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Inleiding  

a. Algemeen 
Iedereen in Drenthe doet ertoe en iedereen moet kunnen meedoen. Dit is in één zin de basis 
van deze notitie Sociaal Beleid 2016-2019. In deze notitie geven wij een overzicht van onze 
inzet in het sociale domein. De inzet van de belangrijkste partners in het sociale domein 
(CMO/STAMM, Zorgbelang, BOKD en Sport Drenthe (Drenthe beweegt) is hiermee geborgd.  
 
Voor de totstandkoming van deze notitie hebben wij gesproken met partners over onder ande-
re de rol van de provincie. Onze rol is ten aanzien van onze vorige beleidsvisie (2013-2015) 
aanzienlijk veranderd. Dit komt door de grote decentralisaties en het vervallen van wettelijke 
taken voor provincies. De meeste taken op het gebied van sociaal beleid zijn overgedragen 
aan gemeenten. Als provincie vinden we dat wij nog steeds een verantwoordelijkheid hebben 
voor het sociale domein; vraaggericht en aanvullend op dat wat gemeenten doen. Deze notitie 
geeft antwoord op hoe wij deze rol invulling geven en wat onze ambities zijn.  
 
In deze notitie is ook te lezen dat onderdelen die raken aan het sociale domein zijn ge-
waarborgd in andere beleidsvelden, bijvoorbeeld het thema Onderwijs en Arbeidsmarkt. De 
beleidsnotitie hierover wordt binnenkort aan uw Staten aanboden. Daarnaast willen wij onze 
inzet in het sociale domein nog nadrukkelijker koppelen aan provinciale taken als economie 
en leefbaarheid, zoals beschreven in het collegeprogramma "Dynamisch en ondernemend 
2015-2019". Daarom is deze notitie te beschouwen als een van de bouwstenen voor Dy-
namisch Drenthe, waar leefbaarheid centraal staat.  
 
Passend bij onze nieuwe rol, waarin we faciliterend zijn en ook flexibel moeten kunnen reage-
ren op situaties, hebben wij in deze notitie ook rekening gehouden met een zogenaamd flex-
budget, waarmee in afstemming met gemeenten, projecten gefinancierd kunnen worden. Dit 
alles met de gedachte dat iedereen in Drenthe ertoe doet en moet kunnen meedoen.  

b. Europese aspecten 
Niet van toepassing. 

c. Economie/werkgelegenheid 
In deze notitie worden, in nauwe samenwerking met gemeenten en andere partners, verschil-
lende projecten benoemd die leiden tot meer werk, met name voor jongeren die minder kan-
sen hebben op een vaste plaats op de arbeidsmarkt (ook grensoverschrijdend). Ook zullen de 
inspanningen om de kwaliteit in het onderwijs te verbeteren, leiden tot betere kansen voor 
leerlingen op de arbeidsmarkt.  
 

d. Participatie 
In de notitie worden verschillende activiteiten ontplooid die leiden tot een betere participatie 
van inwoners. Het is tijd voor een nieuw onderling samenspel tussen overheid, burgers en 
professionals. Wij kunnen als overheid daarin de draagkracht en sociale veerkracht vergroten 
door bruggen te slaan tussen verschillende initiatieven. Wij willen belemmeringen opheffen in 
wet- en regelgeving, mensen met elkaar in contact brengen, ontmoetingen organiseren en 
kansen creëren.  
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Advies  

1. Instemmen met de beoogde doelen en resultaten benoemd in de notitie Sociaal beleid 2016-
2019 met focus op zorg en sport. 
 

Beoogd effect 

Wij verbinden onze inzet op alle beleidsterreinen aan maatschappelijke opgaven. Gezien de sociale 
staat van Drenthe (krimp en een andere bevolkingssamenstelling, veel mensen in zorg en werkzaam 
in de zorg, taalachterstanden, ongezond leefpatroon, obesitas en dergelijke) en de grote decentrali-
saties in het sociale domein, waarbij gemeenten in korte tijd veel extra taken hebben gekregen, is het 
uitvoeren van sociaal beleid bij de provincie Drenthe waardevol. Mensen maken immers de maat-
schappij. Activiteiten en ambities, benoemd in de notitie Sociaal beleid, dragen bij aan het behoud van 
de leefbaarheid in Drenthe, met name in de gebieden waar sprake is van een veranderende bevol-
kingssamenstelling. Gemeentelijk beleid wordt ondersteund, maatschappelijke organisaties en in-
woners worden er actief bij betrokken door adequaat in te spelen op vragen, waarbij wij vanuit onze 
eigen rol en deskundigheid een zinvolle bijdrage kunnen leveren.  
Door beter te monitoren en beleidsanalyses te genereren (planbureaufunctie), wordt het beleid van 
provincie en gemeenten effectiever.  

Argumenten 

1.1. Het sociale beleid draagt bij aan onze opgaven ten aanzien van Dynamisch Drenthe en Econo-
misch Drenthe. 

1.2 Zonder een beleidsnotitie Sociaal beleid is er geen grondslag voor het verstrekken van de subsi-
dies aan instellingen en het verstrekken van subsidies vanuit het flexbudget. 

1.3 Het sociale beleid van de provincie ondersteunt de taken van gemeenten die, door de grote de-
centralisaties, in korte tijd veel extra taken hebben gekregen.  

1.4 De provincie heeft een meerwaarde door zich vooral te richten op bovenlokale en grensover-
schrijdende vraagstukken.  

1.5 Wij willen wat betreft initiatieven van inwoners belemmeringen opheffen in wet- en regelgeving, 
mensen met elkaar in contact brengen, ontmoetingen organiseren en kansen creëren.  

