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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u zoals afgesproken over onze inzet op het terrein van de
aanpak van armoede in de afgelopen periode. Deze brief is een vervolg op de eerdere
brieven d.d. 13 december 2017 en middels de Uitvoeringsagenda Visie op Leef-
baarheid en Krimp 2018 en de Terugblik 201612017 die u begin dit jaar heeft ont-
vangen.

Zoals vermeld in de Uitvoeringsagenda 2018 is er, betreffende de aanpak van ar-
moede, zowel bestuurlijk als ambtelijk afstemming met gemeenten, stakeholders en
de onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in de Alliantie van Kracht.
Gemeenten in Drenthe zijn bij de aanpak als eerste overheid aan zet en hebben,
mede door ondersteuning vanuit het Rijk, veel aandacht voor het thema armoede en
daarbij specifiek voor kinderen in armoede. Het thema komt in alle nieuwe College-
programma's herkenbaar terug. Wij bezien voortdurend welke inzet wij, aanvullend
aan gemeenten, op dit thema kunnen bieden.

Na de zomer is er binnen het Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) portefeuille-
houdersoverleg Gezondheid en Welzijn afstemming over de samenwerking tussen ge-
meenten en provincie inzake thema's Krimp en Leefbaarheid. Het thema Armoede is
daarbij expliciet aan de orde. Mede op verzoek van gemeenten ondersteunen wij in
20lB de opleiding van ervaringsdeskundigen armoede, die na hun opleiding
werkzaam zijn binnen het sociale domein. Mede door hun inzet wordt de groep
mensen die al langdurig in armoede leven beter bereikt. Vanuit alle gemeenten zijn er
inmiddels deelnemers die de opleiding volgen.
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ln afstemming met gemeenten en stakeholders binnen de Alliantie van Kracht finan-
cieren wij samen met de provincie Groningen het onderzoek naar overerfbare ar-
moede in de Veenkoloniën. ln de eerste fase is gewerkt aan het verzamelen van rele-
vante data. Beide provincies overleggen minimaal twee keer per jaar bestuurlijk met
de onderzoekers van de RUG en de alliantie over de voortgang. Vanuit het meest re-
cente overleg d.d. 28 juni 2018 ontvingen wij onderstaande informatie. Deze infor-
matie is ook gedeeld via de Nieuwsbrief van de Alliantie van Kracht.

Uit de eerste fase van het onderzoek blijkt de groep 'arme' jongeren zich vooral te
concentreren in het Noordoosten van de Veenkoloniën en gebieden rondom Emmen
en Assen. De volgende stap in het onderzoek is om samen met de desbetreffende ge-

zinnen te onderzoeken hoe zij denken over de kansen van de volgende generatie in
hun gezin en hoe ze hierop anticiperen. Wanneer door weinig mobiliteitsmogelijk-
heden en -bewegingen mensen als het ware'opgesloten'zitten in de eigen omgeving,
ontstaan copingstrategieën die de overerfbaarheid kunnen versterken. Copingstra-
gieën is een begrip uit de psychologie en hiermee wordt bedoeld de manier waarop
mensen met stress omgaan. Deze manier bepaalt onder andere hoe groot de invloed
van de situatie is op het welbevinden van een persoon. Door meer inzicht te krijgen in

de vorm en betekenis van armoede en de copingstrategieën, kunnen uitvoerende or-
ganisaties werken aan gerichtere ondersteuning voor families in de regio en geza-

menlijk een einde maken aan de stijgende trend van langdurige armoede.

De onderzoekers van de RUG brengen samen met het Trendbureau Drenthe geregeld

feitenbladenl uit, waarop gegevens helder in beeld worden gebracht. Deze worden
actief gedeeld met het werkveld in zogenaamde leerkringen. ln deze leerkringen over-
erfbare armoede zijn per gemeente zo'n twintig proactieve mensen uit verschillende
organisaties en disciplines actief. Het gaat om professionals en vrijwilligers binnen
het brede sociale domein (van welzijn, woningbouw tot zorg), die betrokken zijn bij de

aanpak van overerfbare armoede. Aan de hand van praktijksituaties wordt de aanpak
besproken. Door organisaties uit verschillende domeinen te betrekken en kennis
vanuit onderzoek te benutten ontstaat er een beter zicht op de problematiek en hand-
vatten voor een betere aanpak. Zo worden er bijvoorbeeld door het instellen van laag-
drempelige spreekuren meer mensen bereikt die gebruik kunnen maken van gemeen-

telijke regelingen.

Movisie faciliteert deze leerkringen, in samenwerking met de Alliantie van Kracht, de

Tintengroep en CMOSTAMM. Binnen de leerkringen worden ook goede praktijkvoor-

beelden gedeeld. Aansluitend hierop zijndeze goede voorbeelden in een zoge-
naamde'voorzieningenwijzer' uit Emmen gebundeld en gepresenteerd aan andere ge-

meenten.

De onderzoeksresultaten zullen ook regelmatig tijdens congressen en werkbijeen-
komsten worden gedeeld met een breder publiek. Het eerstvolgende congres van de
Alliantie van Kracht wordt gehouden op 15 november 2018 in Winschoten.

Ook bij het onderzoek naar laaggeletterdheid door de Universiteit van Maastricht
willen wijwerken met het bespreken van de resultaten in leerkringen. Wij zullen daar-
bij actief verbinding leggen tussen deze twee onderzoeken.

Deze feitenbladen kunt u vinden op trendbureaudrenthe.nl/armoede
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Binnen het deelprogramma Drenthe doet mee in Drenthe Beweegt, dat wij met ge-

meenten en stakeholders uitvoeren, wordt getracht om de aanpak van armoede in
breder perspectief en meer integraal aan te pakken. Armoede hangt vaak samen met

een slechte gezondheid, waardoor er veel zorgvragen zijn en sprake is van laaggeleG

terdheid en minder kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Op 6 juli 2018 was

er een startbijeenkomst in Emmen tijdens de UCI Para-Cycling World Cup'Wegwijs in
gezondheidsland'.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris a.i. voorzitter

km/coll


