenten was in november-
december 2020 tevreden met het landelijk beleid 
om verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan. 25% was ontevreden. Drenthe week wat dit 
betreft weinig af van het landelijke beeld.
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Daarnaast constateert OECD (2020) dat verschillen 
in besmettingsrisico verklaard worden door 
sociaaleconomische verschillen en hoger is 
voor mensen met een lager opleidingsniveau, 
ongunstiger woonomstandigheden, werksituaties 
met minder mogelijkheden voor thuiswerken en 
afstand houden (bv. in schoonmaak, industrie en 
zorg) de besmettingskans op corona vergroot.

Mentale gezondheid (kwetsbare) 
jongeren onder druk

Verslechterde mentale gezondheid van de 
doelgroep jongeren en jonge mensen tot 34 jaar. 
Hulpverleningsorganisaties zien meer jongeren 
met eetstoornissen, depressiviteit, suïcidale 
gedachten, gok- en schermverslaving, drugsgebruik 
en angsten. Zaken die niet in een keer oplossen 
als het normale leven terug is gekeerd. 

 “Ik hoop dat er na de coronacrisis meer aandacht is 
voor mentale problemen en sociale isolatie bij jongeren en 
ouderen. Ik merk dat er nu meerdere campagnes zijn voor 
depressie, om erover te praten. Ik hoop dat dat zo blijft 
na de crisis.” student Chemie tijdens de themadialogen

De eenzaamheid is toegenomen door de corona crisis. 
Vooral te zien bij jongeren en jonge mensen. Een 
kwart van de 18-34-jarigen uit het Drents Panel geeft 
in november 2020 aan zich vaker eenzaam te voelen.

Een student verpleegkunde bracht dit gevoel tijdens 
de themadialogen als volgt onder woorden:

 “Bij mijn studie gaat eigenlijk het meeste digitaal. Ik 
merk het zelf en ook aan mijn medestudenten dat je mentale 
gezondheid erg achteruitgaat. Je hoort er veel over in het 
nieuws en met studenten gaat het echt zo slecht. Je mist 
elkaar. Niet alleen voor je studie, ook die groepsbonding 
dat missen we heel erg. Het is een pittige realiteit, voor 
mij en voor heel veel andere studenten.” student

Impact op (mentale en fysieke) gezondheid

Verslechterde gezondheid >>

Gezondheidsachteruitgang en meer 
somberheid en eenzaamheid

In november 2020 geeft 18% van de inwoners van Drenthe 
aan dat zijn/haar (fysieke en/of mentale) gezondheid 
door de coronacrisis achteruit is gegaan (paneluitvraag 
Trendbureau Drenthe). In de leeftijdsgroep 18-34 jaar 
rapporteert 33% een gezondheidsachteruitgang. Bij mensen 
met een slechte of matige gezondheid ligt dit percentage 
op 44%. Slechts 4% van de Drenten geeft aan dat zijn/
haar gezondheid is verbeterd door de coronacrisis.

Naast niet ontvangen van benodigde zorg, zijn een 
beperkter sociaal leven, een ongezondere leefstijl 
en besmetting met het coronavirus factoren die 
bijdragen aan een verslechterde gezondheid. 

Sinds het begin van de coronacrisis was de kwaliteit van 
leven nog niet eerder zo laag: Noord-Nederlanders geven 
hun leven begin 2021 gemiddeld een 6,9. In de zomer van 
2020 was dit nog een 7,7 en aan het begin van de coronacrisis 
een 7,4 (Lifelines, februari 2021)). Het aantal mensen 
dat zich somber, lusteloos of eenzaam voelt stijgt. 

Als het gaat om gezondheid worden mensen met een 
lage sociaaleconomische status (SES) meer geraakt; zij 
hebben vaker een minder goede ervaren gezondheid, 
maar de verschillen werden in 2020 niet groter of kleiner 
ten opzichte van de periode 2016-2019 blijkt onderzoek 
van SCP (Een jaar met corona, maart 2021). 
De trend dat verschillen in psychisch welbevinden tussen groepen 
met verschillende SES groter worden, zou door de coronacrisis 
sterker kunnen doorzetten als vooral kwetsbare groepen zoals 
laagopgeleiden, lage inkomensgroepen en mensen met een 
migratieachtergrond, die relatief vaak tijdelijke of flexibele 
arbeidscontracten hebben, hard door de economische gevolgen 
van de coronacrisis worden geraakt (Muns et al. 2020).