Tijdsplanning 
Het beleid wordt uitgevoerd in de jaren 2016 tot en met 2019. 

Financiën 
De benodigde middelen voor projecten en de basisbudgetten voor de sociale instellingen zijn meer-
jarig opgenomen in de begroting. De middelen voor de ambities in 'Drenthe beweegt' zijn opgenomen 
tot en met 2016. Wij zijn, na een evaluatie, voornemens het budget te verlengen tot einde 2019.  
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Budget sociaal domein  2016 2017 2018 2019 

Budget sociaal-economische 
ontwikkeling en ondersteuning 

€ 597.772,00 € 597.772,00 € 597.772,00 € 597.772,00 

Basisbudgetten voor de sociale 
instellingen CMO/STAMM, Zorg-
belang, BOKD, Sport Drenthe 

€ 848.527,00 
 

€ 859.558,00 € 872.451,00 € 885.538,00 

Onderwijsmonitor  € 62.500,00 € 62.500,00 € 62.500,00 € 62.500,00 
Gezondheidseconomie  
Drenthe beweegt inclusief onder-
steuning aangepaste sporten 

€ 40.000,00 
€ 200.000,00 

€ 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 

Monitoring en evaluatie 
Wij willen de effecten van het beleid en de afzonderlijke projecten laten monitoren door CMO/ 
STAMM, PIONN (Praktijkgerichte informatie onderzoek jeugdzorg Noord Nederland) en andere  
onderzoeksbureaus.  

Communicatie  

Wij communiceren de plannen in deze notitie actief met onze samenwerkingspartners. De ambities in 
het sociale domein worden verbonden met de ambities op het terrein van economie en Dynamisch 
Drenthe (leefbaarheid). Communicatie over de inzet wordt derhalve vooral ook vanuit deze beleidster-
reinen verzorgd.    

 
Bijlag en  
1. Notitie Sociaal beleid 2016-2019  
2.   Schema zorginzet 

 
Ter inzage in  kamer  C0.39 
N.v.t.  
 
 
Assen, 11 februari 2016 
Kenmerk: 5/3.2/2016000353 
 
 
Gedeputeerde Staten voornoemd, 
 
dr.h.c. J. Tichelaar, voorzitter  
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
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1. Inleiding 

 
Iedereen in Drenthe doet er toe en iedereen moet kunnen meedoen. Dit is in één zin de basis van 
deze notitie Sociaal Beleid 2016-2019. In deze notitie geven wij een overzicht van onze inzet in het 
sociaal domein. De inzet van de belangrijkste partners in het sociale domein (CMO/STAMM, 
Zorgbelang, BOKD en Sport Drenthe beweegt) is hiermee geborgd.  
 
Voor de totstandkoming van deze notitie hebben wij gesproken met partners over onder andere de rol 
van de provincie. Onze rol is ten aanzien van onze vorige beleidsvisie (2013-2015) aanzienlijk 
veranderd. Dit komt door de grote decentralisaties en het vervallen van wettelijke taken voor 
provincies. De meeste taken op het gebied van sociaal beleid zijn overgedragen aan gemeenten. Als 
provincie vinden we dat we nog steeds een verantwoordelijkheid hebben voor het sociaal domein. 
Vraaggericht en aanvullend op dat wat gemeenten doen. Deze notitie geeft antwoord op hoe wij deze 
rol invulling geven en wat onze ambities zijn.  
 
In deze notitie is ook te lezen dat onderdelen die raken aan het sociale domein zijn gewaarborgd in 
andere beleidsvelden. Bijvoorbeeld het thema Onderwijs en Arbeidsmarkt. Daarnaast  willen wij onze 
inzet in het sociale domein nog nadrukkelijker koppelen aan provinciale taken als economie en 
leefbaarheid  zoals beschreven in het collegeprogramma “Dynamisch en ondernemend 2015 – 2019”. 
Daarom is deze notitie te beschouwen als een van de bouwstenen voor Dynamisch Drenthe, waar 
leefbaarheid centraal staat.  
 
Passend bij onze nieuwe rol, waarin we faciliterend zijn en ook flexibel moeten kunnen reageren op 
situaties, hebben we in deze notitie ook rekening gehouden met een zogenaamd flexbudget, waarmee 
in afstemming met gemeenten, projecten gefinancierd kunnen worden. Dit alles met de gedachte dat 
iedereen in Drenthe er toe doet en moet kunnen meedoen.  
 
 

2. Rol van de provincie  
 
De provincie heeft een meerwaarde als het gaat om de aanpak van maatschappelijke vraagstukken 
als krimp, groeiende zorgbehoefte, taalachterstanden, ongezond leefpatroon en obesitas. Deze 
vragen om een bovenregionale aanpak en specifieke deskundigheid. Ook willen we gemeenten, die in 
korte tijd veel extra taken hebben gekregen, op vraag ondersteunen. Gemeenten zijn daarin als eerst 
verantwoordelijke overheid aan zet. Wij ondersteunen waar nodig, vooral als het gaat om bovenlokale 
en grensoverschrijdende vraagstukken. 
 
Uitvoering van sociaal beleid kan niet zonder regionale kracht. Daarvoor is samenwerking nodig 
tussen gemeenten, samenwerkingsverbanden, private partijen, kennisinstellingen, financiers en 
burgers. We willen daaraan een bijdrage leveren, de ene keer als regisseur of investeerder, de andere 
keer als katalysator, wegbereider of via inbreng van specifieke kennis. Onze kracht is om partijen en 
belangen bij elkaar te brengen, te faciliteren, stimuleren, verbinden, signaleren en een effectieve lobby 
op gang te brengen. De samenwerking met alle partners binnen dit beleidsterrein, alsook de rol en de 
inbreng van partijen, wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig aangepast. Onze aanpak is flexibel 
en op maat gesneden. Een meer uitgebreide evaluatie van ons sociaal beleid in de afgelopen 
beleidsperiode vind plaats in aanloop naar de invulling van Dynamisch Drenthe.   
 
