
m

Trendbureau Drenthe

Van inzicht naar impact

Provinciale Staten 31 januari 2018



Proces van ontwikkeling 

Trendbureau Drenthe

Verkennen Inrichten Verdiepen

2016 2017 2018 



Brede maatschappelijke verkenning

• Initiatief provincie Drenthe > 
faciliteren gemeenten 

• Najaar 2016 met ruim 30 partijen 
verkennende gesprekken

• Ambtelijke en bestuurlijke 
klankbordgroep

Resultaat
• Eerste ontwerp Trendbureau 

Drenthe
• Aanzet Drentse kennisagenda sociale 

domein

Verkennen in 2016



Kadernota Krimp & Leefbaarheid provincie Drenthe uitgangspunt



Brede verkenning leidt tot gezamenlijke Drentse kennisagenda



1. Missie en doel

2. Positionering

3. Kerntaken en kernfuncties

4. Proces van programmering

5. Groeimodel: start met drie monitors

6. Data-infrastructuur

7. Adviesraad

8. Partners

Inrichten in 2017



Missie
Samen werken aan een krachtige 
samenleving. Een samenleving waarin 
iedereen meedoet. 

Doel
Ondersteunen van beleid en praktijk van 
Drentse gemeenten, provincie Drenthe 
en maatschappelijke instellingen in 
Drenthe.

1. Missie en Doel



Het Trendbureau Drenthe…
… is een kenniscentrum met een publieke 
taak 
… is onafhankelijk
… stelt het perspectief van Drentse 
inwoners centraal
… werkt samen met partners in de regio
… stelt publieke kennis openbaar 
beschikbaar
… is organisatorisch onderdeel van CMO 
STAMM
… is provinciaal gefinancierd
… kan daarnaast onderzoek op maat  
doen

2. Positionering



Wat is onze taak?
Beleidsinformatie leveren door:
• data te verzamelen, bewerken en 

ontsluiten;
• data te interpreteren en analyseren 

tot beleidsinformatie en –kennis;
• signaleren, duiding geven en 

agenderen.

Hoe doen we dat?
• Monitoren trends en ontwikkelingen 
• Verdiepend onderzoek
• Stem van de Drent
• Duiding en dialoog
• Onderzoeksadvies

3. Kerntaken en 

kernfuncties



4. Proces van  

programmering

Proces werkagenda Trendbureau

• Verkenning met het veld

• Opstellen werkprogramma 

• Afstemming VDG

• Reflectie adviesraad 

• Afstemmen werkprogramma met 

provincie



5. Groeimodel: start met drie monitors



De monitors
We volgen trends en ontwikkelingen op 
drie thema’s:
- Onderwijs vanaf 2006
- Leefbaarheid vanaf 2015
- Zorg, vanaf 2018

Feiten & Cijfers
We stellen een set indicatoren samen 
en volgen deze meerjarig om trends en 
ontwikkelingen te monitoren.

Ervaring en Beleving
Het monitoren van de ervaring en 
beleving van Drentse inwoners is 
minstens zo belangrijk om tot relevante 
beleidsinformatie te komen en vormt 
daarom onderdeel van de monitors.

4. Drie monitors

Leefbaarheid ZorgOnderwijs 
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4. Drie monitors

Leefbaarheid Onderwijs 

Leefbaarheid 

in Drenthe

2011 2016 2020

266

basis

scholen

Leefbaarheid 

in Drenthe

Leefbaarheid 

in Drenthe

Hoe blijven ouderen in Drenthe tot op hoge 
leeftijd zelfstandig wonen?
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Onderwijs 
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Op Rekenen en Taal 

in groep 6 zijn de 
Drentse scores al 
een aantal jaren 
ruim boven de 

norm 
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Vergeleken met 
Nederland is het 
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Drenthe veel vaker 
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voorzieningen
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4. Drie monitors

Leefbaarheid ZorgOnderwijs 

Zorg in Drenthe

Hoe ontwikkelt de transformatie zich? 
Wat merken de Drentse inwoners daarvan? 
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Meer onderzoek in samenhang: 

armoede, laaggeletterdheid en zorg...
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Stem van de Drentse inwoner

Samenhang onderzoeken

Partners

Ervaring & beleving Drentse inwoners

essentieel  
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Dialoog en gezamenlijk duiden



6. Data-infrastructuur & Borging privacy 



• Frans Jaspers, voorzitter SER Noord, voormalig bestuurder UMCG
• Eric van Oosterhout, burgemeester Emmen / VDG
• Karin Eeken, directeur publieke gezondheid GGD Drenthe
• Ineke Delies, lector duurzame innovatie Stenden Hogeschool
• Jouke van Dijk, hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse RUG
• Hans Ormel, hoogleraar sociale psychiatrie RUG
• Peter Lugtig, associate professor methodenleer en statistiek UU
• Martin Sitalsing, bestuurder GGZ Lentis
• Rika Pot, voormalig burgemeester Appingedam / VGG
• Pim de Bruijne, voormalig gedeputeerde Groningen

7. Adviesraad

Trendbureau Drenthe & Sociaal Planbureau Groningen
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8. Samenwerking

Drentse gemeenten

En veel andere partners



Website = deelplatform

Maandelijks een nieuwsbrief

Onderzoeksadvies op maat

Publicaties
• Armoede feitenbladen
• Jeugdcriminaliteit Noord-Nederland
• Discriminatiemonitor Midden-

Drenthe
• Cultuurmonitor Emmen

Verschillende verzoeken uit het veld

Sinds lancering 

Trendbureau



• Publicatie Leefbaarheidsmonitor

• Publicatie Burgerpanel wonen en 
zorg

• Publicatie Onderwijsmonitor

• Publicatie Van Basisschool naar 
Voortgezet Onderwijs

Binnenkort 

beschikbaar



• Verdiepend onderzoek 
laaggeletterdheid

• Ontwikkelen Zorgmonitor Drenthe

• Armoede dossier & Krimp dossier

• Data-infrastructuur 
doorontwikkelenVerdiepen in 2018



Ons Team
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Bedankt voor je aandacht!

www.trendbureaudrenthe.nl // @TrendburDrenthe

http://www.trendbureaudrenthe.nl/
http://www.trendbureaudrenthe.nl/

