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Geachte voorzitter/leden,

Hierbijtreft u ter informatie aan de Uitvoeringsagenda krimp en leefbaarheid 2018 ter
uitvoering van het besluit dat wij op 12 december 2017 hebben genomen.
op 6 juli 2016 hebt u onze nota's "visie op krimp en leefbaarheid 2016-2020, Naar
een Dynamisch Drenthe" en de "Nota sociaal beleid 2016-2020", vastgesteld.

Deze definitieve versie van de uitvoeringsagenda is tot stand gekomen na brede con-
sultatie van gemeenten en stakeholders. ln deze agenda geven wij aan op welke wijze
en met welke inzet wij in 2018 samen met onze partners aan de slag gaan om te
werken aan de prioritaire thema's Krimp en Leefbaarheid. Onze rol richt zich op het
versterken van initiatieven waar de energie zit, die uitgaan van innovatieve concepten
en die inspiratie kunnen bieden voor anderen.

Wijwillen vanuit onze provinciale rol in 2018 nog meer inzetten op samenhang en een
integrale aanpak:"ledereen doet mee!" krijgt als rode draad in ons programma nog
meer aandacht. De thema's Armoede, Laaggeletterdheid, onderwijskansen, Toegan-
kelijkheid en LHBT, die ook in moties van uw Staten zijn benoemd, spelen daarin een
belangrijke rol.

onze rol op het gebied van kennis vergaren, bundelen, beschikbaar maken en be-
spreken heeft meerwaarde en blijft daarom speerpunt voor 2018. Wij willen door moni-
toring nog beter in beeld brengen wat de maatschappelijke opgaven zijn en welke
trends op middellange termijn zichtbaar zijn.
Het Drentse Trendbureau speelt daarbij een grote rol.



2

Een inhoudelijke terugblik en stand van zaken van het Uitvoeringsprogramma
201612017 is beschreven in een apart document dat in januari gereed is.

Wij presenteren de bevindingen tijdens een bijeenkomst met uw Staten op
31 januari2018

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

' , wnd. secretaris

km/wa/coll
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Dynamisch Drenthe • Concept Uitvoeringsagenda krimp en leefbaarheid 2016-2017

1 Uitvoeringsagenda krimp en 
 leefbaarheid 2018

1.1 Inleiding

Deze uitvoeringsagenda 2018 bevat de 2e concrete uitwerking van de ambities, zoals verwoord 
in de Visie op krimp en leefbaarheid 2016-2020. In de uitwerking is ook de Nota Sociaal beleid 
meegenomen die in juni 2016 door Provinciale Staten is vastgesteld. 
In deze uitvoeringsagenda geven wij aan hoe wij in 2018 samen met onze partners aan de slag 
gaan met de thema’s krimp en leefbaarheid. Deze thema’s hebben voor ons hoge  prioriteit. 
Wij willen initiatieven versterken die een aantoonbare meerwaarde hebben, die energie 
opleveren, innovatief zijn en anderen inspireren. 

Met een uitvoeringsagenda houden we de voortgang ieder jaar tegen het licht. Door nieuwe 
ontwikkelingen en opgaven vallen er projecten af en komen er nieuwe projecten bij. Daarmee 
heeft de uitvoeringsagenda een dynamisch karakter: flexibel en interactief. We hebben in de 
afgelopen periode, samen met gemeenten, stakeholders en maatschappelijke organisaties, duide-
lijke keuzes gemaakt en ambities meer integraal opgepakt. Door deze samenwerking krijgen we 
een beter beeld welke inzet en rol van de provincie de meeste winst oplevert voor de verschil-
lende opgaven. De keuzes vinden hun neerslag in deze uitvoeringsagenda, bijvoorbeeld onder 
het kopje speerpunten. 

In nauwe samenwerking met Drentse gemeenten, onderwijsbesturen, zorgaanbieders, zorg -
verzekeraars, sportclubs, woningcorporaties, de sociale instellingen en andere stakeholders 
wordt continu bezien welke aanpak van maatschappelijke opgaven een meerwaarde heeft. 
Ambtelijk en bestuurlijk overleg, veelal in VDG verband, hebben breed input gegeven aan dit 
uitvoeringsprogramma. 

1.2 Leeswijzer

Het doel van deze uitvoeringsagenda is om op een overzichtelijke en samenhangende wijze de 
voorgenomen activiteiten voor 2018 te beschrijven van de belangrijke thema’s uit onze Visie op 
Krimp en Leefbaarheid en de nota Sociaal beleid. 

Bij 1.3 geven we aan hoe we, op basis van ervaringen in 2017 en nieuwe trends en ontwikke-
lingen in de samenleving, keuzes maken bij de uitvoering in 2018. Dit leidt tot aanpassingen 
voor 2018. Een uitgebreid overzicht van onze activiteiten in 2016 en 2017 vindt u in de bijlagen. 

In hoofdstuk 2 hebben we de opgaven voor 2018 in tabellen uitgewerkt. Per thema zijn deel -
opgaven, acties op korte en lange termijn en samenwerkingspartners aangegeven. We blijven in 
gesprek met gemeenten en stakeholders over de meest effectieve rol die we als provincie kunnen 
spelen. Dit hebben we per onderdeel beschreven. 
Zoals in de nota ‘Leefbaarheid en krimp’ staat beschreven zien we de inzet als een plus op onze 
provinciale kerntaken. 

In hoofdstuk 3 zijn specifieke projecten voor 2018 beschreven die meer toelichting nodig hebben. 
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 Uitvoeringsagenda krimp en  leefbaarheid 2018

Een inhoudelijke terugblik en stand van zaken van het Uitvoeringsprogramma 2016/2017 is 
beschreven in een apart document dat in januari gereed is. 

1.3 Inzet vanuit provincie op het terrein krimp en leefbaarheid 

‘Iedereen doet mee en iedereen doet er toe’ is het uitgangspunt van de Visie op leefbaarheid en 
krimp. Daarin hebben wij de koers uitgezet voor onze bijdrage aan leefbaarheid in Drenthe, in 
aanvulling op wat andere partners doen. Onze rol op het gebied van de thema’s leefbaarheid en 
sociaal zien wij als volgt: 
• De provincie is additioneel en komt alleen in actie als gemeenten en/of stakeholders daarom 

vragen. Gemeenten zijn immers de eerst verantwoordelijke overheid op deze thema’s. 
• We werken op bovenlokaal niveau, waar minimaal 2 gemeenten betrokken zijn. 
• We pakken maatschappelijke opgaven op die zich op dit gebied aandienen.

Gedurende het eerste uitvoeringsjaar hebben we samen met gemeenten en partners bezien 
waar onze inzet, bij welke opgave, het meest effectief was. We willen dat onze inzet niet alleen 
meerwaarde heeft voor onze inwoners, maar ook voor gemeenten en partners in het onderwijs, 
zorg en welzijn. Zij zijn als eerste aan zet op het domein leefbaarheid. 

Uit verschillende werksessies met stakeholders en gemeenten is gebleken is dat de provincie een 
duidelijke rol met meerwaarde heeft bij:
• Het beschikbaar maken van relevante kennis over de maatschappelijke opgaven in Drenthe. 

Daarbij hoort het faciliteren van het uitwisselen van kennis, data en uitkomsten van onder-
zoek en monitoring, waardoor betere beleidsvoering mogelijk wordt. Recente voorbeelden 
zijn:
 - Faciliteren Trendbureau Drenthe, gestart op 21 september 2017 
 - Faciliteren KKNN en Leerstoel bevolkingsdaling 
 - Faciliteren Onderzoek naar Intergenerationele armoede, gestart per september 2017 
 - Onderzoek naar hotspots van energiearmoede en mismatch woningmarkt (2017-2018) 

• Het bestuurlijk en ambtelijk bijdragen aan coördineren, regisseren en integraal aanpakken 
van bovenlokale opgaven door bijvoorbeeld: 
 - Deelname aan Council en regiegroep programma ‘Drenthe Beweegt’.
 - Deelname aan Regiegroep Onderwijskwaliteit en stuurgroep Onderwijs & Krimp 
 - Deelname aan de Werkagenda voor het Drents Zorglandschap 
 - Deelname aan de krimpregio Oost-Drenthe 
 - Deelname aan bestuurlijk en ambtelijk VDG overleg. 
 - Mede organiseren van werkconferenties: armoede, zorglandschap, laaggeletterdheid, 

onderwijsdag.
• Het ondersteunen van initiatieven, projecten of proeftuinen op bovenlokaal niveau die 

innovatief en integraal zijn. Faciliteren is vooral waardevol in de eerste fase. Vanaf het begin 
moet aandacht bestaan voor structurele borging. Zodra een project succesvol is, kunnen 
gemeenten en stakeholders de werkwijze structureel overnemen. 

• Het geven van een impuls aan de aanpak van belangrijke maatschappelijke opgaven, zoals 
armoede, laaggeletterdheid, onderwijskansen en hoog zorggebruik. Met ons overzicht van de 
lokale aanpak in de regio, kunnen we anderen inspireren en helpen om goede voorbeelden uit 
te wisselen. 
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Dynamisch Drenthe • Uitvoeringsagenda krimp en leefbaarheid 2018

• Het bij grote dossiers ondersteunen van lobby en ‘public affairs’. Wij kunnen ons brede 
bestuurlijke en ambtelijk netwerk inzetten in Drenthe, Den Haag en Brussel om zo samen 
een front te vormen. 

• Bij brede maatschappelijke vraagstukken bestaat het risico dat niemand zich verantwoor-
delijk voelt voor het totaal. Als provincie hebben wij zicht op het totaalbeeld. Dit biedt ons 
kansen voor een samenhangende aanpak waarbij ieder zijn rol invult vanuit een gedeeld 
eigenaarschap. 

• Het stimuleren van dwarsverbindingen tussen beleidsvelden (zorg - onderwijs - sport) om 
het hokjes denken te doorbreken. 

Trends
We zien voor 2018 de volgende trends en ontwikkelingen1: 
• De verschillen tussen zand en veen en tussen rijk en arm zijn niet minder geworden. 
• Tweedeling is nog steeds aan de orde:

 - Armoede
 - Onderwijskansen/laaggeletterdheid 
 - Gezondheid 

• Versnelling concentratie van groei en hoge inkomens rond de stad Groningen (Noord-
Drenthe) en in Meppel/Zwolle (relatie stad-platteland), gecombineerd met afnemende 
 bevolking in de buitengebieden. 

• Drenthe verandert qua bevolkingssamenstelling (ontgroening en vergrijzing). Dit heeft 
gevolgen voor het type woning, werk, voorzieningen en mobiliteit.

• Er komen, onder meer vanuit het rijk, meer mogelijkheden voor sociale experimenten. 
We moeten daar als regio, samen met onze partners, slim op inspelen en kansen benutten. 

• Inwoners nemen steeds meer initiatieven op het terrein van energie, welzijn en zorg en als het 
gaat om het vergroten van de leefbaarheid in de eigen omgeving. Dit vraagt om een andere rol 
van de overheid. 

• Het steeds ouder worden van de inwoners leidt tot meer ouderdomsziektes als dementie. 
In Drenthe hebben we het hoogste percentage dementerenden. 

• Drenthe kent een hoog percentage eigen woningbezit in de buitengebieden. We zien dat 
mensen met een laag inkomen en weinig vermogen moeite hebben om hun eigen woning aan 
te passen, veilig te houden en energiezuiniger te maken. 

• Er dreigt een tekort aan leerkrachten en gespecialiseerde medewerkers in de zorg, vooral in 
de krimpregio’s. 

• De ontwikkeling in de beroepsbevolking draagt bij aan de tekorten op de arbeidsmarkt. 

