
top 5 in beeld.

Samen met de inwoners

Drenten voelen zich sterk verbonden met de eigen provincie. Ze zijn vooral trots 
op natuur en de mentaliteit van hun provinciegenoten, 6 op de 10 inwoners is 
zelfs ‘zeer trots’.* Opgaven liggen er ook. Zo heeft Drenthe te maken met sterke 
vergrijzing en is de jeugdwerkloosheid hoger dan in de rest van Nederland. 
Net als het zorggebruik en het aandeel minderjarige kinderen dat opgroeit in 
armoede. De feiten en de cijfers voor de vijf belangrijkste opgaven waar het 
verschil voor de Drentse samenleving gemaakt kan worden op een rij:
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Kenniscentrum met publieke taak
CMO STAMM is een onafhankelijk kenniscentrum voor sociaal-
maatschappelijke vraagstukken. We werken voor gemeenten, 
provincies, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en inwoners 

van de regio.

Met Trendbureau Drenthe volgen we trends en ontwikkelingen in 
het sociale domein en ondersteunen zo het beleid van de provincie 
en de  Drentse gemeenten.  Wij maken thema’s bespreekbaar, 
verbinden en ontwikkelen samen met onze partners innovatieve 
oplossingen. Deze inzichten en innovaties delen we actief met 
iedereen. De provincie Drenthe subsidieert ons voor onze publieke 
taken. Naast deze publieke taken werken we ook in opdracht voor 

diverse opdrachtgevers.
 

Perspectief van mensen centraal
Centraal staat het perspectief van mensen zelf. Hoe staat het met de 
mensen in Drenthe, wat beweegt hen in al hun verscheidenheid, wat 
willen zij en hoe vertaalt zich dat in effectief beleid? Beleid dat gericht 
is op een vitale gemeenschap en een veerkrachtige samenleving.

 
Kennis delen

Inzichten en innovaties delen we actief met iedereen.

www.cmostamm.nl
www.trendbureaudrenthe.nl

 

WELKE OPGAVEN
LIGGEN ER
IN DRENTHE?
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* Drents Panel



•	In	Drenthe	wonen	per	januari	2019	492.179	inwoners.

•	Aantal	80-plussers	verdubbelt	tussen	2018-2040.

•	Ontgroening	in	Drenthe	is	sterker	dan	landelijk	gemiddelde.

•	Relatief	veel	kwetsbare	groepen	zoals	gezinnen	in	armoede	en

 ouderen met complexe zorgvraag.

•	Aantal	mensen	met	dementie	stijgt	van	9.500	(2015)	naar	15.000	(2030).

Meer informatie: www.trendbureaudrenthe.nl en www.cmostamm.nl

•	 Het zorggebruik is in Drenthe hoger dan landelijk.

•	 Door de vergrijzing is er sprake van een 
toenemende vraag naar zorg en ondersteuning.

•	 Er zijn grote gemeentelijke tekorten in het
sociale domein.

•	 13% van de inwoners van 18-65 jaar is 
mantelzorger; dit is hoger dan landelijk.

•	 Voor 15% van de mantelzorgers geldt dat
hun gezondheid lijdt onder het feit dat zij 
mantelzorger zijn.

•	 Ouderen en mantelzorgers vinden de toegang
tot de zorg ingewikkeld en bureaucratisch.

•	 40% van de ouderen voelt zich eenzaam,
9% ernstig eenzaam.

(Gezondheids)zorg

•	 Het aandeel minderjarige kinderen dat opgroeit 
in armoede ligt in Drenthe (7,6%) onder het landelijk 
gemiddelde (8,5%).

•	 In 2017 leefden 7.000 minderjarige kinderen 
in armoede in Drenthe, waarvan 2.500 kinderen 
langdurig. Deze laatste groep groeit.

•	  Ruim 15.000 (7,3%) huishoudens in Drenthe 
leefden in 2017 onder de lage inkomensgrens.
In Nederland was dat 8,2%. 

•	 Risicogroepen met relatief vaak een laag inkomen 
zijn eenoudergezinnen, alleenstaanden, jonge 
huishoudens en huishoudens met een niet-westerse 
achtergrond of een uitkering.

•	 In de Veenkoloniën zien we dat de ouders van 
jongvolwassenen met een laag inkomen zelf ook vaak 
een inkomen onder de lage-inkomensgrens hadden.

Armoede
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De opkomst van de participatiesamenleving is positief en in veel gevallen noodzakelijk. De samenleving 
neemt steeds vaker het voortouw en regelt het zelf. Het is daarbij wel van belang te realiseren dat niet 
iedereen in staat is om zelfstandig mee te doen.  En daarom soms een steuntje in de rug nodig hebben. 
Belangrijk is altijd: betrek de inwoners vanaf het begin en neem ze serieus. Geef ze vertrouwen en 
zeggenschap. Wees transparant en investeer in het krijgen van inzicht in verhalen, feiten en cijfers.

* Essent

•	 Arme huishoudens betalen ruim 5% van hun 
inkomen aan gas en stroom, voor de rijkste 10% 
huishoudens is dat maar 1,5 procent.*

•	 Gezinnen met lagere inkomens in koopwoningen 
hebben minder mogelijkheden om hun 
energieverbruik terug te dringen of te investeren in 
duurzame energiebronnen.

•	 De energietransitie kan niet plaatsvinden zonder 
actieve participatie van inwoners. Inwoners in Drenthe 
zijn nog beperkt betrokken bij de energietransitie.

Energietransitie

•	 Het totale aantal banen in Drenthe is in 2018 
toegenomen met 1%. Landelijk was de toename 2,2%.

•	 Het landelijke werkloosheidspercentage was begin 
2019 3,7%. In Drenthe was dit 3,4%.

• In 2018 was de jeugdwerkloosheid in Drenthe 7,4%. 
Dat is iets hoger dan landelijk (7,2%).

•	 11% van de inwoners in Drenthe heeft moeite
met lezen en schrijven.  

•	Er is in Drenthe sprake van een mismatch tussen 
vraag en aanbod van arbeid. Zo zijn er in Drenthe 
groeiende arbeidstekorten in techniek en zorg.

•	 Er zijn in Drenthe groeiende arbeidstekorten
in de zorg, ook kwalitatief (geriatrische kennis).

•	 Door het afbouwen van de gaswinning dreigen 
7.000 banen in Drenthe te verdwijnen.

•	 In Drenthe worden relatief minder havo- en
vwo-diploma’s uitgereikt (33%) dan landelijk (45%).
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