Daarnaast zijn er tijdens de crisis grote zorgen 
geweest over kindermishandeling en verwaarlozing. 
De kindertelefoon heeft signalen dat veel 
gezinssituaties onder druk staan. Veilig Thuis 
ziet dat (nog) niet in de meldingen terug. 

Gemeenten en provincie herkennen problemen rond de 
mentale gezondheid en het welbevinden van kinderen en 
jongeren. Zij maken zich daar ook zorgen over. Sommige 
gemeenten zien dat er een groter beroep wordt gedaan 
op de (specialistische) jeugdhulp (zoals GGZ en Accare) 
in deze periode is gestegen. Inzet op deze zorg verdringt 
de reguliere lichtere zorg. Andere gemeenten zien dit nog 
niet terug in cijfers of aantallen binnen de jeugdzorg.

Uitstel of afstel van zorggebruik >>

Uit panelonderzoek blijkt dat 8% van de Drenten in de 
periode oktober tot december 2020 één of meer vormen 
van benodigde zorg niet heeft ontvangen. Deels omdat 
men niet terecht kon, soms omdat men zelf koos van 
de zorg af te zien. Op dit moment is nog sprake van 
achterstallige zorg. Deze betreft met name de medisch-
specialistische en ziekenhuiszorg. Een toename van 
covid-gerelateerde klachten zorgt in 2021 voor extra 
zorgvraag in de GGZ en bij fysiotherapeuten. De GGZ kent 
aanzienlijke wachttijden (ook al voor de coronacrisis).

De toegenomen zorgzwaarte vraagt extra van 
zorgpersoneel. Het ziekteverzuim onder werknemers in de 
sector zorg en welzijn was in het laatste kwartaal van 2020 
6,9%. Dat is sinds 2002 niet meer zo hoog geweest in een 
vierde kwartaal, en een procent hoger dan een jaar ervoor.
Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Als je kijkt naar alle bedrijfstakken in de economie, 
dan was het verzuim in deze periode 4,9%. In de 
zorg meldden werknemers zich het meest ziek.

Overbelasting mantelzorg >>

Voor bijna tweederde van de Drentse mantelzorgers 
geldt dat hun taken niet zijn veranderd tijdens de 
coronacrisis. Bij 21% waren er louter negatieve veranderen, 
bij 6% louter positieve, terwijl 10% zowel positieve 
als negatieve veranderingen ervoer. De belangrijkst 
verandering in de mantelzorg is: meer zorg verlenen. 
Door sommige mantelzorgers die het betreft wordt 
dit als negatief ervaren, door andere als positief.

Leefstijl >>

Risicofactoren overgewicht en obesitas 
komen in Drenthe relatief vaak voor 

Verreweg de meerderheid van de mensen die met 
COVID-19 opgenomen wordt in een ziekenhuis, heeft 
last van overgewicht of ernstig overgewicht (obesitas). 
Overgewicht leidt via diverse wegen tot een ernstiger 
beloop van COVID-19, met name door een chronisch 
verstoord immuunsysteem. Ook vaccins doen het in 
het algemeen minder goed bij mensen met obesitas. 

53,5% van de volwassenen in Drenthe heeft eind 2020 
last van overgewicht (2016: 52,9%). Daarmee hoort 
Drenthe tot de provincies met het hoogste percentage 
19-plussers met overgewicht. 15,8% heeft ernstig 
overgewicht oftewel obesitas (Gezondheidsmonitor 2020).
De meest recente cijfers over sporten en bewegen uit 
de Gezondheidsmonitor gaan over 2016. Het percentage 
Drentse volwassenen dat voldeed aan de beweegrichtlijnen 
was 48,4. Gemiddeld gezien voldeed 51,7% van de bevolking 
van 19 jaar en ouder hieraan. 44,9% van de volwassenen 
in Drenthe sportte in 2016 wekelijks. Daarmee behoorde 
Drenthe tot de regio’s met de minste sportdeelname.