Speerpunten 2018
Focus op meer samenhang en een integrale aanpak: 
• We willen vanuit onze provinciale rol in 2018 nog meer inzetten op samenhang en een 

integrale aanpak:
• We gaan de opgaven Zorg en Sport & Beweging meer in samenhang oppakken. Het samen-

werken in preventiecoalities is een eerste stap. We willen daarbij de samenhang met wonen, 
verkeer en vervoer en gezondheidseconomie verder benutten. 

1 Bronnen: Provincie Drenthe en Trendbureau Drenthe 
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 Uitvoeringsagenda krimp en  leefbaarheid 2018

• ‘Iedereen doet mee!’ krijgt als rode draad in ons programma nog meer aandacht. De thema’s 
armoede, laaggeletterdheid, onderwijskansen, toegankelijkheid, LHTB, die ook in moties van 
Provinciale Staten zijn benoemd, spelen daarin een belangrijke rol. 

• We zetten een volgende stap op weg naar meer samenhang tussen het thema ‘krimp 
en leefbaarheid’ en onze kerntaken op het terrein van Verkeer en Vervoer, Economie, 
Ruimtelijke Ordening, Natuur en Cultuur. We stimuleren gemeenten deze brede samenwer-
king ook aan te gaan. 

Onderzoek en monitoring
Onze rol op het gebied van kennis vergaren, bundelen, beschikbaar maken en bespreken heeft 
een grote meerwaarde en blijft daarom speerpunt voor 2018. We willen door monitoring nog 
beter in beeld brengen wat de maatschappelijke opgaven zijn en welke trends op middellange 
termijn zichtbaar zijn. 

Actiepunten zijn: 
• Onderzoek naar de oorzaken van intergenerationele armoede (door de RUG in combinatie 

met ‘Alliantie van kracht tegen armoede’ en Trendbureau) 
• Leefbaarheid in dorpen in beeld brengen (dorpenscan) 
• Onderzoek naar laaggeletterdheid (ook in relatie met armoede), effectiviteit van projecten en 

betere monitoring 
• Transformatie in sociaal domein in beeld brengen 
• Monitoren van ontwikkeling kwaliteit en kwantiteit woningen (Strategisch Voorraadbeheer)
• Ontwikkelen en uitwerken plan van aanpak leegstand particuliere woningen in de regio 

Oost-Drenthe 
• Behoud en versterken ruimtelijke kwaliteit in krimpende dorpen, in samenwerking met 

bewoners en gemeenten.

Werkateliers
Ook de doorontwikkeling van het Trendbureau Drenthe is een speerpunt. In 2018 willen we 
met gemeenten en Trendbureau Drenthe nadrukkelijk experimenteren met het presenteren van 
onderzoek en monitoring. Daarover willen we een dialoog voeren in regionale werkateliers. 
We zien in dat verband samenhang met de kenniscafés van het KKNN, de dialoogtafel uit het 
Drentse Zorglandschap en inhoudelijke themabijeenkomsten vanuit het programma Drenthe 
Beweegt. BOKD, Zorgbelang, Sport Drenthe zijn samenwerkingspartners bij de verschillende 
thema’s. 

Overige focuspunten voor 2018
• De integrale aanpak in Zuidoost-Drenthe waarvoor we ons hebben aangesloten bij de 

5 krimpregio’s. Uitwerken uitvoeringsplan regiodeal voor aanpak gevolgen krimp in 
Oost-Drenthe op basis van de strategische visie BOCE (samenwerkingsverband tussen de 
gemeenten Borger Odoorn, Coevorden en Emmen) en in aansluiting op het provinciale 
beleid. 

• In samenwerking met de vijf andere krimpprovincies lobbyen bij het rijk voor extra middelen 
voor de aanpak van de problemen in de krimpregio’s (regiodeals).

• Het inrichten van preventiecoalities in het kader van de werkagenda van Drents 
Zorglandschap en het programma Drenthe Beweegt 

• Het experimenteren met dorp hubs waarbij de kracht van inwoners een belangrijk uitgangs-
punt is voor het bereikbaar houden van voorzieningen. 
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Dynamisch Drenthe • Uitvoeringsagenda krimp en leefbaarheid 2018

• In samenwerking met het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe (gemeenten en 
stakeholders) versterken aanpak laaggeletterdheid in de taalhuizen door monitoring en (het 
toepassen van) onderzoek in samenwerking. 

• Ontwikkelen, mede op verzoek van gemeenten, van projecten en initiatieven op het terrein 
van wonen en zorg. De nadruk ligt op inwoners met een eigen woning in de krimpregio’s die 
weinig mogelijkheden hebben voor woningaanpassing.

• Aandacht voor het toenemende aantal mensen met een vorm van dementie. 
• Een vast overleg en werkstructuur met de krimpregio Oost-Drenthe.
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 Opgaven Uitvoeringsprogramma 2018 

Deelopgaven Acties Samenwerkings-
partners

Agenderen middellange termijn
Beleidskader 2016-2020

Opgave korte termijn 
Uitvoeringsagenda 2018

Prioritair thema: Integrale aanpak krimp en leefbaarheid

Bundeling van 
monitoring 
van trends, 
 ontwikkelingen.

Initiëren en faciliteren van een goed 
functionerend trendbureau op de vijf 
prioritaire thema’s uit Visie op Krimp 
en Leefbaarheid. 

We voeren in 2019 een evaluatie 
uit naar het functioneren van het 
trendbureau.

Provinciale rol: regisseren, 
 signaleren, agenderen, 
 organiseren

Meerjarige opdrachtverlening aan CMO 
STAMM voor het in stand houden van 
een trendbureau en het aanbrengen 
van samenhang tussen de bestaande 
monitors:
• Onderwijsmonitor 
• Leefbaarheidsmonitor 

Onderzoek doen naar de mogelijkheid 
van een transformatie/zorg monitor. 

Integratie onderdelen van de sport-
monitor in de leefbaarheidsmonitor. 

CMO STAMM, 
 Trend bureau Drenthe, 
Gemeenten, GGD, 
 Kennisnetwerk Krimp 
Noord- Nederland, RUG

Een functionele verbinding tussen 
het Trendbureau Drenthe en de 
werkgroep datadelen in de zorg Drenthe 
aanbrengen. 

CMO STAMM, Gemeenten, 
 Zorg aanbieders, 
 Zorgverzekeraars 

Beschikken over actuele kennis op 
het gebied van leefbaarheid en 
krimp, waar nodig faciliteren nader 
onderzoek 

Provinciale rol: regisseren, 
 signaleren, agenderen

Faciliteren Kennis Knooppunt Krimp 
Noord-Nederland en leerstoel bevolkings-
daling RUG benutten. 
Kennis uitwisseling met andere regio’s 
met krimp 

Hanzehogeschool en RUG, 
provincies Groningen en 
Friesland, Trendbureau 
Drenthe 

Inspelen op 
de gevolgen 
van krimp en 
leefbaarheid.

Stimuleren dorpsinitiatieven om met 
lokale burgerinitiatieven de leefbaar-
heid te verbeteren 

Provinciale rol: faciliteren, 
 signaleren en agenderen 

Provinciale bijdrage € 50.000 per 
gemeente. 
We beleggen een resultaatbijeenkomst 
met gemeenten. Initiatieven worden 
vermeld op www.burgerkrachtDrenthe.nl 

Gemeenten en burgers, 
CMO STAMM, BOKD, 
Zorgbelang Drenthe, 
Landschapsbeheer 
Drenthe

Het in stand houden van een Kennis-
platform burgerkrachten in verbinding 
met de sociale instellingen. 

CMO STAMM, BOKD, 
Zorgbelang Drenthe, 
Landschapsbeheer 
Drenthe. Er is samen-
werking met Drenthe in 
Transitie. (DITenergie) 

2 Opgaven Uitvoeringsprogramma  
2018 
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Dynamisch Drenthe • Uitvoeringsagenda krimp en leefbaarheid 2018

Deelopgaven Acties Samenwerkings-
partners

Agenderen middellange termijn
Beleidskader 2016-2020

Opgave korte termijn 
Uitvoeringsagenda 2018

Opstellen en uitvoeren vernieuwde 
samenwerkingsagenda krimp 
Oost-Drenthe met het Rijk (regiodeal) 
om op gestructureerde wijze de 
gevolgen van krimp op te vangen. 
Zo nodig actualiseren van de
nota Vitaal Platteland 
‘ Geconcentreerde aanpak voor 
Zuidoost-Drenthe’. 

Provinciale rol: organisatie-
vermogen, agenderen, mee  -
financieren 

Met gemeenten en stakeholders 
zorgen voor inpassing en actualisering 
krimp agenda Oost Drenthe binnen 
de gezamenlijke visie ‘Nederland in 
Balans’ en integreren met de nota Vitaal 
 platteland. 
Met de 6 krimpregio’s (K6) bevorderen 
dat met het rijk specifieke maatregelen 
genomen kunnen worden. 

Met de regio uitvoeren nota Vitaal 
 platteland

Rijk en gemeenten 
krimpregio Oost 
Drenthe en stakeholders 
(woningcorporaties, 
onderwijs, bedrijfs-
leven,  zorg  aanbieders, 
 zorgverzekeraars etc).
Landelijke anticipeer- en 
krimpregio’s 

Ondersteunen van lobbytraject samen 
met de regio. 

Gemeenten, woning-
corporaties, lobbyist SNN 

Uitvoering ambities in de programma’s 
Vitaal platteland/samenwerkings agenda 
krimp door het ondersteunen van 
projecten. 

Gemeenten, woning-
corporaties, onderwijs, 
bedrijfsleven.

Uitvoering LEADER Zuidoost-Drenthe Zie boven. Verbonden 
partijen in de LAG

Prioritair thema: Beschikbare en toegankelijke zorg 
Hoofddoel: Realiseren van  een goede zorginfrastructuur gericht op bereikbare, kwalitatief goede en betaalbare zorg in Drenthe

Goed 
 georganiseerd 
zorgaanbod2 en 
vraagbundeling 
van zorg  vragers 
gericht op 
goede zorg.

Kwaliteit en bereikbaarheid van 
zorgaanbod overeind houden. 
 Structurele samenwerking met 
gemeenten en stakeholders binnen 
het Drents Zorglandschap 

Provinciale rol: stimuleren 
faciliteren

Bijeenbrengen en analyseren van 
beschikbare data in de zorg door het 
Trendbureau Drenthe. 

CMO STAMM, Zorgbelang 
Drenthe 

Uitvoering werkagenda Drents Zorgland-
schap. Met daarin als speerpunten: 
• Effectiever werken in de wijk
• EPA3/opvang verwarde personen
• Preventiecoalitie (in samenhang met 

‘Drenthe Beweegt’)

Drentse gemeenten, 
Zilveren Kruis, GGD 
Drenthe, CMO STAMM, 
Zorgbelang Drenthe 

Initiëren projecten met vernieuwende 
aanpak dementie i.s.m. zorgaanbieders 
en gemeenten

Gemeenten, 
 Zorg verzekeraar, 
 zorgaanbieders 
Burgers?

2 Zoals ziekenhuis, huisarts, eerste hulp en apotheken.

3 Ernstige psychiatrische aandoeningen.
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 Opgaven Uitvoeringsprogramma 2018 

Deelopgaven Acties Samenwerkings-
partners

Agenderen middellange termijn
Beleidskader 2016-2020

Opgave korte termijn 
Uitvoeringsagenda 2018

Door gemeenten en stakeholders zicht 
krijgen op inhoudelijke en proces-
matige beleidsbelemmeringen tussen de 
verschillende wetten en financierings-
stromen (WMO, HLZ en ZvW). Onder-
steunen lobby. 

