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voorwoord

jaarverslag 2020

een jaar als
geen ander
elke keer als ik het voorwoord in ons 
jaarverslag schrijf, zeg ik dat het 
een bijzonder jaar was. Dat geldt 
natuurlijk bij uitstek voor 2020. 
Dat was een jaar als geen ander. 
Corona legde onze samenleving 
plat, had een enorme impact op 
de zorgcapaciteit en het greep 
in op het leven van iedereen. 

Vooral de meest kwetsbare Drenten werden het hardst geraakt. 
Tegenstellingen die er al waren, werden nog zichtbaarder.

Maar het was ook een jaar waarin veel Drenten veerkracht toonden. 
Waarin ze naar elkaar omkeken en enorm creatief waren. 

Een veerkracht en creativiteit die ook ons team typeerde. Razend snel 
schakelden wij. Om zo ook ons steentje bij te dragen aan de aanpak van de 
coronacrisis. Met actuele cijfers en verhalen gaven we inzicht in de effecten 
van corona op de Drentse samenleving. En op diverse fronten dachten wij 
mee over mogelijke maatregelen om samen sterker uit deze crisis te komen.

Bijzonder trots zijn wij op ons Trendbureau Drenthe, waarmee wij inzicht 
geven in wat speelt en wat schuurt in Drenthe. In 2020 werkten wij aan 
opgaven als armoede en schulden, ouderenzorg, laaggeletterdheid, 
leefbaarheid, onderwijs en krimp. Met het Drents Panel gaven wij Drenten 
een stem. Dit jaarverslag geeft een compacte impressie van onze inzet.

Met elkaar zorgen we voor een vitaal en sociaal 
Drenthe, met gelijke kansen voor iedereen, nu en in 
de toekomst. Op basis van heldere feiten en cijfers, 
innovatiekracht, kennis van zaken en het vermogen te 
verbinden. Met een scherp oog voor de mensen voor 
wie we het doen en vol vertrouwen in hun kracht.

Ik wens jullie veel leesplezier.

Yvonne Turenhout
Directeur-bestuurder



Wij hoeven u niets te vertellen 
over 2020. Ieder van u heeft daar 
zijn of haar eigen verhaal bij of 
herinnering aan: Corona heeft veel 
impact op ons allemaal gehad.
We kunnen daarom met niets 
anders dan grote waardering kijken 
naar de rol die de mensen van 
CMO sTaMM ondanks Corona dit 
jaar in de groningse en Drentse 
samenleving hebben gespeeld.
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raad van
Toezicht

De RvT spreekt daarbij haar bewondering uit voor de goede ontwikkeling 
van de organisatie en de innovatiekracht rondom actuele thema’s als 
corona, brede welvaart, armoede & schulden en gezondheid & welzijn. 

Wij stonden de directeur-bestuurder met raad en daad terzijde en 
zagen toe op de werkzaamheden van het bestuur en op de algemene 
gang van zaken in de organisatie. Belangrijkste onderwerpen in 
2020 waren: impact coronacrisis, voorgenomen kortingen provincie 
Groningen, meerjarenstrategie 2020-2022, provinciale werkplannen, 
strategische personeelsplanning en risicomanagement. De code voor 
‘good governance’ Sociaal Werk vormt daarbij onze leidraad.

De RvT heeft vertrouwen in de toekomst van de organisatie. Zij 
waardeert dat de provincie Drenthe CMO STAMM heeft aangemerkt als 
systeeminstelling, waarmee de organisatie een vaste waarde vormt in
de uitvoering van het Drentse provinciale beleid. 

Verder spreken we onze dank uit naar gedeputeerde 
en ambtenaren van de provincie Groningen voor het 
constructieve overleg naar een werkbare oplossing 
voor de kortingen van de provincie Groningen. 
Deze ontwikkelingen binnen de provincie Drenthe 
en Groningen zorgen ervoor dat CMO STAMM ook 
weer in 2021 een belangrijke rol kan spelen in het 
versterken van het welzijn van Drenten en Groningers.

De RvT ziet de toegevoegde waarde van het werk 
van CMO STAMM en is er trots op om voor deze 
organisatie de Raad van Toezicht te vormen. 

Victor Verrijp
Voorzitter Raad van Toezicht

https://cmostamm.nl/over-ons/raad-van-toezicht/


CMO sTaMM is het onafhankelijk 
kenniscentrum voor sociaal-
maatschappelijke vraagstukken in 
Drenthe en groningen. Met onze 
onderzoeksbureaus Trendbureau 
Drenthe en sociaal Planbureau 
groningen signaleren en monitoren 
wij trends en ontwikkelingen. 
via het Drents en groninger 
panel geven we een stem aan 
de Drenten en groningers zelf. 
We weten daardoor wat er leeft, 
waar het schuurt en wat werkt. 
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Missie
en visie

“samen werken aan een krachtige 
samenleving. een samenleving waarin 
iedereen meedoet. Dat is wat ons drijft.”

We maken thema’s bespreekbaar, verbinden en ontwikkelen samen 
met onze partners innovatieve oplossingen voor beleid en praktijk. 
Onze kennis, inzichten en innovaties delen wij actief met iedereen. 
De provincies Drenthe en Groningen subsidiëren ons voor onze 
publieke taken. In 2020 heeft de provincie Drenthe ons aangemerkt 
aan systeemorganisatie, dat wil zeggen kritisch voor de uitvoering van 
het provinciale beleid en versterking van de Drentse samenleving, 
en onze basissubsidie structureel verhoogd. Naast deze publieke 
taken werken we ook in opdracht voor diverse opdrachtgevers. 

Brede Welvaart & Duurzame 
ontwikkelingsdoelen als kompas
Wij werken en denken vanuit het perspectief van brede welvaart. Het is 
een nieuwe manier van kijken naar de samenleving. Met oog voor alles 
wat voor onze inwoners van waarde is en waarin samenhang tussen 

economie, samenleving en leefomgeving centraal 
staat. De duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) 
van de Verenigde Naties vormen ons kompas.