In deze notitie benoemen we onze speerpunten en spelen we in op actuele maatschappelijke 
vraagstukken.  
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3. ‘Dynamisch Drenthe’ 

 
Dynamiek op het platteland en in de steden vormt de kern van ons collegeprogramma, met  
“leefbaarheid" als leidend thema. Dat betekent dat we over geografische en bestuurlijke grenzen heen 
moeten kijken. De grootste uitdaging voor een Dynamisch Drenthe ligt in Zuidoost Drenthe waar we 
met de vijf gemeenten, burgers en stakeholders een samenwerkingsagenda1 hebben ontwikkeld. 
Deze richt zich op alle sociaal-maatschappelijke opgaven in deze regio, zoals krimp, onderwijs-
arbeidsmarkt, wonen en leefomgeving (inclusief voorzieningen), recreatie-toerisme, sport en zorg. 
Deze agenda wordt in de komende periode geactualiseerd en vormt ook de basis voor de 
samenwerkingsagenda met het rijk, gemeenten en stakeholders. 
 
De vijf gemeenten in Zuidoost hebben onze ondersteuning, vanuit het sociale beleid, vooral gevraagd 
bij het bieden van kansen aan jeugdigen (zorg en toeleiding naar arbeid). De maatschappelijke 
opgave luidt als volgt:  

“De jeugd heeft de toekomst. Versterk de ‘eigen (veer-) kracht’ van jeugdigen, activeer ze en 
biedt kansen op een betere toekomst voor kinderen en jongeren (0-23).”  

 
Met cofinanciering vanuit de provincie is per 2016 een aantal projecten gestart. Belangrijke 
voorwaarde daarbij was dat er ruimte komt voor innovatieve plannen. Opbrengsten van succesvolle 
projecten en nieuwe werkwijzen moeten overdraagbaar zijn naar andere regio’s.  
 
Met de andere Drentse gemeenten willen we afspraken maken over de aanpak van bovenregionale, 
maatschappelijke vraagstukken die uitgaan van maatwerk. Belangrijk daarbij is de dialoog met de 
uitvoerende partners.   
 

4. De kracht van inwoners  
 
Nauwe samenwerking tussen gemeenten en provincie kan meer ruimte bieden aan samenwerking 
met maatschappelijke organisaties, stakeholders en burgerinitiatieven. 
 
Inwoners hebben een actieve rol bij het bedenken en uitvoeren van plannen en zijn (waar mogelijk) 
mede-opdrachtgever. De laatste jaren zien we op tal van terreinen dat inwoners hun eigen 
oplossingen zoeken; in de zorg, maar ook op terreinen als energielevering en beheer van de eigen 
woon- en leefomgeving. Met behulp van nieuwe collectieven organiseren inwoners voorzieningen voor 
wonen, welzijn en zorg op een manier die bij hen past. De tijd is daarom rijp voor nieuwe 
samenwerkingsvormen tussen overheid, burgers en professionals.   
 
Als overheid kunnen we de draagkracht en sociale veerkracht vergroten door bruggen te slaan tussen 
verschillende initiatieven. We willen belemmeringen opheffen in wet- en regelgeving, mensen met 
elkaar in contact brengen en kansen creëren.  

                                                      
1 “Samen werken aan vitaal platteland”, een geconcentreerde aanpak voor Zuidoost Drenthe 2014-
2020 
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5. Focus op beleidsterreinen 2 
 
Onze focus ligt op de terreinen: zorg, sport en monitoring. We voeren daarbij taken uit op provinciale 
schaal. Daarnaast willen we nagaan waarop we in een regio zinvolle accenten kunnen leggen. 
Vanzelfsprekend gebeurt dat in nauw overleg met gemeenten, rijk, maatschappelijke organisaties en 
inwoners.  
 

5.1 Zorg 
 
We stellen deze doelen en resultaten zoals ook opgenomen in de begroting. Gearceerde stukjes zijn 
College prioriteiten.   
 
Doel  Resultaten  
Zorg in Drenthe is voor 
iedereen in Drenthe 
toegankelijk en bereikbaar 
 
 

Er vindt gericht lobby plaats, mede in het kader van de 
samenwerking met onze partners  
Selfcure (zelfdiagnose, behandeling, monitoring) is bevorderd  
Via projecten oplossingen genereren voor een dreigend 
huisartsentekort (vestigingsproblemen) 
Drentse werknemers zijn naast hun werk ook in staat om de 
zorg voor iemand op zich te nemen. Er is minder 
ziekteverzuim bij bedrijven die actief beleid voeren op een 
combinatie van werk en zorg.    
Samen met Groningen hebben we de website voor 
mantelzorgers gefaciliteerd.  
Gemeenten zijn op vraag ondersteund bij het uitvoeren van 
een kwalitatief goed en efficiënt, betaalbaar jeugdzorgbeleid  
Derde werkconferentie zorglandschap Drenthe (i.s.m. 
zorgverzekeraar en Drentse gemeenten) is georganiseerd 

Innovatieve en veelbelovende projecten vanuit het veld, zoals 
het digitale communicatiesysteem, eGPO zijn ondersteund.  