Gemeenten, 
 Zorgverzekeraar, 
Rijk

Waar nodig organiseren van lobby voor 
het behoud van bereikbare ziekenhuis-
zorg voor alle inwoners in Drenthe. 

Gemeenten/overheden, 
Zorgaanbieders, 
 Zorgverzekeraars 

Opschalen 
van pilots en 
voorbeelden 
als bovenlokale 
oplossingen 
voor het 
 realiseren van 
 kwalitatief 
goede, 
bereikbare en 
betaalbare zorg 
voor iedereen in 
Drenthe. 

Via innovatieve oplossingen werken 
aan kwalitatief goede en goed bereik-
bare eerstelijnszorg, zorg op afstand 
en domotica

Provinciale rol: stimuleren, 
 faciliteren 

Doorontwikkeling anderhalve lijnszorg. 
Delen van goede voorbeelden. 

Gemeenten, Huisartsen-
groep Coevorden - Dalen 
(HAGRO), zorgaanbieders 
en zorgverzekeraar

Intersectorale projecten (wonen en zorg) 
om mensen te ondersteunen langer 
zelfstandig en veilig in (eigen) huis te 
kunnen blijven wonen. Met speciale 
aandacht voor mensen met een eigen 
woning en weinig financiële mogelijk-
heden. 

Gemeenten, 
 woning corporaties, 
Zorgaanbieders, 
inwoners,
Natuur- en milieu-
federatie?

Geleidelijke invoering van een digitaal 
communicatiesysteem rondom de klant 
b.v. coördinatie hulp, eGPO4. 

Gemeenten, 
 Zorgverzekeraars, 
 Huisartsenzorg Drenthe 
(HZD), huisartsen. 

Organisatie 4e werkconferentie zorgland-
schap gericht op het delen en opschalen 
van goede voorbeelden in Drenthe. 
Agenderen van opgaven en thema’s. 

Gemeenten, 
 Zorgverzekeraars, 
Zorgbelang Drenthe, CMO 
STAMM, Caranscoop

Aansluiten bij het Interreg VA project 
‘Sorgen für – Sorgen dass’ met als doel 
om de wederzijdse, grensoverschrijdende 
inzetbaarheid van zorgmedewerkers te 
vergroten.

Duitse en Nederlandse 
zorgwerkgevers, onder-
wijsinstellingen, kennis-
centra, CMOSTAMM, 
Duitse en Nederlandse 
overheden

Aansluiten bij het Interreg VA-project ‘Vital 
Regions’ is een initiatief van de provincie 
Drenthe en Landkreis Emsland waarin een 
aantal nieuwe producten worden ontwik-
keld en getest waarmee ouderen langer 
zelfstandig kunnen wonen.

Health Hub Roden, 
Landkreis Emsland, NHL/ 
Stenden, Gemeente Aa 
en Hunze, woningbouw 
coöperatie de Volmacht 

4 Elektronisch georganiseerd patiënten dossier.
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Deelopgaven Acties Samenwerkings-
partners

Agenderen middellange termijn
Beleidskader 2016-2020

Opgave korte termijn 
Uitvoeringsagenda 2018

Gezondheid en vitaliteit door sport en bewegen 
Hoofddoel: activering door sportactiviteiten gericht op vitalisering en gezondheid

Sport als 
katalysator om 
jongeren een 
gezonde leefstijl 
en gewicht te 
geven.

Doen uitvoeren programma 
Drenthe Beweegt 2.0 voor de 
periode 2017-2020 gekoppeld 
aan maatschappelijke trends en 
 ontwikkelingen.

Provinciale rol: organisatie-
vermogen, stimuleren 
 

Afspraak met Council en SportDrenthe 
over een efficiënte en effectieve 
uitvoering van het programma Drenthe 
Beweegt 

SportDrenthe, provincie, 
gemeenten en sport-
organisaties

Sport om 
jongeren en 
ouderen sociaal 
te activeren.

Het aanbod voor aangepast sporten is 
in kaart gebracht en is (boven) regionaal 
toegankelijk

SportDrenthe, Drents 
Bureau Aangepast Sporten 
(DREBAS) 

Verbeteren van 
het bovenlokaal 
aanbod en de 
bereikbaarheid 
van aangepaste 
sportmogelijk-
heden.

Drenthe Beweegt, Kansen 
voor de Veenkoloniën, 
HANNN, BOKD, CMO 
STAMM, Sport Drenthe

Drenthe 
Gezond!
Drenthe 
gezond zet zich 
maximaal in 
om inwoners 
zo gezond 
mogelijk te 
laten opgroeien 
en ouder te 
worden. 

Faciliteren van de coördinator JOGG GIDS 
die het deelprogramma ‘Drenthe gezond’ 
uitvoert! 

Drenthe Beweegt, 
gemeenten, Tinten 
welzijnsgroep en andere 
stakeholders, 

Ondersteunen van projecten ook i.s.m. 
natuur, Vrijetijds economie en voeding 

Drenthe Beweegt, 
ministerie van Veiligheid 
& Justitie, Gemeenten 
Emmen, Assen, Groningen, 
Tinten, Laureus

Drenthe doet 
mee. Iedereen 
kan meedoen 
bij sport en 
beweging

Ondersteunen project ‘Project Alleen jij 
bepaalt’ voor risicojeugd en broertjes en 
zusjes; beschikbaar voor 30 jongeren in 
Emmen en Assen

Sport Drenthe, Gemeente 
Hoogeveen, VWS, 
Jeugdsport- en cultuur-
fonds

In afstemming met gemeenten en 
partners aandacht voor het Jeugd Sport 
en cultuurfonds, zodat alle kinderen mee 
kunnen doen aan sport en cultuur.

Drenthe Beweegt, 
gemeenten, Min SZW 
werkgevers
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 Opgaven Uitvoeringsprogramma 2018 

Deelopgaven Acties Samenwerkings-
partners

Agenderen middellange termijn
Beleidskader 2016-2020

Opgave korte termijn 
Uitvoeringsagenda 2018

Prioritair thema: Onderwijskwaliteit en toegang arbeidsmarkt 
Hoofddoel: kwaliteitsverbetering onderwijs gericht op toegang arbeidsmarkt en tijdig anticiperen op krimp in het onderwijs

Verbeteren van 
de onderwijs-
kwaliteit gericht 
op de toegang 
tot de arbeids-
markt.

Het bieden van kansen aan jongeren 
in Zuidoost Drenthe. 

Provinciale rol: stimuleren 

Stimuleren projectontwikkeling in het 
programma Vitaal Platteland Zuidoost-
Drenthe 

Gemeenten, onderwijs-
instellingen, culturele 
instellingen en werkgevers

Het bieden van een inspirerend, veilig 
en stimulerend opvoedklimaat aan 
kinderen in Drenthe.

Provinciale rol: stimuleren, 
 faciliteren

Op vraag vanuit het onderwijs en 
gemeenten stimuleren van programma’s 
als Positive Behavior Support (PBS), 
Positive Action en ‘Vroeg erbij’ in het 
onderwijs

Onderwijs instellingen, 
gemeenten, 
 zorgaanbieders

Met gemeenten nagaan waar onvol-
doende regelingen zijn voor deelname 
van kinderen aan binnen- en buiten-
schoolse activiteiten. Zo nodig onder-
steunen van ‘op maat’ oplossingen.5

Gemeenten, Stichting 
Leergeld, jeugdsportfonds, 
jeugdcultuurfonds

Uitvoeren van het Drentse excellentie-
traject gericht op een brede 
kwaliteits verbetering 

Provinciale rol: stimuleren 

15 nieuwe scholen doen mee aan het 
3e en vernieuwde excellentietraject. De 
scholen uit de 1e 2 trajecten blijven hun 
goede praktijk uitwisselen. 
Scholen die het goed doen treden op 
als ambassadeurs naar andere scholen 
(visitatie).

Onderwijsinstellingen, 
Regiegroep onderwijs-
kwaliteit, coördinator 
Drentse onderwijskwaliteit

Middels het inzetten van de 
Onderwijs monitor nader onderzoek 
doen naar de schoolcarrière van 
Drentse leerlingen die vaak onder hun 
niveau vervolgopleidingen kiezen 

Provinciale rol: stimuleren 

Uitkomsten uit de Onderwijsmonitor 
laten omzetten in handvatten voor 
effectief beleid. 
 

CMO STAMM, Onderwijs-
monitor, regiegroep 
Onderwijskwaliteit 

Inspelen op 
de gevolgen 
van krimp voor 
de onderwijs-
kwaliteit.

Mobiliteit in het primair onderwijs 
verder verbeteren.
Agenderen in het netwerk van 
dreigend leraren tekort in PO en VO. 

Provinciale rol: stimuleren 

In ontwikkeling i.s.m. onderwijs arbeids-
markt.

Stuurgroep onderwijs 
en krimp, gemeenten, 
Onderwijsbesturen, 
OC&W, VOION, platform 
arbeidsmarkt PO

Ondersteuning bij de (her)inrichting 
van het Drentse techniekonderwijs

Provinciale rol: initiëren, 
agenderen 

Voorzitterschap begeleidingsgroep 
Techniekpact Drenthe, doen van onder-
zoek en bespreken uitkomsten.

Onderwijs, bedrijfsleven 

5 Mede als uitvoering van motie M 2016-20 ‘Drenthe actief tegen armoede’.
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Deelopgaven Acties Samenwerkings-
partners

Agenderen middellange termijn
Beleidskader 2016-2020

Opgave korte termijn 
Uitvoeringsagenda 2018

Ondersteuning bij het opstellen van 
spreidingsplannen 

Provinciale rol: stimuleren 

Via de onderwijsmonitor is actueel in 
kaart waar scholen in de problemen 
kunnen komen. De vanuit de stuurgroep 
Onderwijs en Krimp aangestelde proces-
begeleiders krimp informeren onderwijs-
besturen (po en vo) en gemeenten over 
de gevolgen van krimp voor hun scholen/ 
Gemeente. 

Drentse Vo en Mbo 
instellingen, Gemeenten, 
stuurgroep Onderwijs & 
krimp, procesbegeleiders 
krimp  

Het verminderen 
van laag -
geletterdheid

Iedereen kan meedoen, zonder 
 belemmeringen, met lezen en 
schrijven. Zoals het behalen van een 
startkwalificatie voor de arbeidsmarkt

Provinciale rol: stimuleren, 
 faciliteren 

Afspraken en financiering Bondge-
nootschap voor een geletterd Drenthe 
met inbreng van Biblionet Drenthe 
(opgave in cultuuragenda). Aansluiten 
bij de innovatie agenda Drents Netwerk 
 Bibliotheken 2017-2020 (met name 
basisvaardigheden).

Gemeenten, Stichting 
lezen en schrijven, 
Biblionet, Onderwijs, 
ondernemers

In samenwerking met het Bondgenoot-
schap, hogescholen stimuleren van 
onderzoek en monitoring van resultaten 
aanpak laaggeletterdheid.
Ondersteuning bieden bij het inrichten 
van een kennisnetwerk in Drenthe 
(wellicht Noord Nederland) en een 
onderzoeker om de aanpak verder te 
verbeteren.

Bondgenootschap, 
hogescholen, Drents 
Trendbureau, hoogleraar 
Maurice de Greef  

Prioritair thema: Kwaliteit leefgebieden 
Hoofddoel: kwaliteit van woon- en leefgebieden op peil houden

Aanpak van 
herstructurering 
van vastgoed.

Kwaliteit voor stad en dorp. Zorgen 
voor slimme verbinding met de 
uitvoering van het herstructurerings-
fonds ruimtelijke kwaliteit, de 
retailagenda en het binnenstad-
fonds. Woningvoorraad in Drentse 
gemeenten laten aansluiten bij de 
vraag. Mede zorgen voor een toe  -
nemend passend aanbod voor kwets-
bare huishoudens, toename duurzame 
en veilige woningen waarbij mensen 
langer zelfstandig kunnen wonen.