Wij onderschrijven het belang van deze doelen 
en zetten ons in voor de realisatie hiervan. 
Om zo van Drenthe en Groningen
een betere, eerlijkere en duurzamere plek te 
maken. Er liggen belangrijke uitdagingen in het 
terugdringen van armoede en kansenongelijkheid, 
goede gezondheid, inclusie van kwetsbare groepen 
en betaalbare en duurzame energie voor iedereen.
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Onze
werkwijze
in beeld

Beleid

Thema’s
bespreekbaar

maken

evaluatie en 
monitoring

van uitvoering 
in praktijk

Ondersteuning
bij beleids-

ontwikkeling en
implementatie

Weten
wat er speelt

SOCIAAL PLANBUREAU GRONINGEN

CMO STAMM

analyse Duiding

Praktijk

inzet burgerpanels

in dialoog brengen
en het debat aangaan

agenderen

adviseren
over beleidsuitvoering

processen begeleiden

monitoren    

onderzoeken

adviseren
over uitvoering    

bevorderen deskundigheid



Trendbureau Drenthe is onderdeel 
van CMO sTaMM en volgt trends en 
ontwikkelingen in het sociale domein.
Met als doel het ondersteunen van de 
lokale beleidsontwikkeling bij Drentse 
gemeenten, de provincie Drenthe en 
maatschappelijke instellingen. Onze 
werkwijze wordt gekenmerkt door 
onafhankelijkheid, betrouwbaarheid 
en beleidsrelevantie. Wij hechten 
grote waarde aan het perspectief en 
verhaal van inwoners en combineren 
daarom waar dat kan feiten en cijfers 
met de beleving van inwoners.
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Trendbureau
Drenthe

Monitoren en verdiepend onderzoek
Met onze langjarige monitors volgen we trends en ontwikkelingen 
op beleidsterreinen als leefbaarheid, onderwijs, armoede, 
laaggeletterdheid, zorg en sport & bewegen.

Om meer inzicht te krijgen in een aantal actuele ontwikkelingen 
voerden we in 2020 diverse verdiepende onderzoeken uit. Natuurlijk 
onderzochten we via quickscans en peilingen onder Drenten de 
gevolgen van de coronacrisis, maar ook de maatschappelijke effecten 
van de financiële tekorten bij Drentse gemeenten. Verder deden 
we een verkenning naar knelpunten en oplossingsrichtingen in de 
grensvlakken tussen drie wetten in de ouderenzorg en een analyse 
naar de behoefte van mantelzorgondersteuning en logeerzorg.

Brede welvaart komt onder druk te staan als de inkomensverschillen groeien. 
Daarom onderzochten we in 2020 op verzoek van de drie noordelijke 
provincies of inkomensverschillen groter worden door verhuizingen.

Drents Panel
Hoe gaat het met de Drenten, wat beweegt hen en 
hoe gaan zij om met veranderingen in hun leefsituatie? 
Het Drents panel geeft Drenten een stem.

Het panel bestaat uit een groep inwoners van 18 
jaar en ouder, verspreid over de provincie Drenthe.  
In 2020 stemde het Drentse parlement in met een 
samenwerking met Trendbureau Drenthe, om zo 
het Drents Panel voor peilingonderzoek in Drenthe 
breder in te kunnen zetten. Een bijzonder positieve 
ontwikkeling waardoor we in april en november 
onderzoek konden doen naar de gevolgen van de 
corona crisis. Begin 2021 wordt het Drents Panel 
door middel van een grootschalig werving uitgebreid 
naar circa 9.000 leden, waardoor het panel ook 
betrouwbare inzichten kan geven op gemeenteniveau.
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gedragscode, kwaliteit en privacy
Trendbureau Drenthe hanteert de Gedragscode voor onderzoek en 
statistiek en de Integriteitscode voor statistisch en data-analytisch 
onderzoek van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO), 
de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) en de Marktonderzoek 
associatie (MOA). Deze gedragscode is goedgekeurd door het 
College Bescherming Persoonsgegevens (CPB). Wij voldoen daarmee 
aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In 2020 zijn wij door CBS erkend als wetenschappelijk 
gefundeerd onderzoeksbureau en geautoriseerd om zelf 
onderzoek te doen met de microdatabestanden van CBS.

Onafhankelijke adviesraad
De adviesraad van het Trendbureau Drenthe heeft 
een belangrijke adviserende taak. De raad voorziet 
het trendbureau van een kritische reflectie op de 
onderzoeken, zowel over de maatschappelijke 
relevantie als het wetenschappelijke niveau. De leden 
werken in de wetenschap, bij lokale overheden of bij 
maatschappelijke organisaties. In 2020 adviseerden 
zij onder meer over monitoring Corona, Brede 
Welvaart, Regio Deal Zuidoost Drenthe, armoede 
en vernieuwende vormen van lokaal bestuur.

Trendbureau
Drenthe

https://trendbureaudrenthe.nl/ons-verhaal/adviesraad/%20


Uitgelichte
projecten

2020
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Het raakt
ons allemaal

De coronacrisis was onverwacht dé opgave 
van 2020. Corona legde bikkelhard de vinger 
op de zere plekken van onze samenleving. Het 
vergrootte de ongelijkheid, kwetsbare groepen 
werden extra geraakt en er kwamen nieuwe 
kwetsbare groepen bij. Corona had in eerste 
instantie vooral grote gevolgen voor de zorg, 
maar al snel ook consequenties voor economie 
en samenleving. Iedereen in Nederland kreeg 
er mee te maken en het zette alles waarop 
we vertrouwden op losse schroeven. lock 
downs, versoepelingen, vaccinaties en hoop 
op betere tijden kleuren het coronaverhaal. 
Het bracht naast zorgen ook veel creativiteit, 
saamhorigheid en mogelijkheden naar boven. 
We werden in korte tijd digitaal vaardiger, 
keken meer naar elkaar om en zochten en 
vonden nieuwe manieren om met elkaar in 
verbinding te blijven. voor ons werk betekende 
het dat we vanaf het begin scherp waren op 
de maatschappelijke impact van corona. Met 
actuele cijfers en verhalen brachten we inzicht 
in de effecten van corona op de Drentse 
samenleving. en konden we de provincie en 
gemeenten adviseren over kansen en risico’s.