Een gezonde leefstijl (gezonde voeding, voldoende 
beweging, slaap en ontspanning, stoppen met roken en 
alcohol matigen) kan bij veel mensen het immuunsysteem 
binnen enkele weken al versterken. Long Covid (chronisch) 
laat des te meer de urgentie van preventie leefstijl 
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Overige impact op gezondheid en zorg >>

Onzekerheid over covid-19 en nieuwe pandemieën, 
ehealth, herinrichting van de zorg

De kans is aanwezig dat er nieuwe mutanten 
van het virus ontstaan die resistent zijn tegen 
het vaccin. Vaccineren als strategie biedt dus 
geen 100% garantie op een bevrijding van het 
virus en het tijdspad is onzeker. Mogelijk gaat het 
coronavirus nooit meer weg. Bovendien zullen 
naar verwachting nieuwe pandemieën ontstaan.

De coronacrisis heeft digitaal patiëntencontact 
een grote impuls gegeven. Behandelaars en 
patiënten zijn in korte tijd vertrouwd geraakt met 
beeldbellen. De coronacrisis heeft duidelijk(er) 
gemaakt dat patiënten lang niet meer voor elke 
afspraak naar het ziekenhuis, de huisartsenpraktijk 
of andere zorgverleningslocatie hoeven te komen. 
De digitale zorg omvat onder meer beeldbellen, 
chatten, appen, patiëntportalen, thuismetingen 
en het digitaal versturen van medische gegevens. 
Zorgverleners en zorggebruikers denken dat 
digitale zorg kan bijdragen aan meer inzicht 
in de gezondheid, meer zelfredzaamheid van 
patiënten en betere kwaliteit van zorg. Als de 
techniek goed werkt en optimaal is geïntegreerd 
in het zorgproces, kan het in ziekenhuizen 
bovendien leiden tot afname van de werkdruk.

De coronacrisis heeft een discussie over 
inrichting van de zorg aangewakkerd. 
Discussiepunten zijn onder meer: de organisatie 
en omvang van IC-zorg en de waardering en 
salariëring van verpleegkundig personeel.

zien. Een goede leefstijl is essentieel op langer termijn om 
gezondheidsschade Covid af te wenden voor de komende jaren.

 “Als er 1 ding duidelijk is geworden in deze coronacrisis, 
dan is het wel dat we veel meer werk moeten maken van een 
gezonde leefstijl. En dat het belangrijk is om ons zorgstelsel 
om te buigen naar een gezondheidsstelsel.” (Bron: Menzis)

Volgens onderzoek in opdracht van Zilveren Kruis (okt 2020) zijn 
vier op de vijf Nederlanders bezig met een gezonde leefstijl; 
32% van de Nederlanders is bewuster bezig met de eigen 
gezondheid sinds de coronapandemie; 40% is bewuster van 
waar hij of zij staat qua gezondheid sinds de coronapandemie.

Het belang van een gezonde leefstijl en (nog) meer 
aandacht voor preventie wordt door gemeenten en provincie 
onderstreept. Er gebeurt al het nodige op dit vlak zoals 
Samen Gezond in Beweging (Uitvoeringsprogramma 
Drenthe) en Jongeren op Gezond Gewicht.

Ook uit de themadialogen komt het belang van meer stimulans 
van een gezonde leefstijl naar voren. Bijvoorbeeld door 
gezonde voeding goedkoper te maken of bewustwording 
te vergroten (een lokale voedselbox of kookles op school-
ongeacht richting of niveau). Maar ook plekken creëren 
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dat kan ook via 
een wandelmaatje app zodat je elkaar kunt ontmoeten 
en ondersteunen én gaat bewegen in de buitenlucht.

Sinds begin 2021 is een vaccinatiecampagne gestart. In de 
eerste week van juni is de vaccinatiebereidheid (percentage 
bevat zowel mensen die al een prik hebben gehad als mensen 
die nog niet geprikt zijn en dat wel willen) volgens het RIVM 
87%. Op 17 juni heeft bijna de helft (48%) van de Nederlandse 
bevolking een eerste prik gehad en iets meer dan een kwart 
(27%) is volledig gevaccineerd. De vaccinatiebereidheid loopt 
op met de leeftijd. We zien een lagere vaccinatiegraad in 
kwetsbare wijken. Het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames 
(17 juni: 573) en IC-opnames (17 juni: 806) dalen. 