Provinciale rol: coördineren, 
stimuleren, agenderen

In minimaal 3 gemeenten samen-
hang aanbrengen tussen de inzet van 
energiecoaches en veiligheidscoaches 
(die mensen adviseren over woning-
aanpassingen om langer zelfstandig thuis 
te wonen). Gericht op de particuliere 
woningmarkt (koop).

Gemeenten, corporaties, 
vastgoed-ontwikkelaars, 
Woonbond, Drents 
Energie loket, BOKD, 
GeneratieThuis 
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 Opgaven Uitvoeringsprogramma 2018 

Deelopgaven Acties Samenwerkings-
partners

Agenderen middellange termijn
Beleidskader 2016-2020

Opgave korte termijn 
Uitvoeringsagenda 2018

Aansluiten bij ambities projecten 
Energiearmoede zoals ‘Samen besparen 
de Lariks’ en ‘Wijk van de toekomst in 
Gieten’, betreffende de verduurzaming 
van de Drentse woningmarkt. 

Gemeenten, Stichting 
energiebank Nederland, 
woningcorporaties 
Expeditie energieneutraal 
wonen (Drents Energie 
Loket)

Doorontwikkeling herstructureringsfonds/ 
vereveningsinstrument. Pilot met Rijks-
meester in krimpregio. 
Ontwikkeling pilots voor de aanpak van 
sloop van woningen in de particuliere 
voorraad in de krimpregio (waarbij 
aandacht voor invulling ‘lege plekken’).

Rijksmeester, gemeenten 

Prioritair thema: Bereikbare bovenlokale voorzieningen 
Hoofddoel: bereikbaar houden van bovenlokale voorzieningen voor alle inwoners

Inventariseren 
van- en inspelen 
op- de gevolgen 
van demografi-
sche krimp voor 
de bereik-
baarheid van 
(boven-)lokale 
voorzieningen.

Participeren in het MIRT onder-
zoek fase 2 ‘Anders benutten’, met 
 uitvoering van projecten als:
• Dorpshub in Drenthe 
• Zorginitiatief Coevorden/Dalen 
• Leerlingenvervoer Borger-Odoorn
•  Projecten publiek vervoer – wmo 

vervoer – leerlingenvervoer

Integrale doorontwikkeling Dorp hub 
Grolloo, en initiëren van minimaal 2 
nieuwe Dorp hubs waarvan minimaal 1 
in de krimpregio Zuidoost Drenthe. 
Faciliteren  dorpsregisseur in Grolloo

Provincies Groningen, 
Friesland, gemeenten, 
OV-bureau, BOKD, 
 Trendbureau Drenthe,
Artgineering

Realiseren van 
een Drenthe 
dekkend 
netwerk voor 
snelle digitale 
bereikbaarheid 
(breedband).

Aanpak Breedband: 
In het voorjaar van 2019 is in geheel 
Drenthe breedband beschikbaar dat 
minimaal voldoet aan de Europese 
norm voor Next Generation Access, 
zodat optimaal gebruik kan worden 
gemaakt van de innovaties die 
via breedband beschikbaar zijn 
en komen. Daarmee wordt een 
digitale tweedeling voorkomen en 
de economie en leefbaarheid op het 
platteland versterkt.

Provinciale rol: coördineren, 
stimuleren 

Proces van burgerinitiatieven dat voor 
Breedband is opgestart ook benutten om 
burgerinitiatieven in sociaal domein te 
ontplooien

Gemeenten, initiatief-
nemers, BOKD
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3 Toelichting projecten en activiteiten 
uitvoeringsagenda 2018 

3.1 Uitvoering Trendbureau Drenthe

In 2018 zal het Trendbureau Drenthe verder vorm krijgen. Een begeleidingsgroep van bestuur-
ders van gemeenten en provincie is ingesteld om de inrichting te voeden en te volgen. Daarbij 
wordt vooral gekeken naar de invulling van de kernfunctie: Duiding en dialoog en het inrichten 
van een transformatie- of zorgmonitor. 

Het Trendbureau Drenthe zal de samenwerking met andere data- en kennisinstituten zowel 
landelijk als lokaal verder invullen: 
• Kennis Netwerk Krimp Noord Nederland KKNN/Leerstoel bevolkingsdaling 
• GGD Drenthe 
• UMCG/Lifelines e.a. 
• RUG (o.a. onderzoek naar intergenerationele armoede) 
• Bondsgenootschap voor een geletterd Drenthe (opbouwen kennisnetwerk) 

Uitgangspunten Trendbureau Drenthe bij CMO STAMM 

Positionering
Het Trendbureau Drenthe is een onafhankelijke kennisinstelling werkend vanuit provinciaal 
perspectief, maar kan specifieke gegevens leveren aan gemeenten. Het Trendbureau volgt de 
trends en ontwikkelingen in het domein van leefbaarheid en krimp. Hoofddoel is het onder-
steunen van de lokale beleidsontwikkeling van Drentse gemeenten, de provincie en maatschap-
pelijke instellingen. Onderzoek wordt onafhankelijk verricht en wetenschappelijk verantwoord. 
Organisatorisch maakt het bureau onderdeel uit van CMO STAMM.

Kerntaken 
• Data verzamelen, bewerken en ontsluiten voor beleidsmakers van overheden en maatschap-

pelijke instellingen.
• Interpreteren van deze data en analyseren tot informatie en kennis.
• Leveren van een bijdrage die signaleert, duiding geeft en de agenda bepaalt ten behoeve van 

beleidsontwikkeling binnen de financiële kaders en die past bij de verschillende fasen van de 
beleidscyclus.

3.2 De kracht van inwoners 

We verwachten nieuwe initiatieven voor het kennisplatform burgerkracht en de website    
www.burgerkrachtindrenthe.nl in het najaar van 2017. Ook zal er een tussenrapportage komen 
van de regeling dorpsinitiatieven. Voor 2018 willen we initiatieven van inwoners met inwoners, 
gemeenten en maatschappelijke organisaties beter in beeld brengen. We zoeken daarbij 
 verbinding met andere initiatieven, zoals het platform Drenthe in Transitie (met een multi-
mediale, interactieve aanpak via www.ditenergie.nl Facebook en Twitter). We zien steeds meer 
bewonersinitiatieven rondom thema’s als zorg en de dorp hubs vanuit Verkeer en Voervoer. 
Ook hiervoor geldt dat wij initiatieven van inwoners en gemeenten vanuit een coördine-
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rende rol willen ondersteunen met als doel een goede multimediale verspreiding van goede 
voorbeelden. 

3.3 Uitvoering krimpagenda Zuidoost-Drenthe

Het afgelopen jaar is samen met de vijf andere krimpprovincies aandacht van het rijk voor deze 
ontwikkeling gevraagd. Er is gevraagd om extra investeringen in de krimpregio’s via program-
matische afspraken met elke regio.
Naar verwachting zal het rijk in de komende jaren regiodeals gaan sluiten. Deze zijn niet 
 exclusief gericht op krimpregio’s en de aanpak van de gevolgen van demografische verande-
ringen. Het rijk lijkt te kiezen voor afspraken (ook financieel) over de aanpak van regionale 
uitdagingen (groei, krimp, economische structuur, innovatie) en ieders rol hierin. 
Samen met gemeenten wordt gewerkt aan een geactualiseerd kader voor de aanpak van de 
gevolgen van de demografische veranderingen (bevolkingsdaling, ontgroening, vergrijzing, 
negatief migratiesaldo) in de regio. De basis hiervoor wordt momenteel gelegd in de opstelling 
van de strategische visie BOCE (samenwerking gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en 
Emmen, afstemming met Aa en Hunze). Ook provinciale plannen op het gebied van wonen, 
werken, leven en reizen (pendelen) spelen hierin een belangrijke rol, met aandacht voor grens-
overschrijdende ontwikkelingen.

3.4 Uitvoering Leader Zuidoost-Drenthe 

De lokale Actiegroep voor Zuidoost-Drenthe (LAG) richt zich op verbetering van de leefbaar-
heid in Zuidoost-Drenthe. Dit gebeurt enerzijds door subsidies te verstrekken voor lokale 
initiatieven en MKB ondernemers, anderzijds door processen te stimuleren en haalbaarheids-
onderzoeken uit te laten voeren. 

De LAG werkt via een vastgestelde strategie aan de volgende vijf thema’s:
1. Versterken lokale samenwerking 
2. Versterken van de toeristische sector
3. Versterking en innovatie van het MKB, banenmotor in Zuidoost-Drenthe
4. Optimaliseren van (digitale) bereikbaarheid
5. Versterking van woon- en leefomgeving

Het komend jaar wil de LAG zich meer richten op de versterking van het ondernemerschap, 
omdat dit thema achterblijft bij de lokale initiatieven. In dit verband is de LAG ook stakeholder 
in het Interreg-project OSIRIS. De LAG wil via een netwerk voor gilden het ambacht onder de 
aandacht brengen en werkgelegenheid creëren. 
In 2018 zal ook de samenwerking met de LAG’s van Moor ohne Grenzen ( Emsland) en 
Oost-Groningen worden geïntensiveerd, gericht op de realisatie van (voorbeeld)projecten. 

In 2018 stelt de LAG twee tenders open van elk € 500.000,- om concrete projecten uit te laten 
voeren.
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3.5 Uitvoering werkagenda Drents Zorglandschap 

De Drentse leerkring vormt de samenwerkingsstructuur van het Drentse Zorglandschap. Dit 
vraagt om een juiste agendering binnen de overleggen: strategie, beleid of uitvoering. Daarnaast 
wordt kritisch gekeken op welke schaal (lokaal, sub regionaal of provinciaal) er uitwerking kan 
worden gegeven aan de gekozen thema’s.
De Drentse leerkring bestaat uit de volgende onderdelen:
• Bestuurlijke dialoogtafel/themabijeenkomst

 - Doel: bestuurlijke afstemming op Drentse schaal
 - Voor: Gemeenten, Zilveren Kruis (zorgverzekeraar + zorgkantoor) en provincie
 - 1 à 2 keer per jaar

• Werkgroep Drents Zorglandschap
 - Doel: beleidsmatige afstemming op Drentse schaal
 - Voor: gemeenten, Zilveren Kruis (zorgverzekeraar + zorgkantoor) en provincie
 - 10 keer per jaar

De werkgroep Drents Zorglandschap is de drijvende kracht achter de samenwerking tussen 
gemeenten, Zilveren Kruis en provincie. De Drentse werkagenda is richtinggevend, waarbij er 
een sterke verbinding is met andere landelijke en regionale agenda’s en initiatieven. Ook is de 
werkgroep verantwoordelijk voor de bestuurlijke voorbereiding en borging van de verschil-
lende thema’s. Er wordt samengewerkt aan een nadere concretisering van de werkagenda. 
De uitdaging is om knelpunten en belemmeringen om te zetten in kansen en mogelijkheden; 
door te experimenteren, te onderzoeken en te leren met zorginnovatie als resultaat. Concrete 
taken en thema’s:
• Monitoren en evalueren van de voortgang Drentse werkagenda;
• Verbinden en deelname aan landelijke overleggen en leerkringen;
• Bestuurlijke dialoogtafel voorbereiden;
• Thema effectief samenwerken in de wijk;
• Thema sluitende GGZ-keten;
• Thema preventie;
• Grensvlakkendiscussie;
• Werkconferentie Zorglandschap voorbereiden.

Vanuit de Werkagenda wordt gewerkt aan de volgende ambities:
• Effectief samenwerken in de wijk:

 - Samenwerken rond de inkoopprocessen (wijkverpleging, huisartsenzorg en onder-
steuning), zodat integraal wijkgericht werken wordt bevorderd. 