Corona

Panelonderzoeken gaven 
inzicht in gevolgen corona

Tijdens de coronacrisis bleek al gauw dat er niet alleen gevolgen 
waren voor de gezondheidszorg. Ook de consequenties op 
welzijn en inkomen waren fors. Jongeren raakten hun bijbaantjes 
kwijt, ondernemers hielden het hoofd niet boven water en er 
waren zorgen over het welzijn van bijvoorbeeld schoolgaande 
kinderen, studenten en kwetsbare gezinnen. Trendbureau 
Drenthe onderzocht op verschillende momenten in het jaar de 
gevolgen van corona op meerdere thema’s. Daarnaast voerden 
wij quick scans uit naar de effecten op de keten van zorg, 
armoede & schuldhulpverlening en jongeren. De resultaten 
deelden wij breed via speciale edities van onze nieuwsbrief en 
webinars. Met de uitkomsten van de onderzoeken konden we 
de provincie, gemeenten, veiligheidsregio en andere partners 
inzicht geven in de gevolgen van de coronacrisis, zowel positief 
als negatief. Want ook positieve gevolgen waren er, bijvoorbeeld 
op het milieu omdat we meer thuis bleven. Ook keken we meer 
naar elkaar om en koesterden we onze sociale contacten. 
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https://trendbureaudrenthe.nl/corona/
https://trendbureaudrenthe.nl/corona/


effectievere hulp voor Drentse 
ondernemers met schulden

Door de coronacrisis raakte een deel van de Drentse beroepsbevolking zijn 
werk of opdrachten (gedeeltelijk) kwijt. Vooral mensen die hun inkomen 
verdien(d)en als zelfstandige of met flexwerk worden getroffen. Verlies 
van werk of opdrachten betekent inkomensachteruitgang, en daardoor 
een groter risico op betalingsproblemen en schulden. De behoefte aan 
hulp bij schulden zal toenemen, juist ook bij ‘nieuwe groepen’, die nog 
niet goed in beeld zijn bij de (gemeentelijke) schuldhulpverlening. 
Trendbureau Drenthe onderzocht of het gemeentelijke 
dienstverleningsaanbod zelfstandige ondernemers met schulden 
voldoende bereikt en bedient. Hierbij bleek dat er het nodige te 
verbeteren valt. De belangrijkste aanbeveling uit het onderzoek is het 
veel beter verbinden van de ‘werelden’ van schuldhulpverlening en de 
bedrijfsadvisering. Een betere verbinding zal er naar verwachting toe 
leiden dat ondernemers sneller de weg naar de schuldhulpverlening 
vinden én kunnen rekenen op een completer pakket bedrijfsadvisering.

summerindrenthe: 
jongeren bedenken 
hun eigen 
zomervakantie

Veel kinderen en jongeren konden 
langere tijd niet naar school vanwege 
corona. Sport- en andere activiteiten 
lagen stil. En ook de zomervakantie 
zag er anders uit dan andere jaren. 
De provincie Drenthe vroeg via 
een flitspeiling op social media 
aan jongeren van 12 -18 jaar wat 
ze graag wilden doen in de zomer. 
Gemeenten en allerlei organisaties 
op het gebied van sport, cultuur, 
welzijn en bewegen deden mee. 950 
Jongeren gaven hun mening en een 
deel van hen was ook betrokken bij 
de uitvoering van het programma. 
Op de website summerindrenthe.
nl was een overzicht te vinden 
van de activiteiten per gemeente. 
CMO STAMM was als projectleider 
betrokken bij dit prachtige initiatief 
van de provincie Drenthe.

11

jaarverslag 2020

Corona

>>
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https://trendbureaudrenthe.nl/effectievere-hulp-nodig-voor-drentse-ondernemers-in-coronacrisis/
https://cmostamm.nl/jongeren-in-drenthe-bedenken-hun-eigen-zomerprogramma/%20


voor nu
en de toekomst

Wat is brede welvaart? en hoe kunnen we 
de welvaart van Drenten in kaart brengen 
en verder versterken? In onze alledaagse 
werkelijkheid staat welvaart voor veel méér dan 
alleen ons inkomen of het bruto binnenlands 
product. We kijken daarom tegenwoordig ook 
veel breder, namelijk naar de Brede Welvaart. 
Het is een nieuwe manier van kijken naar de 
samenleving. Integraal, met oog voor alles 
wat voor onze inwoners van waarde is: hoe 
schoon de lucht is die we inademen, hoe 
gezond we zijn, hoe veilig we ons voelen en 
hoeveel vertrouwen we in de overheid hebben. 
Daarbij kijken we niet alleen naar het «hier 
en nu», maar ook naar de gevolgen van ons 
handelen voor onze kinderen en kleinkinderen.
Wij vinden dat Brede Welvaart veel beter 
in beeld brengt hoe het écht met Drenten 
gaat. en het laat ook zien waar we nog echt 
iets te doen hebben met elkaar. Met onze 
kennis op het gebied van Brede Welvaart 
bieden we bestuurders en beleidsmakers 
de basis om de brede welvaart in hun regio 
op te pakken en vorm te geven. We stellen 
ze in staat om gefundeerde keuzes te 
maken. Zo bouwen we met elkaar aan een 
welvarender Denthe, op alle terreinen.