Tot slot vanuit de burgerdialogen een 
oproep aan gemeenten:

 “Het is goed om met meerdere partijen in gesprek te gaan 
en mensen in de gemeente aan elkaar verbinden. Eenduidigheid 
in beleid vanuit de overheid/gemeente is belangrijk.”
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Actuele landelijke 
en provinciale 
steunmaatregelen

1  Gemeentefonds - compensatie Corona voor: BZK Gemeente    Inmiddels 4 tranches toegekend
        (de laatste eind maart 2021)
 Maatschappelijke opvang    91   1e tranche ( juni 2020)
 Vrouwenopvang    7   1e tranche
 Voorschoolse voorziening peuters    8   1e tranche
 Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg    34   1e tranche
 Inhaalzorg en meerkosten WMO     12   1e tranche
 Compensatie toeristenbelasting    100   1e tranche
 Compensatie parkeerbelasting    125   1e tranche
 Participatiebudget - WSW     90 50  1e tranche (2020) / 2e tranche (2021)
 Lokale culturele voorzieningen     120   1e tranche / 2e tranche (2x 60 mln voor 2020)
 Buurt- en dorpshuizen    17   2e tranche (sept 2020)
 Vrijwilligersorganisaties jeugd    7   2e tranche
 Toezicht en handhaving    50   2e tranche
 Precariobelasting en markt- en evenementenleges     20   2e tranche
 Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep     23   2e tranche
 Eigen bijdrage Wmo     18   2e tranche
 Extra kosten verkiezingen     30 26  2e tranche (2020) / 3e tranche (2021)
 Impuls re-integratie 2021     50 PM 3e tranche (december 2020)
 Aanvullende pakket re-integratiekosten 2020/2021    40 90 PM 3e tranche
 Gemeentelijk schuldenbeleid 2020/2021     15 30 PM 3e tranche
 Bijzondere bijstand 2020/2021     5 10 PM 3e tranche
 Continuïteit van zorg (COVID 19) 2020    20   3e tranche
 Compensatie quarantainekosten 2020     4   3e tranche
 Cultuurmiddelen 2021     150  3e tranche
 Crisisdienstverlening 2020/2021    16 48  3e tranche
 Beschermd wonen Continuïteit van zorg 2020    6   3e tranche
 Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (zie 3)    65  4e tranche (maart 2021)
 Extra begeleiding kwetsbare groepen     37  4e tranche
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 Bestrijden eenzaamheid ouderen      37  4e tranche
 Afvalverwerking     28  4e tranche
 Perspectief jeugd en jongeren     21 19  4e tranche
 Jongerenwerk jeugd     12  4e tranche
 Mentale ondersteuning jeugd      8  4e tranche
 Activiteiten en ontmoetingen jeugd      10  4e tranche
 Extra begeleiding dak- en thuisloze mensen      10  4e tranche
 Peuter, SMI, VE      5  4e tranche

 Bevriezen opschalingskorting 2020/2021    70 160 PM 2e tranche (september 2020)
 
 Nog te ontvangen over 2020       
 Afrekening compensatie inkomstenderving 2020    250   Wordt bepaald o.b.v. jaarrekeningen 2020
 
 Nog te ontvangen over 2021       
 Parkeren/toeristenbelasting (200 miljoen)    200   
 Cultuur (50 miljoen)    50   
 Cultuur (51 miljoen)    51   
 Dorpshuizen (10 miljoen)    10   
 TONK (195 miljoen)    195   Zie 3.
 Zorg (141 miljoen)    141   

2  Steunmaatregelen Provincie Provincie     
 Ondernemers – digitale winkelstraten     0,135
 Drentse Ondernemers IBDO      0,135
 Snelloket COVID – 19 maatregelen VTE Sector     0,52
 Drents Noodfonds Cultuur  Gemeenten  1,8*
 - Drents Museum
 - Vijf Drentse Musea
 - Kleine musea
 - Co financiering noodsteun filmhuis en theaters
 - Snellokket kunstenaars     0,125
 - Culturele infrastructuur
 - Cultuurmakersloket 
 - Subsidie voor musea en theaters
 voor opstartactiviteiten
 
 Sociaal    0,37  
 - Dorpshuizen en initiatieven
 - Drenthe beweegt     
 
 Project Vitamine A     0,25
 Zomerprogrammering 2.0     0,094
 Extra terras dekens Drentse Horeca     0,100
 Duurzame terras verwarming (ophoging)     0,225 
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 Kompas plan Wildlands      0,300
 Extra Toezicht handhaving in de natuur     0,250
 Frisse start     0,675