 - Ontschotting van wetgeving
 - Sluitende keten voor kwetsbare ouderen 

• Ontwikkeling van een sterke en sluitende GGZ keten in Drenthe 
• Mogelijkheden voor gezamenlijke preventie-activiteiten vergroten 

 - Investeren in samenwerkingscoalities rondom preventie (gemeenten, Zilveren Kruis, 
Zorgkantoor, Drenthe Beweegt en aanbieders)

 - Inventarisatie preventieprojecten in Drenthe

Wij hebben een agenderende en faciliterende rol in de Drentse samenwerking binnen het 
Zorglandschap, met verbinding naar economie en ruimte. Vanuit deze samenwerking kunnen 
ook lobbyactiviteiten worden opgepakt.
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Energiecoaches en veiligheidscoaches
Via de inzet van energiecoaches willen we de bewustwording van het energieverbruik bij 
 particuliere woningbezitters vergroten en hen stimuleren/activeren om energie te besparen. 
Om dit te bereiken worden nieuwe coaches geworven en moet de huidige basisopleiding 
van energiecoaches (veelal gegeven via de Woonbond) worden uitgebreid met een speciale 
module om juist de particuliere woningbezitter goed te kunnen adviseren. We onderzoeken de 
mogelijkheid om in de opleiding ook aandacht te besteden aan wensen van particuliere woning-
bezitters voor woningaanpassing, zodat ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen 
(veiligheid en zorg). Zo kunnen gemeenten efficiënter mensen adviseren over de mogelijkheden 
van woningaanpassing. 
We willen in minimaal 3 gemeenten (regio’s) starten met deze gecombineerde inzet van energie- 
en veiligheidscoaches. De gemeente Hoogeveen heeft hiermee al de nodige ervaring opgedaan.

3.6 Uitvoering programma Drenthe Beweegt 2017-2020 

De ambitie van Drenthe beweegt 2017-2020: Drenthe gezond! 
Drenthe beweegt wil inzetten op gezond opgroeien, op gezond ouder worden, op gezonde 
beleving van vrijetijd en op meedoen voor iedereen. Er is voor gekozen om de komende jaren te 
werken aan ambities in 3 deelprogramma’s:

Drenthe gezond
Drenthe kent de hoogste zorgconsumptie van Nederland. In de Veenkoloniën ligt de levens-
verwachting bijna 10% onder het nationale gemiddelde. Het aantal jaren dat daarvan 
‘ongezond’ wordt doorgebracht, ligt nog hoger. Om zo effectief mogelijk te werken zijn 
er in Nederland een aantal programma’s dat zich vooral richt op gezondheidsverschillen. 
Interventies richten zich met name op de achterstanden. Gezond In De Stad (GIDS) is een 
programma dat gezondheidsverschillen wil terugbrengen. Het programma is actief in 9 van de 
12 Drentse gemeenten. De Veenkoloniën (provincie overstijgend) krijgen een extra impuls met 
de ‘Kans voor de Veenkoloniën’ om structureel de gezondheidspositie te verbeteren. Het is een 
 community based programma met een regionale (gemeenten en provincie overstijgend) aanpak, 
vergelijkbaar met JOGG; een programma dat vooral op gewicht is gericht. 
Dit alles betekent dat in de afgelopen 4 jaar de inzet van middelen in Drenthe, en meer  specifiek 
in Zuidoost-Drenthe, is verveelvoudigd. In een aantal gemeenten, zoals Westerveld, wordt al 
succesvol samengewerkt op het terrein van gezondheid. Ook in andere gemeenten ontstaan 
programma’s als Emmen Gezond, Meppel Gezond, waarin JOGG en GIDS gelijk optrekken. 
Naar aanleiding daarvan is binnen het deelprogramma Drenthe gezond ook op Drents niveau 
een coördinator aangesteld (Dorien van de Kant). Ze wordt ondersteund door een stuurgroep 
van betrokken stakeholders. 

SHINE
Drenthe gezond is een proeftuin in een H2020 aanvraag (Europese aanvraag gericht op over-
gewicht bij kinderen), met een innovatief karakter. In totaal zijn er 8 proeftuinen (verspreid 
over Europa). De Hanzehogeschool is hier nauw bij betrokken met een werkpakket Applied 
Technologies. De aanvraag is door de eerste ronde, in september is de 2de en laatste ronde 
geweest. Bij toekenning wordt er in het voorjaar 2018 gestart. 
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Vanuit Drenthe gezond wordt aangesloten bij de preventiecoalities, zoals die in de werkagenda 
van het Drents zorglandschap worden ingericht. Mede op voorstel van bestuurders (uitge-
sproken in een gezamenlijke bijeenkomst in Norg, oktober 2017) wordt de samenhang tussen 
VDG Sport en VDG Gezondheid en Welzijn verder versterkt. 

Drenthe Doet mee! 
De kracht van sport en bewegen wordt benut om in het bijzonder kwetsbare inwoners te laten 
participeren in de samenleving en om resultaten te halen op gebieden als jeugdzorg, eenzaam-
heid, welzijn/zingeving, arbeidsparticipatie.

Elke gemeente maakt op eigen wijze stappen binnen het sociale domein. Gebleken is dat 
sommige zaken beter lopen als ze bovenlokaal worden opgepakt. Iedereen doet mee is een 
gezamenlijk programma van gemeenten en de provincie waarbij juist de collectiviteit winst 
moet opleveren. Daarnaast is er ruimte voor uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden tussen 
gemeenten. 

In een gezamenlijke VDG bijeenkomst met bestuurders en ambtenaren Sport, welzijn en zorg 
is eind 2017 vastgesteld dat de ambities in Drenthe Doet breed gedeeld worden. Drenthe is in 
2020 de gezondste provincie van Nederland. Het is een ambitie met een stimulerend perspectief 
waarbij de indicator ervaren gezondheid van de landelijke GGD’s wordt gebruikt. 
Ervaren gezondheid, ook wel subjectieve gezondheid of gezondheidsbeleving genoemd, 
weerspiegelt het oordeel over de eigen gezondheid (Machteld Huber). Ervaren gezondheid is 
een samenvattende gezondheidsmaat van alle relevante gezondheidsaspecten voor de persoon in 
kwestie.

In het kader van het deelprogramma wordt gewerkt aan de uitvoering van het project ‘Alleen jij 
bepaalt wie je bent’ (AJB) in Assen en Emmen (in combinatie met stad Groningen). Dit is het 
laatste onderdeel van Positief Opgroeien Drenthe sport. 
Het project is ontwikkeld door het ministerie van Veiligheid en Justitie in samenwerking met 
‘Laureus’ om de aanwas van minderjarige High Impact Crime (HIC) plegers tegen te gaan. Het 
programma richt zich vooral op de broertjes en zusjes van deze HIC jongeren. 
AJB richt zich op jongeren tussen de 12-18 jaar die praktijkonderwijs of de BB/KB beroepsge-
richte leerweg VMBO volgen. De gedragsinterventie beoogt een positieve gedragsverandering 
te bewerkstelligen om overlast gevend en/of delinquent gedrag te voorkomen. Doordat de 
activiteiten op de sportvereniging aansluitend plaatsvinden op de lessen op school, wordt de 
veilige omgeving van de school ‘verlengd’. Om dit te borgen komt de begeleiding in handen van 
specifiek daarvoor toegeruste trainers. In Emmen en Assen zijn twee voetbalverenigingen bereid 
gevonden aan de slag te gaan met een groep van circa 17 jongeren. Er bestaat nauwe samenwer-
king met het lokale onderwijs, de jeugdzorg (inclusief jeugdreclassering), welzijn en buurt/sport 
coaches (partners die vaak al samenwerken in POD Sport). 
De landelijk werkende organisatie Laureus begeleidt het project en ondersteunt de trainers en 
de clubs. Ook de stad Groningen doet hier aan mee. De resultaten worden gemonitord.

Actieve beleving 
Drenthe een sterk merk. Natuur is de belangrijkste en meest onderscheidende kwaliteit. Dit is 
een uitkomst van het project Dynamisch toerisme. Een kleine 100 betrokkenen ontwikkelden 
samen het verhaal van Drenthe. Naast de natuur werden thema’s als gezond, buiten en avontuur 
gezien als belangrijkste kansen. In de afgelopen jaren is een aantal gemeenten begonnen met het 
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koppelen van actieve beleving (beweging) aan natuur. Soms algemeen als in Westerveld, soms 
gericht als Hippisch de Wolden en Noordenveld Op Fietse. 
Door actieve beleving te koppelen aan kleinschaligheid, laagdrempeligheid en cultuur, ontstaat 
een specifiek Drents product. Dit lijkt een uitstekend moment om deze natuurlijk gegroeide 
kwaliteit op verschillende wijzen te gaan exploiteren. Drenthe is de gezondste provincie …om 
je vrijetijd te beleven. Dat biedt kansen voor recreëren en toerisme.
Dit deelprogramma wordt uitgewerkt binnen het programma Vrijetijdseconomie. 

3.7 Onderwijskwaliteit

‘Haal uit leerlingen wat erin zit!’ De regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit heeft in 2017 
uitgebreid gesproken over de wijze waarop de kwaliteit van het onderwijs in Drenthe verder 
kan worden versterkt. Het aantal (zeer) zwakke scholen neemt weliswaar af, maar de gewenste 
gelijke kansen in het onderwijs staan onder druk. Dit komt onder meer door armoede, laag-
geletterdheid, lagere schoolkeuze en afstroom na schooladvies. Ook blijkt het in krimpregio’s, 
waar het onderwijsaanbod onder druk staat, voor sommige scholieren lastig de meest gewenste 
opleiding te bereiken. De regiegroep neemt zich voor de resultaten van de Onderwijsmonitor 
en verdiepende onderzoeken beter te benutten. Deze moeten onderdeel worden van de beleids-
cyclus in het onderwijs en bij de overheid. 

De volgende acties zijn van belang: 
• Geef scholen die het goed doen een ambassadeursrol voor andere scholen (visitatietrajecten) 
• Breng goede voorbeelden meer onder de aandacht (excellente school in arme wijk 

Hoogeveen, ouderbetrokkenheid) 
• Meer ondersteuners op school, zodat leraren weer tijd hebben voor de klas 
• Betere ICT 
• Invalpoule (zorgen dat klassen niet te maken krijgen met steeds nieuwe invalkrachten) 
• Let op krapte op de arbeidsmarkt voor onderwijzers en leraren (ook voor zorg en techniek) 
• Projecten (landelijk OCW en arbeidsmarkt) om leraren bij te scholen/te ontlasten/nieuwe 

inzichten op te doen/nieuwe leraren ervaring te laten opdoen 
• Nieuw excellentietraject richten op zwakke scholen 
• Scenario’s aanpak leerlingendaling (Behoud van HBO in krimpgebied). Actualiseren en 

benutten van spreidingsplannen.
• Beter benutten regelingen vanuit gemeenten voor leerlingen van ouders met een krappe 

beurs: Stichting Leergeld, Jeugdsport en cultuurfonds e.d. 

De coördinator onderwijskwaliteit zal met deze aandachtspunten een nieuw excellentie-
traject voor 2018 inrichten, met nadruk op wederzijdse visitatie. We willen daarmee 15 scholen 
betrekken waaronder een aantal zwakke scholen. 