Brede
Welvaart

Naar een Drentse monitor
Brede Welvaart

Hoe gaat het echt met Drenten? Dit brachten we de afgelopen 
jaren in beeld met de Leefbaarheidsmonitor Drenthe. Deze gaf 
uitgebreide en heldere feiten en cijfers over het welzijn van 
de Drenten. De monitor levert een uitstekende basis voor de 
doorontwikkeling naar een Drentse brede welvaart monitor, 
om zo vanuit een brede blik naar de samenleving te kijken. 
Met breed draagvlak vanuit de begeleidingscommissie en de 
adviesraad zijn daarvoor in 2020 de eerste stappen gezet. 
Trendbureau Drenthe sluit aan bij de Regionale Monitor Brede 
Welvaart van het CBS en vult deze aan met verhalen van 
inwoners. De combinatie van cijfers en verhalen maakt duidelijk 
hoe de Brede Welvaart in Drenthe zich ontwikkelt en voor 
welke opgaven de regio staat. Het is een instrument om onszelf 
een spiegel voor te houden en inzicht te krijgen in onze sterke 
punten, maar ook in onze zwakke plekken. In 2021 presenteren 
we de eerste monitor Brede Welvaart voor Drenthe.  
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https://trendbureaudrenthe.nl/effectievere-hulp-nodig-voor-drentse-ondernemers-in-coronacrisis/
https://trendbureaudrenthe.nl/leefbaarheid/brede-welvaart/%20


Welvaart Noord-Nederland 
stijgt, krimpregio’s 
blijven achter

Brede welvaart komt onder druk te staan 
als de inkomensverschillen groeien. Daarom 
wilden de 3 noordelijke provincies weten 
of inkomensverschillen groter worden door 
verhuizingen. De gedachte is dat mensen met 
hogere inkomens en studenten wegtrekken 
uit krimpgebieden. En dat mensen met 
lagere inkomens mogelijk juist worden 
aangetrokken door goedkope woonruimte. 

Trendbureau Drenthe onderzocht dit samen 
met Sociaal Planbureau Groningen en Fries 
Sociaal Planbureau. Wat blijkt? De welvaart 
in Noord-Nederland, dus ook in Drenthe is 
toegenomen. Er zijn minder inwoners met een 
laag inkomen, terwijl het aantal mensen met 
een hoog inkomen is gestegen. Tegelijkertijd 
is echter het inkomensverschil tussen rijk en 
arm in het noorden gegroeid. De welvaart 
neemt minder toe in de krimpgebieden. 
Verhuizingen spelen hierin een rol: mensen 
met een hoog inkomen en studenten verhuizen 
uit deze gebieden – zij vestigen zich vaak 
in provinciehoofdsteden of welvarende 
regio’s in het noorden. Het gevolg is dat de 
welvaart in de krimpgebieden minder snel 
groeit dan in de rest van Noord-Nederland. 

Hoe krijgt de regio Deal
Zuid- en Oost-Drenthe 
zicht op resultaten?

Een betere woon- en leefomgeving in Zuid- en Oost-
Drenthe. Een betere brede welvaart! Dat is het doel 
van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe, waarin 
overheden, bedrijven, inwoners en organisaties de 
handen ineen slaan om juist dat te bereiken. In dit 
gebied liggen er regionale uitdagingen op het gebied 
van wonen, werken en welzijn. Uitdagingen die het best 
samen opgepakt kunnen worden. Het is belangrijk om 
de voortgang te monitoren en evalueren, dat doen we 
met een monitor. Trendbureau Drenthe begeleidt het 
inrichten van deze monitor van de Regio Deal. Hoe
kunnen we die het beste inrichten? En met welke
indicatoren gaan we de ontwikkelingen volgen die er 
door de Regio Deal in gang worden gezet? Hoe bekijken 
we welke resultaten er worden geboekt in de verbetering 
van de brede welvaart? Deze en andere vragen staan 
centraal in de voorbereidingsfase van de monitor.

gemeenten in Drenthe hebben 
financiële tekorten – wat 
betekent dat voor inwoners?

Steeds meer gemeenten hebben te maken met 
hoge zorgkosten, vooral de kosten voor jeugdzorg 
lopen flink op. Dit trekt een flinke wissel op de 
gemeentelijke budgetten. Wat betekent dat voor 
inwoners? De Vereniging Drentse Gemeenten (VDG), 
ondersteund door de provincie Drenthe, vroeg 
Trendbureau Drenthe om onderzoek te doen naar 
de maatschappelijke effecten van deze tekorten. 
Wat betekent het voor inwoners als de tarieven 
voor parkeren, sporten, onroerendzaakbelasting en 
toeristenbelasting omhoog gaan? En dat in combinatie 
met minder subsidie, uitgesteld onderhoud van 
wegen, korting op kindpakketten of een kleiner 
aanbod aan activiteiten? Kan iedereen dan nog 
meedoen? Het rapport dat we opstelden werd 
aangeboden aan de Tweede Kamer. Er was veel 
regionale en landelijke aandacht voor dit onderwerp.
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Brede
Welvaart