 Sociaal pakket SWZ Deel via gemeente  Totaal 2020 t/m 2022: 1,400 Het kabinet trekt 1,4 miljard euro uit voor 
   en deel via UWV en AMRD    een sociaal pakket om werkgelegenheid te 
        behouden en creëren. Het doel is mensen 
        te ondersteunen en ze te helpen zich aan te 
        passen aan de veranderende arbeidsmarkt. 
        De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de 
        arbeidsmarkt. In bepaalde sectoren verdwijnen 
        banen en soms is dat permanent. Ook is sprake 
        van een verschuiving van werkgelegenheid van de 
        ene naar de andere sector. In sommige sectoren 
        blijft de werkgelegenheid relatief ongemoeid 
        of staan vacatures open. Het pakket omvat 4 
        hoofdelementen: 1. Ondersteuning en begeleiding 
        naar nieuw werk (683 miljoen euro) 2. Scholing 
        en ontwikkeling voor behoud van werk (199 miljoen 
        euro) 3. Bestrijding van jeugdwerkloosheid (346 
        miljoen euro) 4. Aanpak van armoede en schulden 
        (146 miljoen euro). Een deel van deze middelen 
        lopen via gemeenten en zijn voor 2020/2021 
        uitgekeerd in de 3e tranche (zie onder 1.). Uitkering 
        2022 nog niet bekend.
   

3  Tegemoetkoming amateursportorganisaties Rijk   45 75  De TASO-regeling is bedoeld voor amateursport- 
 (TASO)       organisaties die ten minste 10% omzetverlies  
        hebben gehad in het 4e kwartaal van 2020 en  
        financiële schade hebben geleden van ten minste  
        € 1.500. Dit is een vervolg op de TASO-regeling  
        die gold voor het 2e en 3e kwartaal van 2020.
        De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn  
        niet hetzelfde als de 1e ronde. Er wordt ook   
        gewerkt aan aanvullende regelingen voor de
         sportsector voor het 1e en 2e kwartaal van 2021. 
        Hiervoor wordt € 75 miljoen vrijgemaakt.

4  Subsidieregeling voor evenementen EZK/OCW Rijk   385  Deze regeling maakt het mogelijk om gemaakte  
 bij annulering       kosten van organisatoren te vergoeden als de  
        Rijksoverheid het evenement moet verbieden  
        vanwege de coronasituatie. Als een evenement  
        door de Rijksoverheid wordt verboden vanwege  
        de coronasituatie en u als organisator annuleert  
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        als gevolg daarvan het evenement, dan kan u  
        maximaal 100% van de dan reeds gemaakte  
        kosten gecompenseerd krijgen. Als u
         subsidie vraagt voor meer dan 80% van de 
        gemaakte  kosten, dan krijgt u voor het
        resterende deel een lening tegen 2% rente.

5  Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging  Rijk     De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers
 voor Werkgelegenheid (NOW)       die als gevolg van het coronavirus en   
        overheidsmaatregelen daar tegen kampen met  
        een substantieel omzetverlies (ten minste 20%).  
        Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen  
        voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en  
        hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee 
        kunnen zij werknemers met een vast en
        met een flexibel contract doorbetalen.

6  Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)  Rijk     De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)   
        ondersteunt bedrijven en zelfstandigen om hun  
        vaste lasten te betalen. De TVL-subsidie is   
        afhankelijk van het omzetverlies (minimaal 30%),
         het percentage vaste lasten en een 
        subsidiepercentage. De TVL is ieder kwartaal
        aan te vragen tot en met juni 2021.