Krimp en onderwijs
In het regeerakkoord is sprake van een bedrag van 20 miljoen per jaar dat extra beschikbaar 
komt voor de kleine scholentoeslag. De fusietoets in het basisonderwijs wordt geheel geschrapt. 
In het voortgezet onderwijs wordt de toets geschrapt in geval van krimpproblematiek. In 
de stuurgroep Onderwijs en Krimp zal worden bekeken of deze maatregelen voor Drenthe 
perspectief bieden. 
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Onderwijskwaliteit en toegang arbeidsmarkt
Bij dit beleidsthema is er een sterke met verbinding met de economische agenda arbeidsmarkt 
en onderwijs waar vooral het sectorale belang van de arbeidsmarkt (de vraagkant) centraal staat. 
De in deze agenda beschreven aanpak heeft tot doel het brede onderwijsveld voor iedereen 
toegankelijk te maken en zorg te dragen voor een upgrading van het opleidingsniveau van 
de Drentse beroepsbevolking. Borging van de basiskwaliteit in het onderwijs en het tijdig 
 anticiperen op krimp in het onderwijs staat hierin voorop.
Door de combinatie van deze twee beleidsvelden wordt zowel de vraagkant als de aanbodkant 
bediend en wordt de Drentse arbeidsmarkt op integrale wijze versterkt. 

In 2018 is er ondermeer aandacht voor:
• Dreigend tekort aan leraren en onderwijzers 

In 2018 gaan we in afstemming met onze afdeling onderwijs & arbeidsmarkt bezien welke 
mogelijkheden er zijn er voor een gezamenlijke aanpak van het lerarentekort in onze regio. 
We doen dit met de platforms arbeidsmarkt PO en Voion voor het VO. Vanuit de stuurgroep 
onderwijs en krimp kunnen we de samenwerking tussen lerarenopleidingen, gemeenten en 
schoolbesturen verder optimaliseren. 

• ‘Verbinders’ Voortgezet Onderwijs en bedrijfsleven 
Door het inzetten van verbinders is gewerkt aan de versterking van de samenwerking tussen 
onderwijs en bedrijfsleven. Met als resultaat een betere aansluiting tussen behoefte bedrijfs-
leven en aanbod VO/MBO-onderwijs. Doel is het creëren van een krachtig en duurzaam 
bedrijven-netwerk en het verhogen van de instroom in techniek door een betere onderwijs-
kwaliteit

• 3D printers in het onderwijs 
Basisscholen moeten vanaf 2018 een leerlijn wetenschap en technologie (W&T) in het onder-
wijs hebben ingevoerd. W&T is een manier van kijken naar en benaderen van de wereld. 
Daarvoor hebben wij een subsidieregeling 3D printer gemaakt die het primair onderwijs in 
staat stelt om op eigentijdse wijze invulling te geven aan de verplichte invulling van het vak 
Wetenschap en Techniek. 
Kinderen kunnen al op jonge leeftijd kennis maken met techniek, maar vooral ook met 
nieuwe technologie en de mogelijkheden die dit biedt. Door op jonge leeftijd al vaardig te 
worden met een 3D printer, biedt dit hen (uiteindelijk) een voorsprong op de arbeidsmarkt.

• Girlsday 
Eén dag waarop meiden in het voortgezet onderwijs komen leren over techniek bij de 
provincie Drenthe. Girlsday is een initiatief van VHTO, Landelijk expertisebureau 
meisjes/vrouwen en bèta/techniek, om meisjes op jonge leeftijd kennis te laten maken 
met bèta, techniek en ICT. Dit landelijke evenement vindt jaarlijks plaats in april (12 april 
2018). Tijdens Girlsday openen tal van bèta-, technische en ICT-bedrijven én technische 
of ICT-afdelingen van bedrijven hun deuren voor meisjes van 10 tot 15 jaar. De meisjes 
kunnen deelnemen aan interessante activiteiten die speciaal voor hen op Girlsday worden 
 georganiseerd én maken kennis met de bèta/technische werkzaamheden in de dagelijkse 
beroepspraktijk. Natuurlijk leren zij ook de vrouwelijke medewerkers die in de bedrijven 
werken kennen!

• Uitvoeringsregeling herbestemming en restauratie. 
Het verplichten bij werkzaamheden om leer-/werkplekken te creëren. De regeling loopt maar 
het is moeilijk om voldoende leerlingen te vinden.
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Laaggeletterdheid
We ondersteunen actief de activiteiten van het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe. 
Individuele Drentse gemeenten hebben inmiddels allemaal een taalhuis van waaruit de aanpak 
van laaggeletterdheid wordt gecoördineerd. Het Drentse Bondgenootschap ondersteunt deze 
activiteiten op provinciaal niveau en zorgt voor samenhang, coördinatie van onderzoek en 
publiekscampagnes. Wij stimuleren dat de Innovatieagenda van het Drentse bibliotheken-
netwerk – vooral het thema ‘bevorderen basisvaardigheden’ – in samenhang met partners in het 
Bondgenootschap wordt uitgevoerd. 
Kern van het thema basisvaardigheden is het Drents Deltaplan Basisvaardigheden met als 
deelprojecten: 
• Campagne die laaggeletterdheid bespreekbaar maakt 
• Cursus gezondheidsvaardigheden (ook in relatie met andere projecten vanuit b.v. Zorgbelang 

Drenthe) 
• Digisterker & Samenwerking met de belastingdienst 
• Extra impuls voor preventie en verbindingen met curatie tot stand brengen 

Onderzoek naar bereik en impact van interventies van laaggeletterdheid in Drenthe
Er gebeurt al veel in Drenthe om laaggeletterdheid tegen te gaan en te voorkomen. Vraag is wat 
in Drenthe werkt, wat de impact van deze activiteiten is en wat er nog ontbreekt. Hiervoor is 
het noodzakelijk om goed aan te sluiten bij de lokale en regionale partners in Drenthe. Samen 
met deze partners moet in kaart worden gebracht wat er voor de aanpak van laaggeletterdheid 
wordt georganiseerd en wat succes oplevert. De volgende stap is het ‘opschalen’ en ‘optimali-
seren’ van succesvolle initiatieven. 

Op verzoek van PS is er onderzoek gedaan naar de wenselijkheid van het instellen van een 
lectoraat. Er is bij partners in het Bondgenootschap de wens om de expertise van hoogleraar 
Maurice de Greef (Universiteit Maastricht/Amsterdam) te kunnen benutten. Hij is de grote 
expert in Nederland en heeft al veel onderzoek gedaan naar een effectieve aanpak. In een 
gesprek met Dhr. De Greef is verkend of er in Drenthe via een beurs (Stipendium) een student 
aangesteld zou kunnen worden die, begeleid door Maurice de Greef en die:
• kennis kan inbrengen en kan overdragen aan partners in het Bondgenootschap, b.v.: onder-

leggers voor monitoring (binnen de huidige Onderwijsmonitor), meten effectiviteit, bereik 
doelgroep; 

• gericht onderzoek kan doen;
• in samenwerking met Maurice de Greef laaggeletterdheid in Drenthe beter ‘op de kaart’ kan 

zetten. 

De volgende zaken worden daarbij in kaart gebracht: 
• Monitoring van bereik: centrale vraag is hoe groot het bereik van de partners in Drenthe is? 

Bijvoorbeeld door communicatieve activiteiten rondom laaggeletterdheid in een regio uit 
te voeren, bereik je bedrijven, maatschappelijke instellingen en inwoners. Vraag is hoeveel 
bedrijven, maatschappelijke instellingen en inwoners er naast laaggeletterden bereikt worden 
en of dat toereikend is om de provinciale doelstelling te behalen.

• Impact: een vervolgvraag is of de campagnes en interventies voor laaggeletterdheid in 
Drenthe hun doelen bereiken. Is het bijvoorbeeld zo dat door de campagnes en activi-
teiten nu meer Drenten zich bewust zijn van de problematiek van laaggeletterdheid? En 
zijn inwoners door specifieke communicatie in een regio meer betrokken om iets aan laag -
geletterdheid te doen? 
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Daarnaast is de vraag of de interventies eraan bijdragen dat er voor laaggeletterden meer 
taaltrajecten gestart worden en dat er meer laaggeletterde mensen deelnemen aan taal -
trajecten. Vraag is ook of deze trajecten voldoende impact hebben en of mensen daadwer-
kelijk een betere plek in de samenleving of de arbeidsmarkt krijgen naast een betere taal -
beheersing. Hierbij kan in kaart worden gebracht wat de impact is op de verschillende 
levensdomeinen, zoals wonen, werken, gezondheid, welzijn en onderwijs. Partners kunnen 
zich op verschillende domeinen inzetten om laaggeletterden een goede plek in de Drentse 
samenleving te geven.

• Succesfactoren: uiteindelijk willen we weten welke factoren voor succes kunnen zorgen om 
de impact van taaltrajecten en andere interventies te kunnen vergroten. Naast analyses van 
de Drentse interventies en taaltrajecten zal gekeken worden naar allerlei ‘good practices’ in 
Nederland en EU landen.

Voorstel is om allereerst de huidige Drentse aanpak van laaggeletterdheid in beeld te brengen 
en te kijken wat wel en niet werkt. Daarnaast zal er ook ruimte moeten zijn om nieuwe ‘experi-
menten’ te kunnen onderzoeken en een nieuwe strategie te monitoren om laaggeletterdheid te 
kunnen tegengaan op een manier die past bij Drenthe. Basis van het onderzoek zijn kwantita-
tieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden om een gedegen kennisbasis te ontwikkelen Hierbij 
wordt aangesloten bij de onderzoeken die reeds gerealiseerd zijn. In een vervolgstap kan 
gekeken worden naar de mogelijke organisatievorm om deze kennis duurzaam vast te leggen 
(zoals een lectoraat). 

Het voorstel wordt in januari 2018 aan PS voorgelegd en daarna met het Bondgenootschap voor 
een geletterd Drenthe verder uitgevoerd. 

3.8 Bereikbare voorzieningen en Dorp Hubs

Welke voorzieningen vinden mensen zelf belangrijk als het gaat om bereikbaarheid? Vanuit de 
leefbaarheidsmonitor doen we geregeld een inventarisatie naar de gevolgen van krimp voor de 
bereikbaarheid van bovenlokale voorzieningen. Grotere afstanden overbruggen blijkt daarbij 
voor de meesten geen probleem. Maar wat doen we voor minder mobiele groepen, zoals 
scholieren, ouderen, mensen met lage inkomens? Ook vanuit dorpsinitiatieven en het project 
Dorp hub Grolloo krijgen we informatie.

Dorpshub Grolloo 
De dorpshub Grolloo is ontwikkeld als onderdeel van een breder Europees project: ‘Op weg 
naar een nieuwe rurale mobiliteit’. De vraag die centraal staat is: ‘Hoe kunnen we de transitie 
naar een duurzame nieuwe mobiliteit ook op het platteland bevorderen?’ Hierbij wordt 
gekeken naar het formele vervoer (openbaar vervoer) en het informele vervoer door familie, 
buren, bekenden. Daarnaast wordt gekeken hoe we voorzieningen (fysiek en digitaal) terug 
kunnen brengen naar de dorpen, zodat minder gereisd hoeft te worden of voorzieningen op 
fietsafstand komen te liggen. Het project wordt uitgevoerd door Artgineering in opdracht van 
het team Verkeer en Vervoer. We sluiten hierbij aan vanuit ons programma voor het deelproject 
Grolloo Zorgt. 
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‘Grolloo Zorgt’
‘Grolloo Zorgt’ wil zich nadrukkelijk richten op het brengen van de zorg, in de meest brede 
zin, naar de inwoners van Grolloo en omstreken. Dit omdenken, in het kader van de dorps hub, 
houdt in dat we de diensten naar de mensen toe brengen en niet de mensen naar de diensten. 
Hiermee geven we mobiliteit een nieuwe invulling en krijgen inwoners de mogelijkheid om 
langer in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. 
Doel van ‘Grolloo Zorgt’ is dat mensen in de verschillende fases van hun leven in hun eigen 
omgeving gebruik kunnen maken van:
• Welzijnsvoorzieningen
• Professionele Zorg 
• Aangepast wonen

Met inwoners zijn gesprekken gevoerd om te bezien wat er aan welzijn en zorg in het dorp 
nodig is en wat inwoners daaraan zelf kunnen bijdragen. Doel is om een aantal functies onder te 
brengen in een zorgcentrum op haalbare schaal in Grolloo. 