>>

>> >>

https://trendbureaudrenthe.nl/opdracht/binnenlandse-verhuizingen-hebben-behoorlijke-invloed-op-groeiende-%29%3Finkomensverschillen-in-noord-nederland/
https://trendbureaudrenthe.nl/grote-maatschappelijke-effecten-als-gevolg-van-financiele-tekorten-bij-drentse-gemeenten/
https://trendbureaudrenthe.nl/hoe-functioneert-de-regio-deal-zuid-en-oost-drenthe/
https://trendbureaudrenthe.nl/leefbaarheid/brede-welvaart/ 


samen armoede 
aanpakken

armoede is een toenemende uitdaging in 
de Drentse samenleving. Het is zorgelijk 
dat het aantal mensen met een langdurig 
laag inkomen stijgt. Corona trof bepaalde 
groepen financieel zwaar, zoals jongeren, 
zpp-ers en traditioneel kwetsbare groepen. 
We zien dat armoede vaak generaties 
lang aanhoudt. ergens moeten we deze 
cyclus zien te doorbreken. De aanpak van 
armoede en schulden staat dan ook hoog 
op onze agenda. Wij vinden het belangrijk 
dat mensen ondersteuning krijgen om 
de regie over hun eigen leven weer te 
rug te krijgen en om, als dat kan, via 
betaald werk financieel onafhankelijker te 
worden. armoede en schulden bestrijden 
kan alleen als we dat samen doen. 
Zo vroeg mogelijk, zo laagdrempelig 
mogelijk en zo toegankelijk mogelijk. 

armoede

Monitoring van armoede
en schulden in Drenthe

Trendbureau Drenthe houdt jaarlijks bij hoeveel huishoudens 
(langdurig) een laag inkomen of schulden hebben en hoeveel 
kinderen opgroeien in armoede. Ook brengen we in beeld hoe 
de omvang van armoede en schulden zich ontwikkelt en welke 
groepen het grootste risico lopen. Daarnaast publiceren we 
data die specifiek over generatiearmoede de Veenkoloniën 
gaan. Dit doen we in samenwerking met de Rijksuniversiteit 
Groningen. Verder maken we samen met hen feitenbladen 
waarin we – op basis van het wetenschappelijk onderzoek 
van de RUG – informatie aandragen en handreikingen 
formuleren voor beleidsmakers en professionals over het 
doorbreken van intergenerationele armoede. Dit doen we 
in nauwe samenwerking met de Alliantie van Kracht.
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Wat doet laaggeletterdheid 
met Drenten?

Laaggeletterden lopen een groot risico op 
armoede. Ze leven ruim twee keer zo vaak 
onder de armoedegrens en zijn twee tot drie 
keer vaker langdurig arm. In Drenthe heeft 
ongeveer 11% van de volwassenen moeite met 
lezen en/of schrijven of ze zijn minder digitaal 
vaardig. Reden voor de provincie Drenthe 
om onderzoek te doen naar het bereik, de 
werving, de aanpak en het taalaanbod van 
en voor laaggeletterden. Het is aan de ene 
kant een monitor: wie hebben we bereikt en 
hoe hebben we ze bereikt en wat levert de 
samenwerking op? Aan de andere kant is het 
ook een impactmeting: wat doet laaggeletterd 
zijn met mensen en wat kunnen we doen om 
ze te ondersteunen? Uit het onderzoek kwam 
naar voren dat je laaggeletterden het beste 
kunt bereiken via hun sociale omgeving. En 
dat constante aandacht voor dit onderwerp 
nodig is. In het Bondgenootschap Drenthe 
zijn ruim 100 partijen verenigd die zich 
allemaal sterk maken om laaggeletterdheid 
te bestrijden. Dat doen we onder andere 
via Bondgenotencafé’s en het inzetten van 
ervaringsdeskundigen. CMO STAMM is als 
inhoudelijk adviseur betrokken. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd door Trendbureau Drenthe. 

Webinars en werksessies 
over vroegsignalering 

Hoe eerder we mensen met schulden in beeld hebben, hoe kleiner 
de kans is dat hun schulden oplopen. Door op deze manier naar 
vroegsignalering te kijken, bieden we inwoners sneller perspectief 
op een betere toekomst. Op 1 januari 2021 ging de wijziging van 
de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) in, waardoor 
vroegsignalering van schulden een wettelijke taak van de gemeente 
is geworden. Dankzij de wetswijziging wordt het voor gemeenten en 
schuldeisers makkelijker om mensen met schulden eerder te helpen. 
Nog (lang) niet alle gemeenten konden zich goed voorbereiden op 
de wetswijziging. Aanleiding voor CMO STAMM om webinars te 
organiseren waarin de wetswijziging én de gevolgen daarvan aan 
de orde kwamen. De VDG, VGG, VNG, AVK en CMO STAMM hebben 
de samenwerking gezocht om samen de Drentse en Groningse 
gemeenten zoveel mogelijk te ondersteunen om op een efficiënte en 
doordachte manier te werken aan de vroegsignalering van schulden.

jaarverslag 2020

15

armoede

>>

>>

https://cmostamm.nl/nieuwe-kansen-voor-vroegsignalering-schulden/
https://trendbureaudrenthe.nl/armoede/%20www.naareengeletterddrenthe.nl


lokaal en
democratisch

steeds vaker ontwikkelen inwoners 
initiatieven. Ze doen zelf het groenonderhoud 
in hun wijk of verenigen zich in een 
coöperatie om energie te leveren of 
voorzieningen open te houden. Inwoners 
zien wat er in hun leefomgeving nodig 
is en gaan met elkaar aan de slag. Ze 
bundelen slimme ideeën en komen tot 
krachtige oplossingen. Op deze manier 
worden wijken socialer, leefomgevingen 
mooier en de samenleving vitaler en 
duurzamer. Het is een mooie route naar 
nieuwe vormen van overheidsparticipatie, 
waarvoor veel belangstelling bestaat bij 
zowel overheid als inwoners. Het vraagt 
eigen verantwoordelijkheid en actief 
burgerschap en het lef van de overheid 
om af en toe een stapje terug te doen. 