Innovaties voor zorg(voorzieningen), zorg op afstand en 
domotica worden gestimuleerd en gefaciliteerd 
Er is een eerste opzet voor een Drents kader voor het langer 
zelfstandig laten wonen van kwetsbare ouderen 

We ondersteunen gemeenten 
bij een lobby tegen nieuwe 
verdeelmodellen in de zorg. 
We maken ons sterk voor het 
behoud van arbeidsplaatsen.   

Er zijn voldoende middelen voor de zorg en de 
werkgelegenheid in de zorg is grotendeels behouden.  

 
Goede en bereikbare zorg:  
Ontwikkelingen, zoals vergrijzing, substitutiebeleid, de toenemende complexiteit van zorgvragen en 
ouderen die langer thuis blijven wonen, maar ook vraagstukken rondom geschikte huisvesting en 
woonomgeving hebben grote impact op zorg en welzijn. 
De provincie Drenthe, gemeenten, zorgpartijen en ook woningcorporaties staan de komende jaren 
voor de gemeenschappelijke uitdaging de toegang tot zorg in alle delen van de provincie te 
garanderen voor inwoners.  
 

                                                      
2 Zie voor een schematisch totaaloverzicht in de bijlage  
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Zorg- en dienstverlening zorgen voor de meeste werkgelegenheid in het Noorden, maar 
decentralisaties en bezuinigingen hebben grote weerslag op de werkgelegenheid. Dit betekent een 
enorme uitdaging voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten om de werkgelegenheid op 
peil te houden. Het dunbevolkte noorden wordt gekenmerkt door ontgroening en vergrijzing. De 
nadruk ligt daarom nog meer op behoud van kwaliteit, betaalbaarheid en bereikbaarheid van de zorg.  
 
Onze ambities voor de zorg, zoals opgenomen in het collegeakkoord, zijn richtinggevend voor ons 
beleid. Denk aan: langer zelfstandig thuis wonen van inwoners en stimuleren van innovaties (zorg op 
afstand, domotica, gezondheidseconomie � speerpunt Healthy Ageing Noord-Nederland, innovatie in 
techniek/sensoren, medische technologie en eHealth). 
 
Als provincie hebben wij geen wettelijke taak op het terrein van de zorg, maar er zijn wel raakvlakken 
met arbeidsmarkt, demografie, vitaal platteland en gezondheidseconomie3. Dit heeft, in afstemming 
met direct betrokkenen, geleid tot onder andere vernieuwende (bovenlokale) projecten.  
 
Mobiliteit en bereikbaarheid van voorzieningen (ook digitaal) zijn belangrijk voor toegankelijke en 
betaalbare zorg. Om hieraan handen en voeten te geven hebben we begin 2015 een druk bezochte 
tweede werkconferentie Zorglandschap georganiseerd, samen met zorgverzekeraar Achmea en 
gemeenten,  
 
De conferentie heeft vier actiepunten opgeleverd: 

a) verdieping regioanalyse: waarbij het gezamenlijk aanleveren en verdiepen van gegevens/data 
centraal staan 

b) aanpak huisartsentekort via innovatieve oplossingen die zorgen voor een duurzame 
eerstelijnszorg 

c) aanpak om kwetsbare ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Het gaat om de 
afstemming van informele (regie van de burger) en formele zorg (professional) 

d) het delen van burgerinitiatieven en het bieden van experimenteerruimte voor nieuwe 
initiatieven. 
 

De uitkomsten4 worden door betrokkenen verder uitgewerkt in afstemming met de werkagenda Wet 
Langdurige Zorg (WLZ) en in samenhang met de uitvoering van de motie Wolbert. Met deze motie 
wordt ruim 10 miljoen euro vrijgemaakt om gezondheid en welzijn van inwoners in de Veenkoloniën 
(Groningen/ Drenthe) te verbeteren. Begin 2016 wordt een derde conferentie belegd.  
 
We zorgen ervoor dat de ambities zorg die in relatie staan met de beleidsopgaven leefbaarheid & 
krimp (gevolgen vergijzing en ontgroening) worden opgenomen in een geactualiseerde notitie van de 
geconcentreerde aanpak “Vitaal platteland voor Zuidoost Drenthe” worden opgenomen. Voor de 
overige regio’s beschrijven we deze ambities in de notitie Dynamisch Drenthe.  
 
De volgende werkzaamheden zorg beschrijven we nader binnen de Economische koers Drenthe 
2015-2020 “De maatschappelijke economische opgaven centraal“ en meer specifiek binnen het 
Provinciale uitvoeringskader arbeidsmarkt en onderwijs 2016 – 2020 met de titel “Samen investeren in 
een sterke regionale Human Capital”. We stippen ze hier vast aan.  
 
Gezondheidseconomie 

� Pré- en postoperatieve voorziening 
� Combinatie werk en zorg Interreg VB  In for Care (is nu een aanvraag)  

                                                      
3 Zie in de bijlage voor een schematisch overzicht van de provinciale rol bij zorg  
4 Zie bijlage opbrengsten zorgconferentie  



 5 

 
Zorg – onderwijs – arbeidsmarkt    

� Rondetafelsessie Zorg, leerwerktrajecten 
� Grensoverschrijdende zorg/Pflege 
� Lobby voor behoud arbeidsplaatsen in de zorg  
� Lobby tegen nieuwe ongunstige verdeelmodellen in de zorg 
� Lobby voor erkenning van het diploma verzorgende IG in Duitsland   

 
Relevante notities/ websites  

- Verslag en aanbevelingen uit de 2e conferentie zorglandschap Drenthe  
- Bestuurlijke werkagenda hervorming langdurige zorg 2015 – 2018. Drentse gemeenten, 