Initiatieven en projecten in voorbereiding
• Zorgcentrum met wooneenheden waarbij zorg wordt aangeboden. De zorg hoeft niet per 

definitie in het centrum aanwezig te zijn, maar wel binnen redelijk afstand. Bij een dorp als 
Grolloo past het om een boerderij in te richten met appartementen, bijvoorbeeld in de vrij-
gekomen boerderij aan De Pol, gelegen naast dorpshuis ‘het Markehuis’ (er is dan sprake van 
een dorpshuis+)6. 

• Vraag en aanbod, zowel digitaal als analoog, samenbrengen. Coördinatie door een 
 professional en uitvoering door vrijwilligers.

• De aanstelling van een dorpscoördinator die inwoners de weg kan wijzen in het aanbod van 
(informele) zorg en welzijn. Er is contact met Hollandscheveld waar al ervaring is met een 
dorpsmakelaar. 

Anders benutten fase 2
De eerste fase van het MIRT-onderzoek Anders benutten is in 2017 afgerond. Daarin is een 
verkennend onderzoek uitgevoerd naar structurele financiering van duurzame oplossingen om 
bovenlokale voorzieningen bereikbaar te houden voor inwoners van plattelandsgebieden. 

In die 1e fase zijn 24 pilots in verschillende stadia van ontwikkeling onder de loep genomen. 
In Drenthe maakte onder meer het huisartsenproject in Coevorden en het leerlingenvervoer 
in Borger-Odoorn onderdeel uit van deze projecten. Op grond van het eindrapport en een 
 evaluatie wordt voorgesteld als onderzoeksvragen in de 2e fase op te pakken:
• Verder monitoren en uitdiepen van kansrijke pilots
• Ophalen van nieuwe pilots
• Het doen van een onderzoek naar vervoersarmoede
• Het uitwerken van het Dataplatform Doelgroepenvervoer, als pilot in kader van MaaS 

(Mobility as a Service)
• Het delen van de opgedane kennis, zowel in het Noorden als daarbuiten

6 Vanuit het VDG Gezondheid en Welzijn wordt een inventarisatie gemaakt van alle Dorpshuis+ voorzieningen in Drenthe. Deze 

kunnen een rol spelen bij het thema uit het Zorglandschap effectief samenwerken in de wijk.
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3.9 Verbinding cultuur en leefbaarheid

Samen met cultuurcollega’s vanuit zowel provincie als gemeenten werken we aan de volgende 
projecten op het snijvlak van leefbaarheid en cultuur.

De Rijdende Popschool
De Rijdende Popschool ontstond in 2012 als bewonersinitiatief in Garmerwolde uit de 
behoefte om muziekeducatie dichtbij de dorpskern te realiseren. Door centralisering is muziek-
educatie verstedelijkt. Er bleek grote behoefte te zijn aan een nieuwe voorziening in tal van 
dorpen in de provincie. De Rijdende Popschool bediende steeds meer Groningse dorpen met 
het mobiele concept: een bandcoach rijdt met instrumenten naar een dorp en De Rijdende 
Popschool organiseert in samenwerking met een actieve dorpsgemeenschap, de gemeente en de 
lokale basisschool een popschool in bijvoorbeeld het dorpshuis. In 2017 bezocht de Rijdende 
Popschool 16 dorpen, met als resultaat 259 deelnemers en 53 bands. Met 33 lessen en drie 
presentaties per band per jaar vergroot de Rijdende Popschool de leefbaarheid, sociale cohesie 
en de lokale economie. In Drenthe is er belangstelling vanuit Hooghalen, Westerbork, Nieuw 
Balinge, Wijster en Zandpol. 

Muziekonderwijs in dorpen is allereerst een taak voor gemeenten. Veel gemeenten hebben de 
afgelopen jaren gekort op het aanbod. Niettemin erkennen gemeenten en provincie het belang 
van muziekonderwijs als waardevolle bijdrage aan de leefbaarheid van een dorp
De Rijdende Popschool biedt op een toegankelijke manier muzieklessen, rekening houdend 
met de vraag van bewoners. Het subsidiëren van de Rijdende Popschool is een taak van de 
gemeente. De provincie kan op twee manieren ondersteuning bieden:
• Er is vanaf juli 2017 een Culturele Impuls waaruit gemeenten dit initiatief kunnen  subsidiëren.
• Er wordt vanuit het programma voor leefbaarheid & krimp een eenmalige opstartfinanciering 

van € 1000 per popschool aan de gemeente verstrekt, met een maximum van 5 popscholen in 
2017 en 10 in 2018.

Via het VDG cultuur & onderwijs zal het initiatief onder de aandacht worden gebracht. 

Film LHTB
Op ons initiatief (Cultuur en leefbaarheid) heeft de bekende Drentse filmmaker Reinout 
Hellenthal het korte filmdrama ‘Anders’ gemaakt in het kader van de Regenboogweek Drenthe. 

‘Een dag in het leven van de getroebleerde Alex zorgt voor een belangrijke openbaring voor 
hem en zijn omgeving.’

De 14-jarige Alex is de beste maatjes met zijn toekomstige zwager Hendrik die bij hem en zijn 
ouders inwoont. Het is zijn veilige haven met wie hij kan stoeien in het bos, of een goed gesprek 
voeren. Verder heeft hij het moeilijk om zich staande te houden in het leven op het platteland. 
Mensen kijken raar tegen hem aan. Het is duidelijk dat hij met zichzelf aan het worstelen is. 
Maar wat is het toch?
Als Hendrik en zijn zus aangeven dat ze het huis uitgaan om in de stad te gaan wonen, leidt dit 
tot een turbulente dag. De nasleep van een potje voetbal met een groep jongens zal die dag tot 
een climax leiden. Hierdoor ziet Alex in wie hij daadwerkelijk is.

Gezien het maatschappelijke belang en tijdloze karakter van de film, zal ANDERS beschikbaar 
worden gesteld aan het onderwijs. In samenspraak met de producent nemen we het initiatief 
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om een passend lespakket te laten ontwikkelen. CMO STAMM kan (passend bij het overnemen 
van taken van Movisie) een rol spelen bij het aanbieden van dit lespakket op scholen in het VO 
in Drenthe. Inmiddels hebben ook andere regio’s interesse voor het vertonen van de film in het 
onderwijs. 

Toneelstuk Garage TDI over laaggeletterdheid
We bekijken samen met de gemeente Assen en het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe 
of het een meerwaarde is om bij de aanpak van laaggeletterdheid gebruik te maken van het 
kindertheaterproject ‘Woordenschat’; de grootste schat van de mens van Garage TDI. Preventie, 
herkenning en doorverwijzing staan hierin centraal. Mochten meerdere gemeenten interesse 
tonen in de voorstelling, dan kunnen we eenmalig cofinanciering aanbieden. 

3.10 Drenthe regenboogprovincie

Drenthe heeft zich uitgeroepen tot (eerste) Regenboogprovincie en zet zich in om de sociale 
acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBT-ers in Drenthe te vergroten. Inmiddels zijn, 
op een na, alle Drentse gemeenten ook Regenbooggemeente.
• Een aantal malen per jaar komen ambtenaren van gemeenten en provincie bij elkaar. CMO 

STAMM, het Meldpunt Discriminatie en het COC sluiten aan om kennis en ervaringen te 
delen en afspraken te maken.

• Ook in 2018 maken we in samenwerking met Cultuur plannen voor een regenboogweek. 
• Er wordt in samenwerking met CMO STAMM, Movisie en de filmproducent een educatief 

programma (lespakket) voor het onderwijs ontwikkeld en uitgevoerd. 

3.11 Toegankelijkheid

Gekeken is naar de betekenis voor de provinciale beleidsterreinen van de ratificatie van het VN 
verdrag voor mensen met een beperking. 
• Afgelopen jaar hebben partijen in Drenthe, waaronder maatschappelijke organisaties, 

overheden, politieke partijen en vertegenwoordigers vanuit de doelgroepen, elkaar op 
verschillende plaatsen getroffen om te spreken over de gevolgen van het VN Verdrag en 
welke concrete uitvoering hieraan gegeven kan worden.

• Zorgbelang Drenthe heeft samen met de provincie op 12 september een bijeenkomst 
 georganiseerd. 

• CMO STAMM heeft op ons verzoek een netwerkoverleg gestart met de Drentse gemeenten.
• Op 13 september 2017 heeft een Statenbijeenkomst plaatsgevonden waar Dick Houtzager 

van het College voor de Rechten van de mens zijn visie heeft gegeven op de rol van de 
provincie: een verantwoordelijkheid als werkgever en politiek orgaan en als dienstverlener 
(website). Verder is de provincie verantwoordelijk voor verbetering van de toegankelijkheid 
op haar eigen beleidsterreinen (verkeer, leefomgeving, Openbare orde, Natuur, sport en 
cultuur). Ook via subsidie en aanbestedingsvoorwaarden kan toegankelijkheid gestimuleerd 
worden.

Gezien het VN verdrag is blijvende aandacht voor Toegankelijkheid nodig. We gaan nader 
bekijken hoe dat ingevuld kan worden. 
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3.12 Drenthe actief tegen armoede

Betreffende het thema armoede vindt structurele afstemming vindt plaats met gemeenten en 
stakeholders in de Alliantie van kracht. Gemeenten in Drenthe hebben, mede door onder-
steuning vanuit het rijk, veel aandacht voor het thema armoede en daarbij specifiek voor 
kinderen in armoede. Zo kennen Hoogeveen en Assen bijvoorbeeld het ‘kindpakket’. Via een 
website kunnen gezinnen financiële steun krijgen voor school, sporten of culturele activiteiten. 
Verschillende regelingen worden hier in samenhang aangeboden. We bezien als Provincie voort-
durend welke inzet we, aanvullend aan gemeenten, op dit thema kunnen bieden. 

We geven een vervolg aan de werkconferentie ‘Armoede’ georganiseerd met Stakeholders vanuit 
de Alliantie van kracht tegen armoede. 

Ook zijn we betrokken bij het project ‘Sterk uit armoede’ van Stichting Mens en Maatschappij. 
We leveren een financiële bijdrage waardoor gestart kan worden met de eerste opleiding tot 
ervaringsdeskundige armoedebestrijding in Drenthe. De deelnemers leren hoe zij hun eigen 
ervaringen kunnen inzetten om een brug te slaan tussen beleidsmakers en mensen die in 
armoede leven. Een aantal Drentse gemeenten financiert de opleidingsplaatsen en biedt een 
baangarantie aan. 

Kracht van ervaringsdeskundigen
Na de opleiding gaan de deelnemers aan de slag bij onder meer welzijnsorganisaties en 
gemeenten. De kracht van ervaringsdeskundigen is dat ze gemakkelijker in gesprek komen 
met betrokkenen. Ze begrijpen waar de ander tegenaan loopt en wat armoede en sociale 
uitsluiting met een mens doen. Het opleidingsproject is bedoeld voor mensen die langdurig in 
armoede leven, die door de situatie thuis weinig kansen hebben gekregen, die weinig gestimu-
leerd zijn of die juist al jong moesten gaan werken. Met deze werkwijze zijn onder andere in 
Oost-Groningen al positieve ervaringen opgedaan.