Burgerkracht en
Overheidsparticipatie

Drentse zorginitiatieven 
bundelen de krachten

In heel Drenthe ontstaan de prachtigste initiatieven van 
bewoners. Soms komen die initiatieven maar moeilijk verder, 
omdat bijvoorbeeld kennis, tijd of en ervaring ontbreken. In het 
Netwerk Zorginitiatieven Drenthe bundelen bewonersinitiatieven 
rond zorg, welzijn en geluk hun krachten. Het netwerk is de 
plek om ervaringen en kennis te delen en elkaar te inspireren 
tot nieuwe concepten voor zorg in dorpen en buurten. CMO 
STAMM ondersteunt zorginitiatieven van inwoners en organiseert 
de activiteiten, kennisbijeenkomsten, werkbezoeken van het 
Netwerk Zorginitiatieven Drenthe. We werken hierin samen met 
kennispartners in de regio en met partijen uit de zorg, welzijn en 
wonen. In 2020 lanceerden we een nieuwe website, hadden we 
online bijeenkomsten voor initiatiefnemers, bepaalden we de focus 
voor de komende tijd, deden we onderzoek naar de zorginitiatieven 
in Drenthe en leverde een student een handboek Naoberschap op. 
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gezond ouder worden in steenwijksmoer

Blue zones zijn plekken op de wereld waar mensen opvallend ouder 
worden dan op andere plekken. En niet alleen ouder, ook gezond ouder. In 
Steenwijksmoer ontstond het idee om met het hele dorp in te zetten op 
een gezonde leefstijl door een trefpunt te realiseren waar ontmoeten en 
bewegen centraal staan. Met LEADER-subsidie en met talloze bijdragen uit 
verschillende fondsen werkt Steenwijksmoer aan de onderdelen: de zes pijlers 
van positieve gezondheid, een multifunctioneel bewegings- en natuurpark dat 
aansluit bij het bestaande sportcomplex en de aanpak van het dorpshuis met 
nadruk op duurzaamheid en het besparen van energie. Door zo in te zetten 
op een gezonde leefstijl komt gezond en gelukkig oud worden in het dorp 
een stap dichterbij. CMO STAMM is als adviseur betrokken bij dit project.

De ambachtmakelaar 
verbindt oud met nieuw

Op veel plekken sterven ambachten uit. Omdat 
de vakman met pensioen gaat bijvoorbeeld 
en niemand het over wil nemen. En dat terwijl 
er toekomst in ambachten zit. Bijvoorbeeld 
als je ze koppelt aan innovaties of een 
onverwachte combinatie maakt met een 
ander ambacht. Bovendien versterken ze de 
identiteit van de regio en geven ze een boost 
aan toerisme. En bieden ze jongeren in het 
praktijkonderwijs de kans om een vak te leren.
Geopark De Hondsrug vroeg een LEADER-
subsidie aan en startte in Zuid-Oost Drenthe 
het project De Ambachtmakelaar. Via 
dit project krijgen ambachten aandacht, 
worden ambachtlieden aan elkaar en nieuwe 
ideeën verbonden en starten er nieuwe 
initiatieven waarbij ze betrokken worden.
Met de start van De Ambachtmakelaar 
is een beweging in gang gezet. Ook 
scholen voor praktijkonderwijs hebben 
het project ontdekt. CMO STAMM is 
betrokken als adviseur van het project.

3
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Hét Compliment van Drenthe

Vrijwilligers verbinden de samenleving. Zij doen 
onmisbaar werk dat nodig is om de samenleving 
draaiende te houden. Hun werk maakt 
leefomgevingen mooier, duurzamer of socialer. 
Ze zetten zich belangeloos in voor anderen, in 
wijken en buurten, bij sportverenigingen en 
scholen, bij evenementen en in de zorg. De 
provincie Drenthe eerde haar vrijwilligers in 
2020 via ‘Hét Compliment van Drenthe’. Het 
thema was dit jaar ‘Armoede’. Een vakjury 
koos uit de meer dan 100 aanmeldingen een 
winnaar: Kinderkamp Zuid-Oost Drenthe. 
Zij ontvingen een cheque van 3.000 euro. 
CMO STAMM bood alle aanmeldingen een 
online webinar aan met als thema ‘Het vinden 
en binden van vrijwilligers’. CMO STAMM 
organiseerde het evenement, vanwege 
corona dit jaar in een online theatervorm. Hét 
Compliment van Drenthe kreeg op verschillende 
momenten veel regionale aandacht. En 
het kreeg een plek in onze nieuwsbrief.
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https://cmostamm.nl/gezond-ouder-worden-in-steenwijksmoer/
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veranderingen
in het
zorglandschap

Drenten gezonder en gelukkiger. Dat is onze ambitie. 
Daarvoor is goede, betaalbare en bereikbare 
ondersteuning, hulp en zorg nodig. voor iedereen, 
nu en in de toekomst. er zijn grote opgaven rondom 
wonen en zorg, tekorten zorgpersoneel en het 
betaalbaar houden van zorg en welzijn. Dit vraagt 
om forse veranderingen in het zorglandschap. De 
belangrijkste oplossing ligt in het meer integraal 
samenwerken, zowel lokaal als in de regio.
 
Wij vinden het belangrijk om op een andere manier 
te kijken naar gezondheid en preventie. Niet kijken 
naar wat mensen niet (meer) kunnen, maar uitgaan 
van wat er wel mogelijk is, van positieve gezondheid. 
Wij vervullen een regionale schakelfunctie in het 
kennislandschap van zorg en welzijn en versterken 
daarmee het huidige kennis- en leerlandschap.

gezondheid
en Welzijn

Drentse Zorgtafel zet in
op sterk zorglandschap 

Van huisartsen tot verzekeraars, van ziekenhuizen tot de 
geestelijke gezondheidszorg: tal van zorginstellingen in 
Drenthe hebben de koppen bij elkaar gestoken om de zorg 
in de provincie samen zo goed mogelijk te organiseren. 
Onder de naam ‘de Drentse Zorgtafel’ bespreken zij de 
belangrijkste vraagstukken om ook in de toekomst goede 
en betaalbare zorg te kunnen bieden. CMO STAMM is een 
van de deelnemers aan de Drentse Zorgtafel. We brengen 
daar onze inzichten en kennis in vanuit het Trendbureau 
Drenthe en delen onze expertise op regionale vraagstukken 18
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Is logeerzorg een optie voor 
mantelzorgers en hun naasten?