Zilveren Kruis/ Achmea, provincie Drenthe, augustus 2015  
- Evaluatie overdracht jeugdzorgtaken in de “Drentse pilot jeugd” door de provincie Drenthe 

naar gemeenten. Bureau Van Montfoort, februari 2015   
- “Kostenverschillen in de jeugdzorg”, een verklaring van verschillen in kosten tussen 

gemeenten. Sociaal Cultureel Planbureau 
- www.drenthemantelzorgvriendelijk.nl  

 
5.2 Drenthe beweegt/Sport  

 
Doelen  Resultaten  
Samen met gemeenten door  de 
kracht van sport en bewegen 
Drenthe (economisch) vitaler 
maken met het programma 
‘Drenthe Beweegt’ 

Het aanbod voor aangepast sporten is in kaart gebracht en 
wordt (boven)regionaal toegankelijk gemaakt. Het Drents 
Bureau Aangepast Sporten (DREBAS) is alert op kansen 
voor onderscheidende evenementen voor aangepast sporten 
Projecten POD – sport worden in 12 gemeenten uitgevoerd 
met als opbrengst een directe, effectieve verbinding tussen 
sport en (jeugd-) zorg (sociale teams en 
combinatiefunctionarissen/ sportcoaches). Uiteindelijk is de 
instroom in de gespecialiseerde jeugdzorg aantoonbaar 
verminderd. Er is aansluiting met het project van het 
ministerie van V&J voor risicojeugd: “Alleen jij bepaalt wie je 
bent”.  
Het programma Drenthe beweegt is, na een evaluatie en 
instemming van alle partners, voortgezet.  
Het gesprek met Sport Drenthe en CMO/STAMM over betere 
samenhang tussen de sportmonitor en de 
leefbaarheidsmonitor heeft plaatsgevonden.  
Effecten van JOGG Drenthe 2.0 (jongeren op gezond 
gewicht) zijn aantoonbaar. Er zijn gezondheidsprogramma’s 
in alle gemeenten die worden gemonitord door onderzoek 
vanuit de Hanzehogeschool.  
- 12 gemeenten zijn JOGG-gemeente  
- Koepelovereenkomst JOGG Drenthe 2.0  
- Aanstelling provinciale JOGG-coördinator voor 12 uur per 
week vanaf 1 juli 2015  

 
Binnen deze aanpak geven we nadrukkelijk aandacht aan sport en bewegen als katalysator.  'Drenthe 
Beweegt' is verantwoordelijk voor  de uitvoering; met gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke 
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organisaties als partner. Sport is een toegankelijk middel om contacten te stimuleren en gezondheid te 
verbeteren (via verenigingen, evenementen en de voorbeeldwerking van topsporters). 
 
‘Drenthe Beweegt’ stelt elk jaar zogenaamde mijlpalen vast. Deze zijn: 

• Gezond gewicht 
Doel: Drentse jongeren hebben een gezond gewicht, JOGG (d.w.z. géén obesitas, onder- of 
overgewicht) 

• Sport in de keten van de (jeugd-) zorg 
Doel: Zo min mogelijk jongeren in de gespecialiseerde jeugdzorg door facilitering van de 
sportvereniging 

• Iedereen doet mee 
Doel: Inwoners van Drenthe zijn zelfredzaam en Sport en Bewegen wordt ingezet als middel 

• Sluitend aanbod Aangepaste Sport 
Doel: Iedereen heeft de mogelijkheid gebruik te maken van een aangepast sportaanbod 

 
Er is gekozen voor 4 thema’s:  
 
Vitaliteit en participatie  

1. Vitale kernen in de brede zin van het woord  
2. Ondersteuning Aangepast sporten  

 
Economie, toerisme en recreatie:  

3. Ontwikkeling sport en toerisme (arrangementontwikkeling, Dynamisch toerisme).  
4. Doorontwikkeling Kenniscentrum Evenementen (spin-off organiseren) 

 
De bijdragen van provincie en gemeenten aan ‘Drenthe Beweegt’ is gegarandeerd tot 2017. We willen 
het programma, na een evaluatie en als de overige partners binnen de Council ook hun bijdrage 
leveren, verlengen tot en met 2019.  
 
Topsport en evenementen  
Onze ambities op het gebied van (top-) sportevenementen en bovenlokale sportaccommodaties 
worden niet in deze notie beschreven. 
 
Goed praktijkvoorbeeld: Positief Opgroeien Sport in combinatie met “Alleen jij bepaalt wie  je bent”  
Het provinciale programma Positief Opgroeien Drenthe (POD) is het uitgangspunt voor de 
ontwikkeling van een positief opgroeiklimaat en voor de ontwikkeling van gerichte interventies in 
specifieke opvoedingssituaties. POD stoelt op twee kerngedachten. De eerste kerngedachte is dat 
kinderen en jongeren baat hebben bij een positieve opvoedingsaanpak door alle opvoeders waarmee 
zij te maken hebben. De tweede is dat de verschillende partijen die contact hebben met de Drentse 
jeugd, gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van een veilige en stimulerende 
opvoedingsomgeving. Naast de ouders/opvoeders, zijn deze partijen de professionals en de 
vrijwilligers in scholen, buurten, sportverenigingen en andere leefmilieus.  
 
POD/ Sport  
Vanwege de positieve ervaringen met POD in het onderwijs, heeft de provincie Drenthe de kennis uit 
POD nu ook beschikbaar gemaakt voor de sportverenigingen in Drenthe (POD Sport). Onder regie 
van Tinten Welzijnskoepel zijn inmiddels 10 pilots gestart bij sportverenigingen of in wijken in 
verschillende gemeenten. De projectgroepen die werken aan de pilots bestaan in ieder geval uit de 
deelnemende sportverenigingen en professionals uit het werkveld, zoals leden van het CJG 
(Maatschappelijk werk, GGD, MEE, etc.), buurtsportcoaches en sportcombinatiefunctionarissen, 
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werkend vanuit de lokale welzijnsorganisaties. De resultaten worden gemeten door het Verweij 
Jonkerinstituut in samenwerking met PIONN Drenthe.  
 