7  Borgstelling MKB - kredieten EZK Banken    Door de BMKB kunnen ondernemers makkelijker
         geld lenen. Het ministerie van Economische   
        Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor
        de kredieten aan ondernemers. Ondernemers  
        kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers,  
        zoals banken. In de reguliere regeling betreft het  
        borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de  
        financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van
        de overheid bedraagt 90% van dit 
        borgstellingskrediet. Met deze
        verruimingsmaatregel wordt de omvang   
        van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd  
        van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken  
        makkelijker en sneller krediet verruimen en   
        hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en  
        meer geld te lenen. Bovendien is de regeling ook  
        toepasbaar op overbruggingskredieten en   
        rekening courant kredieten met een looptijd tot
         2 jaar. De openstelling van de BMKB loopt tot
        eind 2021.
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8  COL-regeling voor Start-ups en Scale-ups FIN / EZK ROM  300   De Corona-OverbruggingsLening (COL-faciliteit) is  
        bedoeld voor startups, scale-ups en innovatieve  
        mkb-ers. Het gaat hierbij om bedrijven, die
         overwegend met extern eigen vermogen
         gefinancierd zijn. Daarnaast staat de COL-
        faciliteit onder condities open voor mkb-  
        ers die de afgelopen jaren hun groei hebben  
        gefinancierd met intern eigen vermogen, 
        zoals ingehouden winsten, en die geen bancaire
         financieringsrelatie hebben (met uitzondering  
        van een beperkte bancaire rekening-
        courantverhouding). De Regionale    
        ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) zullen
        deze kredieten verstrekken. In het steun- en
         herstelpakket economie en arbeidsmarkt is
        € 300 miljoen beschikbaar gesteld voor   
        overbruggingskredieten voor startups, scale-ups  
        en (innovatieve) mkb-ers via de Regionale  
        Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s).

9  KKC-regeling: Klein Krediet Corona EZK Rijk  250   De Nederlandse overheid staat voor 95%
        garant op een overbruggingskrediet voor kleine  
        ondernemingen met een relatief kleine   
        financieringsbehoefte (van € 10.000 tot € 50.000). 
        Het is mogelijk om als ondernemer meerdere  
        keren gebruik te maken van de KKC-regeling,  
        zolang de maximale limiet van € 50.000
        nog niet is bereikt. Het totale budget aan   
        overbruggingskredieten bedraagt € 250 miljoen.

10  Qredits  Qredits 6   Qredits verstrekt microkredieten aan
         startende ondernemers en kleine bedrijven.
        Het heeft als stichting een ideëel doel
        en een aanpak die wezenlijk anders is dan
        van reguliere banken, o.a. met bijzondere   
        persoonlijke aandacht voor de  
        ondernemers en de ontwikkeling van het 
        business plan.

11  Borgstelling MKB-Landbouwkredieten LNV Banken    Door de tijdelijke verruimde Borgstelling MKB-
 voor corona-overbruggingsfinanciering (BL-C)        landbouwkredieten vanwege de coronacrisis  
        (BL-C), kunnen in de kern gezonde bedrijven   
        bij financiers corona-overbruggingskredieten  
        aanvragen tot een maximaal borgstellingskrediet  
        per bedrijf van € 1,5 miljoen (€ 2,8 miljoen als  
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        de zogenoemde BL-plus van toepassing is).
        Het ministerie van LNV staat voor 70% borg
        voor het gehele overbruggingskrediet. De   
        Borgstelling MKB-Landbouwkredieten voor 
corona-        overbruggingsfinanciering (BL-C) is beschikbaar  
        voor bedrijven in de land- en tuinbouw, visserij
        en aquacultuur. U kunt de BL-C aanvragen bij uw  
        bank of financier tot en met 31 maart 2021.

12  Aanvullende subsidie voor meerjarig OCW Rijk  153 100  Uit het 2e steunpakket is € 100 miljoen   
 gesubsidieerde, producerende instellingen       beschikbaar voor aanvullende subsidie
  en festivals       voor meerjarig gesubsidieerde, producerende  
        instellingen en festivals. Daarnaast is er €6,25  
        miljoen beschikbaar voor filmproducenten. In
         het 1e steunpakket was voor deze instellingen,
         festivals en producenten € 153 miljoen   
        beschikbaar, dit is inmiddels uitgekeerd. 

13  Opengestelde Monumentenlening OCW Nat. Res. fonds 70 (totaal 2020 en 2021)   De lening voor Opengestelde Monumenten is
        een zakelijke lening voor eigenaren van   
        publiekstoegankelijke rijksmonumenten die door  
        van de corona-crisis inkomsten mislopen. In totaal  
        is er € 70 miljoen beschikbaar voor deze leningen.  
        De leningen worden verstrekt door het Nationaal  
        Restauratiefonds. In het 1e steunpakket is
        € 50 miljoen beschikbaar gesteld voor deze  
        leningen. In het 2e steunpakket is het 
        budget met € 20 miljoen verhoogd
        naar € 70 miljoen. Het Nationaal Restauratiefonds
        (NRF) zal de lening verstrekken.