Zorgen voor je naaste doe je uit liefde en is vaak vanzelfsprekend. Mantelzorgers 
nemen een groot deel van de zorg en ondersteuning van naasten in de thuissituatie 
voor hun rekening. Mantelzorgen geeft voldoening. Maar er zijn ook risico’s: de 
belasting voor mantelzorgers kan ongemerkt een zware wissel trekken op hun welzijn. 
Als mogelijke verlichting is er logeerzorg: ouderen die thuis zorg krijgen, kunnen dan 
tijdelijk in een zorginstelling ‘logeren’, zodat de mantelzorger op adem kan komen. 
Het ministerie van VWS stelde subsidie beschikbaar om de Logeerzorg in 
Nederland beter in kaart te brengen. Trendbureau Drenthe is mede-aanvrager en 
samenwerkingspartner van de pilot in Assen en Midden-Drenthe. Naar aanleiding van 
het onderzoek zijn er aanbevelingen gedaan aan de gemeenten en professionals.
Met als resultaat dat er sinds april 2020 een beter aanbod van 
mantelzorgondersteuning is, dat echt aansluit bij de vraag van mantelzorgers en hun 
naasten.  De resultaten van de Pilot Logeerzorg zijn verwerkt in publicaties, vanuit het 
perspectief van ouderen en mantelzorgers en zorgprofessionals en actief gedeeld.

Drents Zorglandschap maakt 
hulp en zorg voor alle Drenten 
betaalbaar en bereikbaar 

Het Drents zorglandschap is een aantal jaren 
geleden opgezet: een unieke samenwerking tussen 
Drentse gemeenten, Zilveren Kruis en de provincie. 
De ambitie is om kwalitatief goede toegankelijke 
en bereikbare zorg in de regio Drenthe te houden. 
Inmiddels is deze ambitie ook van maatschappelijke 
partners en inwoners, die samenwerken in het 
Drents Zorglandschap. Er wordt samengewerkt 
op de thema’s ouderenzorg, preventie en een 
sluitende keten voor GGZ. Ook grensvlakken tussen 
de wetten en afstemming inkoop zijn thema’s. 
Het Drents Zorglandschap is voor het ministerie 
van VWS een van de regionale werkstructuren. 
In de 2 jaarlijkse Bestuurlijke Dialoogtafel 
vinden er structureel afstemming plaats met 
de samenwerkingspartners VWS en VNG.
CMO STAMM levert de regio-coördinator voor 
het Drents Zorglandschap. We leveren een 
actieve bijdrage aan de themagroepen. Vanuit 
het Trendbureau Drenthe wordt op verschillende 
onderdelen kennis en expertise ingebracht. 
In 2020 organiseerden we 2 bestuurlijke 
dialoogtafels, leverden we de meerjarenagenda 
op van de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen en 
realiseerden we het meerjarenbeleidsprogramma 
Drenthe, Samen Gezond en Bewegen. We 
hebben het jaar afgerond met een evaluatie 
en aanbevelingen voor de doorontwikkeling 
van het Drents Zorglandschap 2021.

jaarverslag 2020

gezondheid
en Welzijn

>>

https://trendbureaudrenthe.nl/opdracht/pilot-logeerzorg/
https://trendbureaudrenthe.nl/opdracht/pilot-logeerzorg/


Meldpunt Discriminatie 
Drenthe helaas nog 
steeds nodig 

MeToo, Black Lives Matter, de institutionele 
discriminatie in de toeslagenaffaire, zo maar 
een impressie van spraakmakende issues uit 
het afgelopen jaar. Discriminatie komt helaas 
veel te vaak voor. Het voorkomen, signaleren 
en bestrijden van discriminerende uitingen, 
gedragingen of regelgeving is een belangrijke 
wettelijk taak van de Drentse gemeenten. 
In opdracht van de Drentse gemeenten 
faciliteert CMO STAMM hiervoor het Meldpunt 
Discriminatie Drenthe (MDD). Het MDD is 
er voor Drenten als zij zich gediscrimineerd, 
anders behandeld of buitengesloten voelen. 
Ook getuigen kunnen zich melden. In 2020 zijn 
er in totaal 80 meldingen binnengekomen, 6 
meer dan in 2019. We gaven in 7 gemeenten 
voorlichting gegeven op basisscholen. Corona 
zorgde ervoor dat we onze voorlichting op 
een andere manier inrichtten. En met succes! 
We bouwden razendsnel een online variant, 
waarmee we zelfs het Jeugdjournaal haalden. 
Een indruk van onze voorlichtingen, met 
dank aan het Jeugdjournaal vind je hier.

sportmonitor Drenthe voor 
een vitalere samenleving

Sport en bewegen levert een belangrijke bijdrage aan de 
gezondheid en geluk van Drenten. Maar hoe zorgen we 
voor een veilige en positieve sportcultuur in Drenthe? Zijn 
sportaccommodaties, bijvoorbeeld in krimpgebieden, rendabel 
te houden? Hoe gaan we om met anders georganiseerde 
sport? Zijn onze verenigingen vitaal genoeg? Zomaar een paar 
vragen over het sportbeleid. In 2020 ontwikkelde Trendbureau 
Drenthe samen met Sport Drenthe, Drenthe beweegt en het 
RIVM, de Drentse Sportmonitor. De uitkomsten van de Drentse 
sportmonitor vormen de input voor een gezamenlijke visie op 
wat er op provinciaal gebied de komende jaren moet gebeuren 
op het gebied van sport en bewegen. De visie wordt samen 
ontwikkeld met vertegenwoordigers vanuit sport, bewegen, 
gezondheid, recreatie/toerisme, onderwijs en verenigingen. 
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https://cmostamm.nl/opdracht/meldpunt-discriminatie-drenthe-drentse-gemeenten/%20


goed zicht
op de jeugd

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat 
klinkt mooi, maar kan elk kind of elke jongere 
volop meedoen? Zijn er gelijke kansen voor 
iedereen? Zorg voor de jeugd, voor hun 
ontwikkeling, kansen en mogelijkheden is 
een maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Niet alleen voor ouders en opvoeders, maar 
ook voor overheden en maatschappelijke 
organisaties. Wij denken dat goed zicht op 
de Drentse jeugd is belangrijk voor adequate 
beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Op 
die manier bieden we jongeren meer 
perspectief en een betere toekomst.