“Alleen jij bepaalt wie je bent” voor risicojongeren 
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft contact opgenomen met het Drentse initiatief Positief 
opgroeien – sport. Het rijk wil het landelijke project “Alleen jij bepaalt wie je bent” koppelen aan het 
Drentse initiatief.  Het gaat daarbij om een interventie die bedoeld is om te voorkomen dat jongeren 
afglijden naar de criminaliteit. Dit gebeurt door hen een gestructureerde vrijetijdsbesteding aan te 
bieden. Op die manier wordt een positief netwerk gecreëerd en wordt bijgedragen aan het vergroten 
van sociale vaardigheden. 
 
Relevante notities  

- Projectplan Positief Opgroeien Sport “Werken aan een aanpak om Positief Opgroeien Drenthe 
beschikbaar te maken voor Sportverenigingen”. Door Tinten welzijnsgroep, Yorneo, 
Welzijnswerk Midden Drenthe, Sedna, Impuls, maart 2015   

- Projectplan “Alleen jij bepaalt wie je bent”, Ministerie voor Veiligheid en Justitie  
 www.alleenjijbepaalt.nl  

- Drenthe beweegt: www.drenthe-beweegt.nl/  
• Plan van aanpak ‘Drenthe Beweegt, moet sport Drenthe nog beter maken’ 2013-2016 
• Rapportage “Drenthe Beweegt” 2014 – 2015  

 
5.3 Monitoring, signalering, agendering 

 
Doel  Resultaten  
Drenthe (overheden en 
samenwerkingspartners) 
beschikt over relevante, 
waardevrije data van een breed 
scala van beleidsterreinen. 
Gegevens zijn vrij toegankelijk 
en beschikbaar.  
 

De monitors jeugd, onderwijs, sport en leefbaarheid zijn beter 
op elkaar afgestemd. Er is een eenduidig overzicht van data 
die relevante informatie en adviezen opleveren voor 
beleidsmakers en inwoners.  

De planbureaufunctie van CMO/STAMM is verbreed naar de 
regio Drenthe. CMO/ STAMM werkt daarbij actief samen met 
relevante partners (UMCG, GGD Drenthe, PIONN, 
Zorgverzekeraars, Planbureau Fryslân).   
Bij een tiental projecten in het sociale domein wordt de 
voortgang gemonitord en worden de resultaten in beeld 
gebracht.  

 
Onze rol bestaat vooral uit signaleren en agenderen. Hiervoor maken we gebruik van 
beleidsinformatie vanuit verschillende monitors (onderwijs, sport, leefbaarheid, jeugd, transitie 
jeugdzorg), onze netwerkkontakten en kennis (Europa, landelijk, regio). We willen kansen benutten 
door het vertalen van Europees en landelijk beleid naar de Drentse praktijk, het delen van goede 
praktijkvoorbeelden, het genereren van relevante kennis en het ondersteunen van vernieuwende 
projecten.   
 
Het aantonen van effecten in het sociale domein en gekoppeld daaraan het uitvoeren van concrete 
plannen, is een kwestie van lange adem. Het is belangrijk dat we als middenbestuur hierin blijven 
investeren, gebaseerd op een lange termijnvisie.  
 
Sociaalplanbureau Drenthe/ Groningen:  
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We vragen daarom CMO/ STAMM om hun planbureaufunctie voor het sociale domein, zoals die nu al 
deels wordt uitgevoerd voor de Provincie Groningen, te verbreden naar Drenthe. Huidige taken op het 
gebied van monitoring en onderzoek die CMO/ STAMM nu al uitvoert voor Drenthe passen goed 
binnen dit voorstel. We willen daarbij ook samenwerken met de provincies Overijssel en Fryslân.  
CMO/ STAMM zal begin 2016 met een concreet plan komen. Daarbij zoekt CMO/ STAMM ook contact 
met partners die nu ook data verzamelen en onderzoek doen in het sociale domein. Uitgangspunt is 
om de planbureaufunctie binnen de huidige middelen vorm te geven. We streven naar een 
gezamenlijk opdrachtgeverschap met de Vereniging Drentse Gemeenten.  
 
Relevante notities/ websites:  

- Website sociaal planbureau Groningen www.sociaalplanbureaugroningen.nl  
- Website PIONN een onafhankelijk en praktijkgericht onderzoeks- en adviesbureau met veel 

kennis en ervaring in het brede jeugddomein www.pionn.nl  
- Website ‘Meetbaar beter Drenthe’ (voorheen jeugdmonitor) www.meetbaarbeterdrenthe.nl  
- Drentse onderwijsmonitor www.cmostamm.nl/portfolio/drentse-onderwijsmonitor-2 
- Drentse monitor leefbaarheid  www.provincie.drenthe.nl/feitenencijfers/cijfers/leefbaarheid 
- Sportmonitor Drenthe www.drenthe-beweegt.nl/nieuws/item/24/drentse-sportmonitor-2014-

van-start 
 

6. Burgerkracht  
 
Doel  Resultaten  
De vraag van inwoners is 
leidend bij het vormgeven van 
sociaal beleid  

Het kennisknooppunt Burgerkracht is versterkt en meer 
zichtbaar voor de Drentse inwoners 
Minimaal 4 innovatieve pilots burgerinitiatieven zijn 
ondersteund. Goede voorbeelden zijn uitgewisseld en 
belemmeringen zijn gesignaleerd en weggenomen.   
Er is een brede, gedragen, visie en werkwijze binnen de 
provincie inzake het betrekken van inwoners bij de 
beleidsuitvoering 

 
Gericht werken aan maatschappelijke opgaven is alleen mogelijk als we aansluiten bij de vraag van 
inwoners. We willen actief bijdragen aan visievorming en daarbij ‘good practice’ inbrengen, maar ook 
leren van burgerinitiatieven die zijn vastgelopen. Burgerinitiatieven starten vaak met veel energie, 
maar er komt veel bij kijken om initiatieven concreet te maken, zodat ook resultaat kan worden 
geboekt.  
 