Onderzoek naar overerfbare armoede
Samen met de Provincie Groningen financieren we een onderzoek door de RUG naar overerf-
bare armoede in de Veenkoloniën. We hebben afgesproken dat het onderzoek al vanaf de start 
handvaten biedt aan uitvoerende organisaties bij de aanpak van armoede. We verwachten de 
eerste resultaten in het voorjaar. 

3.13 Maatschappelijke organisaties met een vast basisbudget

Sport Drenthe
Sport Drenthe is de uitvoerder van het programma Drenthe Beweegt 2.0. Gemeenten en 
provincie hebben Sport Drenthe hiervoor een specifieke opdracht gegeven. Sturing vindt 
plaats door een opdrachtgeversoverleg van VDG Sport. De Council Drenthe Beweegt, met 
vertegen woordigers vanuit sport, zorg, werkgevers, natuur en welzijn, begeleidt het programma 
 inhoudelijk. We evalueren dit programma einde 2018. 
Binnen dit programma krijgt Sport Drenthe een bijdrage (cofinanciering met de VDG) voor een 
coördinator Drenthe gezond die zich inzet voor de doorontwikkeling van JOGG/GIDS. 
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Sport Drenthe ontvangt een basissubsidie die voorheen werd ingezet voor de Sportmonitor. 
Na overleg is de taak van de Sportmonitor overgedragen aan het Trendbureau Drenthe. 
We vragen Sport Drenthe om in samenwerking met het Trendbureau relevante gegevens over 
sport participatie te verzamelen en waar nodig te beoordelen. We willen deze gebruiken in de 
leefbaarheidsmonitor. 

Kenniscentrum Events
De basissubsidie voor Sport Drenthe kan nu worden benut voor het Kenniscentrum Events. 
De opdracht voor het Kenniscentrum komt vanuit de adviseur sportevenementen in samen-
werking met het programma Vrijetijdseconomie & Fietsen. We vragen Sport Drenthe de 
 expertise en inzet vanuit het Kenniscentrum ook beschikbaar te stellen voor het programma 
Drenthe Beweegt. 
Doelstelling: bundelen en delen van kennis ten behoeve van evenementen in Drenthe
Activiteiten: begeleiden subsidieaanvragen, nieuwsbrieven, bijeenkomsten
Afstemming: vaste contactpersoon, regulier overleg mede op basis van kwartaalverslag

Aangepast sporten
Ook vragen wij Sport Drenthe om aandacht te besteden aan aangepast sporten. We willen de 
Sportwijzer in stand houden die een actueel aanbod van aangepast sporten in beeld brengt. 
Doelstelling: bundelen en delen van kennis ten behoeve van aangepast sporten in Drenthe
Activiteiten: sportwijzer
Afstemming: vaste contactpersoon, regulier overleg mede op basis van kwartaalverslag

Sportgala
Sport Drenthe ontvangt een bedrag om jaarlijks sporters in het zonnetje te kunnen zetten, 
bijvoorbeeld tijdens een Sportgala. 
Doelstelling: organiseren sportgala dat positief wordt gewaardeerd
Activiteiten: afstemming met betrokken partijen en communicatie gericht op de doelgroepen
Afstemming: vaste contactpersoon, regulier overleg mede op basis van kwartaalverslag

Zorgbelang Drenthe 
Zorgbelang Drenthe wordt betrokken bij de uitvoering van de nieuwe ‘Werkagenda van het 
Drentse Zorglandschap’. 
Vanuit de procesrol zoekt CMO STAMM afstemming en verbinding met alle stakeholders en 
programma’s in Drenthe, zoals Kans voor de Veenkoloniën en Drenthe Beweegt. 
• Zorgbelang Drenthe biedt ondersteuning bij het verzorgen of bundelen van relevante data 

samen met Trendbureau Drenthe.
• Verkennen van de mogelijkheden om het e-panel Zorgbelang te betrekken bij analyses van 

data, of verdieping van data.
• Vertegenwoordiging in de werkgroep voor de 4e werkconferentie van het Zorglandschap. 

Leefstijl, preventie en vroegtijdige signalering met focus op behoud van gezondheid. 
Ondersteunen van de kracht van inwoners.
We willen mensen met een minder gezonde leefstijl ondersteunen waardoor ze de regie over 
hun leefstijl kunnen vergroten. 
Van inwoners wordt steeds meer verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen 
gezondheid en bijdragen aan ondersteuning of zorg in hun omgeving. Niet iedereen is daar 
even goed toe in staat. Sommige mensen ontbreekt het aan de juiste kennis en informatie en aan 
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de vaardigheden om die informatie te krijgen. Soms zijn er andere belemmeringen om actief 
betrokken te zijn. Denk aan een gebrek aan zelfvertrouwen om vragen te stellen aan de zorg -
verlener, het ontbreken van motivatie om gezonder te leven, of omdat men liever heeft dat de 
arts voor hen beslist. Al deze competenties vallen onder de noemer ‘gezondheidsvaardigheden’. 

• We vragen Zorgbelang Drenthe met een plan van aanpak te komen om het thema ‘Positieve 
gezondheid’ in Drenthe van onderop meer inhoud te geven. 

• We vragen Zorgbelang Drenthe met een voorstel te komen hoe inwoners zoveel mogelijk 
te betrekken en te laten participeren bij ontwikkelingen in de zorg, het ondersteunen van 
inwonersinitiatieven en collectieve belangenbehartiging. 

• We vragen Zorgbelang relevante contacten te onderhouden met belangen- en cliënten-
organisaties.

CMO STAMM/Trendbureau Drenthe 
Voor de inrichting en uitvoering van het Trendbureau Drenthe heeft CMO STAMM een 
specifieke opdracht die jaarlijks wordt geëvalueerd. Een externe en onafhankelijke adviesraad 
begeleidt het Trendbureau en het planbureau Groningen. 
Het Trendbureau wordt gefinancierd vanuit het basisbudget van CMO STAMM en de middelen 
die jaarlijks beschikbaar komen voor de Onderwijsmonitor (cofinanciering met het VDG), de 
Leefbaarheidsmonitor en de sportmonitor. Dit betekent dat we keuzes moeten maken voor wat 
betreft de andere taken van CMO STAMM. 

Democratisch besturen/overheidsparticipatie
Wij kiezen ervoor om in 2018 het initiatief voor democratisch besturen nadrukkelijk bij 
gemeenten te leggen. Het is mede aan CMO STAMM (samen met partners als het KKNN) om 
de ontwikkelingen in het land en de regio te volgen, het onderwerp ‘op de agenda’, te houden, 
te signaleren, agenderen en ondersteunen waar nodig. De succesvolle leergang overheids-
participatie wordt gefinancierd door bijdragen van deelnemers. 

Coördinatie Drents zorglandschap
CMO STAMM is op vraag van de partners (VDG, Zorgverzekeraar, provincie) uitvoerder van 
de inmiddels herijkte Werkagenda van het Drentse Zorglandschap. Vanuit deze coördinerende 
rol zoekt CMO STAMM afstemming en verbinding met alle stakeholders en programma’s 
in Drenthe, zoals Zorgbelang Drenthe, Kans voor de Veenkoloniën en Drenthe Beweegt. 
Desgevraagd biedt CMO STAMM ondersteuning bij het leveren of bundelen van relevante data 
(Zorg- of transformatiemonitor), het organiseren van congressen en conferenties (4e werk -
conferentie van het Zorglandschap). 

Onderwijskwaliteit en onderwijs en krimp
CMO STAMM ondersteunt onze ambities door het begeleiden van de Regiegroep Onderwijs-
kwaliteit en de stuurgroep Onderwijs en krimp. Vanuit het Trendbureau en vooral de 
Onderwijs   monitor is relevante informatie over de kwaliteit van onderwijs beschikbaar. 
Resultaten uit de Onderwijsmonitor worden jaarlijks gepresenteerd op de Onderwijsdag en 
besproken in de regiegroep Onderwijskwaliteit. Op verzoek doet het Trendbureau aanvullend 
onderzoek. In 2018 wordt tenminste 1 werkatelier ingericht over de kwaliteit van het onderwijs. 
Wat betreft Onderwijs en krimp heeft CMO STAMM relevante netwerkcontacten met bijvoor-
beeld het KKNN, Platform 31 en de krimpregio’s in het land. 
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Vrije uren
CMO STAMM reserveert een aantal uren om in te kunnen spelen op actuele onvoorziene 
activiteiten binnen het brede kader van leefbaarheid. In overleg wordt steeds besproken of de 
extra inzet kan worden verzorgd vanuit deze vrije uren of dat er aanvullende financiering nodig 
is. 

In 2018 is er beperkt ruimte voor:
• Ondersteuning werkgroep vrouwenkiesrecht 
• Ondersteuning Alliantie van Kracht tegen armoede 
• Ondersteuning uitvoering Regenboogprovincie (lespakket voor het onderwijs) 
• Ondersteuning van projecten op het gebied van bereikbare en toegankelijke voorzieningen 

(voorheen Anders Benutten), zeker waar het gaat om het ondersteunen van initiatieven van 
inwoners. 

• Ondersteuning van projecten op het gebied van de kwaliteit van leefgebieden. 

BOKD 
Wij willen in 2017/2018 meer aandacht schenken aan integrale oplossingen van knelpunten in 
de leefbaarheid van gemeenschappen. Dat betekent dat we reële knelpunten willen aanpakken 
door een combinatie van (ook provinciale) instrumenten, bijvoorbeeld op het gebied van fysieke 
leefbaarheid en bereikbaarheid, en sociaal beleid. Wij verwachten dat de BOKD zijn kennis 
en vaardigheden op lokaal terrein en lokale voorzieningen inzet bij de inventarisatie van deze 
knelpunten en realisatie van oplossingen. Wij stellen ons voor dat er, al dan niet in werkgroep-
verband, enkele experimenten opgezet worden.

We vragen Zorgbelang Drenthe, BOKD, CMO STAMM en Landschapsbeheer Drenthe, zowel 
het Kennisplatform Burgerkracht als de website www.burgerkrachtdrenthe.nl uit te voeren en 
waar nodig door te ontwikkelen. Hierbij moet aansluiting worden gezocht met andere initia-
tieven waarbij inwoners zijn betrokken zoals Drenthe in Transitie Energie.

3.14 Totstandkoming  uitvoeringsprogramma 

Zoals eerder aangegeven werken we voor uitwerking van de thema’s uit de visie op Krimp 
en Leefbaarheid nauw samen met Drentse gemeenten, onderwijsbesturen, zorgaanbieders, 
zorgverzekeraars, sportclubs, woningcorporaties, sociale instellingen en andere stakeholders. 
Vanuit deze overlegvormen wordt continu beoordeeld of onze inzet een meerwaarde heeft bij 
de aanpak van maatschappelijke opgaven. 
Voor het opstellen van de kadernota’s en dit uitvoeringsprogramma is expliciet om input 
gevraagd vanuit deze overleggen: 
• VDG Cultuur en Onderwijs (ambtelijk en bestuurlijk) 
• VDG Zorg en welzijn (ambtelijk en bestuurlijk)
• VDG Sportambtenaren 
• Drents wonen overleg (ambtelijk) 
• Begeleidingsgroep Trendbureau Drenthe (bestuurlijk en ambtelijk) 
• Regiegroep ‘Drenthe Beweegt’ 
• Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit (Gemeenten, onderwijsbesturen) 
• Stuurgroep Onderwijs & krimp (Gemeenten, onderwijsbesturen)
• Samenwerkingssessie zorglandschap Drenthe 
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• Sociale instellingen in Drenthe
• Werksessie rollen en taken provincie Drenthe met gemeenten en stakeholders 
• Werksessie met provincie (breed) en sociale instellingen over inzetten kracht van inwoners.
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