Jeugd, Onderwijs 
en arbeid

Drentse Onderwijsmonitor vergroot 
inzicht in schoolsituatie Drenthe

De Drentse Onderwijsmonitor is sinds jaar en dag een begrip in 
Drenthe. De monitor wordt al ruim 15 jaar uitgevoerd door het 
Trendbureau Drenthe in opdracht van de provincie Drenthe en de 
Vereniging van Drentse Gemeenten. Via de resultaten van de monitor 
krijgen scholen en gemeenten inzicht in de trends en ontwikkelingen 
op het gebied van onderwijs. Hoe doen Drentse leerlingen het ten 
opzichte van andere Nederlandse kinderen? En maakt het voor je 
toekomst uit of je in Drenthe woont en waar in Drenthe je woont? 
De uitkomsten van de monitor delen we met gemeenten en scholen. 
We organiseren daarnaast jaarlijks de Drentse onderwijsdag, samen 
met de VDG, de provincie Drenthe en de Regiegroep Drentse 
Onderwijskwaliteit. De uitkomsten vormen de input voor ideeën 
om kansengelijkheid te creëren voor alle kinderen in Drenthe.
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Hoe volgen we jongeren in 
een kwetsbare positie?

In het VSO, MBO niveau 1 en VMBO-BB en 
-KB lopen relatief veel jongeren rond in een 
kwetsbare positie. Voor hen is de route naar 
verder leren, werken of dagbesteding niet 
altijd duidelijk. In de regio rond Assen sloegen 
verschillende partijen de handen ineen om 
het sluitende aanpak te bedenken voor deze 
jongeren. Alle scholen, de gemeenten, UWV, 
Werkpleinen droegen bij aan een aan het 
plan. In 2020 is gekeken of de aanpak werkt. 
Trendbureau Drenthe onderzocht of de 
afspraken die gemaakt zijn, er ook daadwerkelijk 
voor zorgen dat geen jongere (meer) buiten de 
boot valt. Op elke afspraak is een prestatie-
indicator gebaseerd, die in het onderzoek is 
meegenomen. En wat blijkt? Door de integrale 
aanpak zijn alle jongeren in beeld en wordt er 
voor elke jongere een sluitende route gemaakt. 
De jongeren zijn gebaat bij deze naadloze 
overgang naar onderwijs, werk of dagbesteding.

groot deel van de jeugd 
blijft in Drenthe wonen

Vaak wordt gezegd dat jongeren massaal uit de provincie wegtrekken. 
Naar de stad bijvoorbeeld, of verder weg. Trendbureau Drenthe 
onderzocht of dit daadwerkelijk zo is. We volgden daarvoor 
groepen 17-jarigen in de tijd. De belangrijkste conclusie van dit 
onderzoek is dat de meeste jongeren in Drenthe in hun regio 
blijven wonen. Inderdaad, de jeugd trekt weg, maar een groot 
deel blijft, en in latere jaren komt in veel regio’s ook weer een 
deel als jongvolwassenen terug. De redenen om te gaan of te 
blijven zijn onderdeel van een kwalitatief vervolgonderzoek. 
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Organisatie

41 Medewerkers

9 Werkervarings- en stageplaatsen

Projecten

78 Provincie Drenthe 56 Provincie Groningen 13 Landelijk

7 Overige provincies 3 Europa

 Bezoekers website

29.641 CMO STAMM

15.142 Trendbureau Drenthe

 abonnees nieuwsbrieven

4.696 CMO STAMM

2.183 Trendbureau Drenthe

 volgers social media

2.189 Twitter CMO STAMM + Trendbureau Drenthe

1.043 linkedIn CMO STAMM + Trendbureau Drenthe

 Media

58 Berichten (krant, tv en radio)

exploitatierekening

 werkelijk 2020 werkelijk 2019

Baten € €
Provincie Groningen 1.176.475 1.148.542
Provincie Drenthe 874.328 693.140
Overige subsidies & bijdragen 128.225 225.631
Overige opdrachten 1.105.137 1.352.964
Overige baten 28.807- 7.002
 
 3.255.357 3.427.278
 

Saldo overlopende projecten 30.188- 13.707-
  
Totaal baten 3.225.169 3.413.571
 

lasten
Personeelskosten 2.511.922 2.732.191
Huisvestingskosten 97.136 99.266
Organisatiekosten 239.378 204.642
Transitiekosten - -
Activiteitenkosten 349.088 349.445
 
Totaal lasten 3.197.524 3.385.544
 

 
resultaat uit bedrijfsvoering 27.645 28.027
 
Rentebaten / -lasten - 7
 
exploitatiesaldo 27.645 28.034
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Feiten 
& Cijfers

 Webinars
49 online webinars. 1.000+ 
inwoners en professionals in 
interactieve online sessies

2.380 inwoners en professionals 

bereikt met online sessies 10+ 
organisaties geholpen met 
hun eigen online sessies.
CMO STAMM en online werken

https://cmostamm.nl/cmo-stamm-en-online-werken/


Trendbureau Drenthe
is onderdeel van CMO STAMM

www.trendbureaudrenthe.nl
www.cmostamm.nl
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