We hebben CMO/STAMM gevraagd om het Kennisplatform Burgerkracht uit te bouwen in 
samenwerking met BOKD, Zorgbelang Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe. Drentse inwoners met 
ideeën en energie worden nadrukkelijk uitgenodigd om zich aan te sluiten bij het kennisplatform.  
 

Het Kennisplatform Burgerkracht is een interactief platform van inwoners, maatschappelijke 
organisaties en overheden waarin ideeën, inspirerende voorbeelden en kennis samenkomen. De 
Drenten kunnen trots zijn op hun platform. Hier presenteren bewoners zich, leren zij van andere 
initiatieven en kunnen zo inspiratie opdoen. Bovendien beschikt het platform over veel kennis, 
praktische tips en een agenda met alles wat er te doen is in Drenthe. Vitaal platteland en LEADER 
Zuidoost Drenthe brengen eigen informatiepagina’s in. Het platform daagt bewoners en 
overheden uit, onder andere via Twitter en Facebook, om aan de slag te gaan met burgerkracht.5 

 
                                                      
5 Uit het Jaarplan Drenthe van CMO/STAMM 2016.  
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We geven CMO/ STAMM de ruimte om innovatieve pilots te ondersteunen, samen met partners van 
het kennisplatform .  
 
Relevante notities/ websites:  

- Website Burgerkracht Drenthe  www.burgerkrachtindrenthe.nl 
 

7. Drentse instellingen voor sociaal beleid  
 
Doel  Resultaat  
Het leveren van een zinvolle 
bijdrage aan het leefklimaat 
van de Drentse inwoners  

Subsidies aan BOKD, CMO/STAMM, ‘Drenthe beweegt’ en 
Zorgbelang zijn gecontinueerd. Instellingen leveren middels 
vastgestelde werkplannen een zinvolle bijdrage aan het 
behalen van de provinciale ambities.  

 
Voor elk instelling is er een specifieke vraag, uitgaande van de provinciale verantwoordelijkheid: 

• CMO/STAMM  
o Zet in op vraaggericht ondersteunen van gemeenten bij de uitrol van de transities en 

decentralisaties.  
o Trekt de werkgroep onderwijs – krimp en zet een jobcoach in. Vanuit de stuurgroep 

onderwijs & krimp worden initiatieven ontplooid om meer landelijke onderwijsmiddelen 
(voor b.v. Vierslagleren, lerarenbeurs naar Drenthe te halen.  

o Voert het regiosecretariaat Hervorming Langdurige Zorg (HLZ), zorgt voor uitvoering 
werkagenda en afstemming met zorglandschap.   

o Ondersteunt burgerkrachtinitiatieven en zet expertise binnen Vitaal Platteland in.   
o Verbreedt de planbureaufunctie die CMO/STAMM uitvoert in de provincie Groningen 

naar onze provincie.    

• BOKD heeft een (beperkte) taak in het ondersteunen van dorpshuizen. 

• Zorgbelang Drenthe ondersteunt en behartigt collectieve belangen van zorgconsumenten.  

• SportDrenthe voert taken uit in het kader van “Drenthe Beweegt” en specifiek voor aangepast 
sporten binnen DREBAS.  

 
Met de sociale instellingen vind regelmatig overleg plaats over hun inzet. In de programma’s van eisen 
en jaarplannen worden de plannen vastgelegd. De inzet wordt afgestemd met gemeenten en is 
flexibel en op maat. De instellingen werken al vaak in opdracht van de gemeenten en van andere 
opdrachtgevers. Zo heeft CMO/ STAMM op verzoek van de regiegroep onderwijs en krimp een extra 
onderzoek gedaan naar leegstaande schoolgebouwen en heeft Zorgbelang Drenthe een onderzoek 
uitgevoerd naar basiszorg en de thematiek van het huisartsentekort in Zuidoost Drenthe beide vanuit 
het cliëntperspectief. Sport Drenthe heeft via Drenthe beweegt projecten geïnitieerd op het snijvlak 
van jeugdzorg en sport.   
 
De basisbudgetten van de instellingen zijn in de Collegeperiode 2016-2019 gegarandeerd. Extra inzet 
is mogelijk vanuit het flexibele budget.  
De instellingen worden ook weer nauw betrokken bij het verder uitwerken van de beleidsnota’s 
Dynamisch Drenthe en Arbeidsmarkt en Onderwijs waartoe deze notitie sociaal beleid een bouwsteen 
is.  
Gedurende deze periode, uiterlijk in 2018, zullen we bezien of de basisbudgetten ook na 2019 vanuit 
provinciaal budget ingezet kunnen worden.  
  
