
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 21 december 2021  
Ons kenmerk 51/5.4/2021002347 
Behandeld door team Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie  
(0592) 36 55 55 
Onderwerp: Subsidiëring project 'De Droomfabriek' van de Stichting Welzijns- 
organisatie Sedna te Emmen  
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Wij hebben het voornemen om € 177.000,-- subsidie te verlenen aan de Stichting 
Welzijnsorganisatie Sedna voor het project ‘De Droomfabriek’. Gelet op het be-
paalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening Drenthe, 
stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of bedenkingen aan 
ons kenbaar te maken (‘voorhangprocedure’). 
 
De aanvraag is ingediend als alliantieproject binnen de Subsidieregeling Alliantie-
projecten Sociale Agenda provincie Drenthe. De Adviescommissie Sociale Agenda 
heeft het advies gegeven de subsidie toe te kennen, omdat het project volgens 
de Adviescommissie voldoet aan de inhoudelijke criteria van de subsidieregeling.  

 
De stichting constateert een grote uitval bij kwetsbare jongeren (in beeld via PRO 
Emmen) in het stadium van het eerste contact bij georganiseerde jongerenactivi-
teiten. In de eerste projectfase wil men 25 PRO-leerlingen per jaar bereiken en 
een koppeling maken naar ‘De Droomfabriek’. ‘De Droomfabriek’ wordt als plek 
gezien waar kwetsbare jongeren ondersteund kunnen worden om hun dromen 
na te streven en concreet stappen te zetten om in beweging te komen tot het  
realiseren van hun dromen. Daarnaast wordt er zowel praktische als sociale on-
dersteuning geboden. Op deze manier wordt ‘De Droomfabriek’ een plek waar 
jongeren zich gezien en gehoord voelen, waar geëxperimenteerd en gefaald mag 
worden en waar vanuit die leerervaring de volgende stap gezet kan worden. Wij 
verwijzen u graag naar de bijgevoegde samenvatting voor een uitgebreidere  
uitleg over het project.  
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De Adviescommissie vindt het positief dat juist voor deze groep jongeren een 
dergelijk project is opgezet. Zij verdienen het om gezien te worden. Het project is 
goed opgezet en er is een duidelijke koppeling tussen de activiteiten en de be-
oogde resultaten. Ook ziet de Adviescommissie dat het project zowel een regio-
naal als een leer- en vliegwieleffect kan hebben. Het project kan ook een goed 
voorbeeld zijn voor soortgelijke doelgroepen.  
 
Wij willen graag het advies van de Adviescommissie volgen en het project de ge-
vraagde subsidie toekennen. Wij vernemen daarom graag uw eventuele wensen 
en bedenkingen. 
 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
 
Bijlage Samenvatting project ‘De Droomfabriek’ 
md/coll. 
 



Aanvrager:   Stichting Welzijnsorganisatie Sedna 
Projectnaam:   De Droomfabriek 
Gevraagd subsidiebedrag:  € 177.000.,-- 
Totale projectkosten:  € 360.000,-- 
 
Aanleiding van het project 
In 2018 kreeg MEE Drenthe de opdracht van de stuurgroep jeugdpreventie in Emmen om op  
creatieve wijze bij te dragen aan de aanpak van jeugdproblematiek en de benadering van vraag-
stukken die er in de gemeente spelen rondom jongeren en de problemen die ze tegenkomen. 
Deze opdracht heeft geleid tot de documentaire Parels van de Praktijk. Een documentaire 
waarin met diverse indringende portretten leerlingen van de praktijkschool PRO Emmen de  
kijker meenemen naar hun dromen en toekomstplannen. De daadkracht, uitdagingen, hulp-
vraag en successen die de leerlingen laten zien, vormen de basis voor de dialoog over vooroor-
delen, ondersteuning, kansen en dromen.  
 
Tijdens de première van de documentaire in oktober 2019 is er met de aanwezigen (keten- 
partners, jongeren, ouders en belangstellenden) gesproken over wat er nodig is om dromen van 
kwetsbare jongeren waar te maken en wat ieder vanuit zijn of haar eigen rol hierin kan doen. 
PRO Emmen, welzijnsorganisatie Sedna, gemeente Emmen en MEE Drenthe willen daarom een 
passend vervolg geven aan Parels van de Praktijk, waarbij de positie van kwetsbare jongeren 
wordt versterkt.  
 
Samenvatting project 
De initiatiefnemers willen zich in eerste instantie richten op leerlingen van PRO Emmen. Men 
constateert namelijk een grote uitval bij desbetreffende jongeren in het stadium van het eerste 
contact bij georganiseerde jongerenactiviteiten. Zodoende haken de jongeren onvoldoende aan 
bij reguliere initiatieven wegens beperkte sociale vaardigheden en weinig zelfvertrouwen. In de 
eerste projectfase wil men 25 PRO-leerlingen per jaar bereiken en een koppeling maken naar De 
Droomfabriek. De Droomfabriek wordt als plek gezien waar de jongeren ondersteund kunnen 
worden om hun dromen na te streven en concreet stappen te zetten om in beweging te komen 
tot het realiseren van hun dromen. Daarnaast wordt er zowel praktische als sociale onder- 
steuning geboden. Op deze manier wordt De Droomfabriek een plek waar jongeren zich gezien 
en gehoord voelen, waar geëxperimenteerd en gefaald mag worden en waar vanuit die leer- 
ervaring de volgende stap gezet kan worden. De Droomfabriek zet in op het creëren van een 
vangnet waar jongeren op terug kunnen vallen, ook wanneer ze niet meer op school zitten. De 
samenwerking met het onderwijs en de gemeente is daarom van belang. Ter ondersteuning 
wordt daarnaast gebruikgemaakt van de jongerenwerkers, coaches en vrijwilligers van Sedna en 
MEE Drenthe.  
 
Inhoud van het project 
Met de subsidie van de provincie worden de volgende activiteiten uitgevoerd. 
 
- Het vormgeven van de Droomfabriek vindt plaats met en voor jongeren van PRO-scholen. De 

toegankelijkheid tot deelname aan activiteiten en voorzieningen in de regio voor kwetsbare 
jongeren wordt vergroot door het actief betrekken van in eerste instantie vijf PRO-leerlingen 
bij het vormgeven van De Droomfabriek. Hiervoor wordt een projectgroep aangesteld waarin 
een vertegenwoordiging van PRO-leerlingen deelneemt. 

- De stichting biedt activiteiten aan, passend bij de belevingswereld van jongeren.  
- Ook biedt de stichting ondersteuning/coaching on the job van professionals en vrijwilligers. 
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- De stichting verbindt lopende initiatieven met elkaar (denk aan netwerk, activiteitenaanbod 
en locaties).  

 
Naast de huidige samenwerking tussen de gemeente, PRO Emmen, Sedna en MEE Drenthe 
wordt ingezet op samenwerking met FC Emmen/Naoberschap United, (sport)verenigingen,  
theater en uitgaansmogelijkheden. Ook Loods 13, Drenthe College en Menso zijn kans- 
hebber. 

- Aan het einde van de looptijd van het project heeft deskundigheidsbevordering plaats- 
gevonden door MEE Drenthe met betrekking tot herkennen van en omgaan met LVB en  
coaching on the job. 

- De stichting zet in op het (tussentijds) delen van de (leer)ervaringen middels voortgangs- 
rapportages in de vorm van beeldende verslaglegging/filmpjes in samenwerking met de be-
trokken jongeren. Deze deelt de stichting met de Vereniging van Drentse gemeenten en PRO-
scholen in Drenthe. 

 
 
 