14  De Cultuur Opstartlening OCW Cultuurfondsen  45  De Cultuur Opstartlening en Cultuur   
 en Cultuur Vermogenslening       Vermogenslening zijn voor voornamelijk privaat-
        gefinancierde ondernemingen en zelfstandigen
        in de culturele en creatieve sector. De Cultuur  
        Opstartlening biedt gerichte investeringen   
        in producties, programma’s en tentoonstellingen.  
        De Cultuurvermogenslening biedt overbruggings- 
        mogelijkheden aan gevestigde, financieel gezonde  
        ondernemers. In het 1e steunpakket is € 30   
        miljoen beschikbaar gesteld voor deze leningen. 
         In het 2e steunpakket is het budget met
        € 15 miljoen verhoogd naar € 45 miljoen.
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15  Inzet voor makers en creatieve professionals OCW Cultuurfondsen 67   In de cultuursector wordt het werk ontwikkeld  
        en uitgevoerd door bijvoorbeeld acteurs,
          schrijvers en filmmakers. Maar ook door   
        muzikanten, beeldend kunstenaars, ontwerpers, 
        ambachtsmensen, enzovoorts.
        Om deze makers te compenseren door de
        lockdown stelt het kabinet geld beschikbaar.
        In het 1e steunpakket investeerde het ministerie
        van OCW € 11,8 miljoen om bestaande
        fondsregelingen gericht op werk voor makers 
        in alle sectoren, te intensiveren. Binnen hun
        bestaande budgetten hebben de 6 fondsen
        toen nog eens ruim € 15 miljoen middelen  
        vrijgemaakt voor dit doel. In het 2e steunpakket
         is € 35,7 miljoen beschikbaar voor    
        stimuleringsregelingen via de rijks cultuurfondsen.
        Om makers te compenseren voor de lockdown, 
        heeft het kabinet begin 2021 nog eens € 5,5 miljoen
        beschikbaar gesteld om bestaande   
        regelingen te verhogen.

16  Subsidieregeling GGD/VRD  GGD/VRD 365 (totaal 2020 en 2021)    

17  Subsidieregeling Lokale media  Lokale media 35 6  

18  Subsidieregeling Openbaar vervoer  OV  1.500 (totaal 2020 en 2021)    

19  Specifieke uitkering ventilatie in scholen BZK    99  Fonds draagt bij aan de herstructurering
        van het slechtste deel van de (particuliere)
         woningvoorraad in de meest kwetsbare   
        gebieden. Om zo te komen tot een prettigere
         woonomgeving, meer vitale wijken, het halen
         van de klimaatdoelstellingen en een lagere  
        energierekening voor bewoners

20a  Nationaal Programma Onderwijs OCW Scholen Totaal ongeveer € 8,5 miljard voor scholen en instellingen. Het NP Onderwijs is er voor herstel en   
     Van dit totaalbedrag is ongeveer € 5,8 miljard voor het po en vo, ontwikkeling van het onderwijs tijdens
     en € 2,7 miljard voor het mbo en het hoger onderwijs. en na corona

20b  Nationaal Programma Onderwijs OCW Gemeenten 80 182 84 Het NP Onderwijs is er voor herstel en  
        ontwikkeling van het onderwijs tijdens
        en na corona
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 Niet gerelateerd aan corona,
 maar wel mogelijk interessant
 voor herstelplan

1  Regeling herstructurering volkshuisvesting BZK    450  Fonds draagt bij aan de herstructurering 
 (Volkshuisvestingsfonds)       van het slechtste deel van de (particuliere) 
        woningvoorraad in de meest kwetsbare gebieden. 
        Om zo te komen tot een prettigere woonomgeving, 
        meer vitale wijken, het halen van de  
        klimaatdoelstellingen en een lagere  
        energierekening voor bewoners

2  Rijksmiddelen voor klimaatakkoord OCW    PM PM Er ligt een ROB advies (vanaf 2022 :
        ruim 400 miljoen per jaar)

3  Extra rijksmiddelen in het gemeentefonds      1,314 Compensatie voor tekorten op jeugdhulp voor
 (ivm tekorten sociaal domein, bevriezen/stoppen       2022 ad 1.314 gegeven. Meerjarig onbekend. 
 opschalingskorting etc)       Opschalingskorting loopt tot en met
        2025 op tot circa 1 miljard structureel.
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September 2021

Herstel &
perspectief
na corona
in Drenthe



September 2021

Herstel &
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