Relevante notities/ websites:  

- www.zorgbelang-drenthe.nl 
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- www.cmostamm.nl 
- www.sportdrenthe.nl 
- www.bokd.nl  

 
8. Financiën 

 
Genoemde middelen zijn geoormerkt voor opgaven in het sociale domein. Het budget sociaal 
economische ontwikkeling is een flexbudget dat jaarlijks dat ingezet kan worden om, in afstemming 
met gemeenten, projecten te initiëren binnen de doelstellingen van deze notitie. Een aantal projecten 
zijn benoemd in de tabellen met doelen en resultaten zoals het projecten huisartsenzorg in 
Coevorden, het innovatieve project digitale communicatiesysteem, eGPO en het project op het snijvlak 
van jeugdzorg en sport “Alleen jij bepaalt wie je bent”.  
De flexmiddelen kunnen worden vermeerderd door cofinanciering vanuit andere provinciale 
beleidsterreinen (vitaal platteland, economische koers, cultuurnota) en door bijdragen van gemeenten 
en waar mogelijk het rijk, Europa en stakeholders.  Anderzijds kunnen de middelen ook worden 
ingezet als co financiering bij relevante projecten vanuit andere beleidsopgaven. Deze notitie vormt de 
grondslag voor de besteding van de middelen.  
 
De middelen voor de ambities in ‘Drenthe beweegt’ zijn opgenomen tot en met 2016. Het programma 
wordt nu geëvalueerd. De Provincie is voornemens ‘Drenthe beweegt’ op gelijke voet te verlengen tot 
en met 2019.   
 
Het budget voor sportevenementen en voorzieningen is in dit overzicht niet meegenomen.  
 
De middelen uit het budget sociaal economische ontwikkeling worden, zoals in deze notitie 
beschreven, verstrekt in afstemming met gemeenten en stakeholders en waar mogelijk in afstemming 
met inwoners.   
 

Budget sociaal domein  2016 2017 2018 2019 

Budget sociaal economische ontwikkeling en 
ondersteuning 

€ 597.772 € 597.772 € 597.772 € 597.772 

Basisbudgetten voor de sociale instellingen 
CMO/STAMM, Zorgbelang, BOKD, Sport 
Drenthe 

€ 848.527  
 

€ 859.558 € 872.451 € 885.538 

Onderwijsmonitor  € 62.500 € 62.500 € 62.500 € 62.500 
Gezondheidseconomie  
‘Drenthe beweegt’ inclusief ondersteuning 
aangepaste sporten 

€ 40.000 
€ 200.000 

€ 40.000 € 40.000 € 40.000 

 
 
 
 



Aansluiting onderwijs –
arbeidsmarkt zorg en welzijn   
(o.a. Ronde tafel sessie zorg)  

vertegenwoordiging 
zorgondernemers Drenthe en 

onderwijs 
 

Zorglandschap Drenthe  
 zorgverzekeraar Drenthe en 

zorgkantoor AWBZ regio Drenthe 

Kwaliteit; tekorten/overschotten arbeidsmarkt – Kwantiteit 
• Ronde Tafelsessie Zorg (voorheen Zorgacademie): 

Ontwikkelen en invoeren drie innovaties in onderwijs: 
1. ICT en techniek zorg 
2. Zelfredzaamheid, samenredzaamheid en zelfmanagement 
3. Poortwachter/ ketenregisseur; generalist versus specialist 

• BBL vouchers en BOL niveau 1 (versnellingsagenda) 
• Project Grensoverschrijdende zorg/Pflege 
• Adviesgroep kennis en arbeidsmarkt 
• Brief aan Van Rijn – verlies arbeidsplaatsen thuiszorg 
• Brief Bussemaker – diploma-erkenning MBO (Sectorplan Grenzeloos 

werken) 
• Zorgcampus Noorderboog, Meppel: Project ‘Gildeleren’ – meester-

gezelconstructie. 
 

1. Actiepunten uit Zorgconferenties  (2014 + 2015): 

• Verdieping regioanalyse 
• Aanpak huisartsentekort  

• Kwetsbare ouderen zo lang mogelijk zelfstandig wonen 
• Delen van burgerinitiatieven en bieden van experimenteerruimte 

2. Actieve Netwerken  – Hervorming Langdurige Zorg (Drentse 
gemeenten), Zorgbelang Drenthe, Progez;  
Bestuurlijk: BOGD (vanuit acute zorg), VDG en HLZ 

3. Huisartsen   - 1 ½ - lijnszorg (toekomstbestendige huisartsen- 
  voorziening Coevorden) 
 - eGPO – elektronisch gestructureerd patiënten overleg - 
  met HZD en Zilveren Kruis) 

Economische insteek:  
• Medische technologie� bedrijvigheid en werkgelegenheid (grootste 

werkgelegenheidssector in Drenthe) 

• Gezondheidstoerisme 
• In for Care (Interreg Vb - aanvraag), vervolg op iAge (Interreg IVb) 

• Pré-  en postoperatieve voorziening (initiatief Noordenveld) 

 

Vitaal/Dynamisch 
platteland/leefbaarheid, 
Samenwerkingsagenda 

Krimp :  
 

beleidsregel,demografie,  
sterke ontgroening, afname 

Initiatieven : 
• Burgerinitiatieven 
• Cijfers en feiten huidig situatie en prognose (demografie, wonen) 

• Uitkomsten vervoersstromen Drenthe 
• Krimpfondsregeling? (leegstand verzorgingshuizen) 

• Samenwerkingsagenda Krimp (Zuidoost Drenthe) 

 

Zorg  
als thema voor 

leefbaarheid 
vitaliteit van 

Bereikbaar en  
toegankelijk 

Provinciale rol:  
• Partijen bijeen 

brengen/verbinden 

• Initiëren 
• Faciliteren 

• Stimuleren (mgl. financieel) 
• Feiten en cijfers 

• Signaleren  
• Agenderen 

Cliëntperspectief  
(Zorgbelang Drenthe) 

 

Gezondheids economie,  
  

kader Economische Koers Drenthe 
(tzt) 
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