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Aan het begin van de zomer was het mondkapje niet meer 
verplicht in veel publieke ruimten, maar men moest nog wel 
rekening houden met de anderhalve meter maatregel. Pakten 
inwoners het ‘normale’ leven weer op of gingen zij juist 
dingen anders doen? Waar liggen uitdagingen en kansen?

Corona heeft een stevige impact. Maar tegelijkertijd is 
er sprake van een (onverwacht) grote veerkracht in de 
samenleving en bij ondernemers. De versoepelingen geven 
lucht, maar er wachten uitdagingen en ook kansen, dat blijkt 
uit onderzoek dat Trendbureau Drenthe in juni 2021 heeft 
uitgevoerd. 

Grootste uitdagingen
Volgens Drenten liggen de grootste uitdagingen voor 
beleidsmakers binnen de zorg en gezondheid en het 
onderwijs. Maar ook op andere terreinen is werk aan de 
winkel. Corona fungeert vooral als katalysator en vergrootglas 
van bestaande opgaven.

Hoe vergaat het de Drenten halverwege 2021 na bijna
anderhalf jaar ‘corona’, nu er steeds meer mensen zijn gevaccineerd
en steeds meer versoepelingen zijn aangekondigd?

Samenvatting

Verschillende overheden (gemeente, provincies,
Rijk, Europa) maken plannen voor na corona.
Welk onderwerp verdient de komende tijd de
meeste aandacht volgens u?

Zorg en gezondheid

34%
Onderwijs

18%

Wonen

9%
Werk en inkomen

9%

Sociale contacten en meedoen

7%
Voorzieningen

7%
Veiligheid

6%
Geen van deze onderwerpen

3%

Weet ik niet/ geen antwoord

7%



Onderwijs
Bijna 1 op de 5 inwoners van Drenthe vindt dat er extra aandacht 
uit moet gaan naar het onderwijs. Men geeft als voornaamste 
reden aan dat de jeugd ‘onze toekomst is’ en dat het onderwijs 
hier een belangrijke bijdrage aan levert. Drenten zien dat er veel 
leerachterstanden en studievertraging zijn opgelopen en dat het 
noodzaak is om hier weer op in te lopen. Ook noemt men dat 
sociale contacten beperkt zijn geweest en jongeren zich minder 
sociaal hebben kunnen ontwikkelen. Panelleden vragen tevens 
aandacht voor de toegenomen kansenongelijkheid en mentale 
problemen bij (kwetsbare) jongeren.

Wat gaan we blijvend anders doen?
Wat gaan Drentse inwoners in de toekomst anders doen, welke 
positieve verandering willen zij behouden? Het Drents Panel 
noemt vooral ervaren rust en bezinning te willen vasthouden. 
Door bijvoorbeeld minder sociale verplichtingen en meer thuis 
met het gezin door te brengen. Dat kan ook door meer thuis te 
gaan werken. Een grote groep wil dat blijven doen. Daarnaast zijn 
veranderde omgangsnormen een groep Drenten prima bevallen; 
meer fysieke afstand, niet altijd een handdruk of de ‘verplichte 
drie zoenen’.  
 
Het Panel noemt verder als grote pluspunten om te koesteren dat 
de saamhorigheid en de aandacht voor elkaar is toegenomen en 
er meer aandacht is gekomen voor klimaat en milieu.

Gezondheid en (mantel)zorg
Iets minder dan 1 op de 5 Drenten vindt dat hun 
gezondheid erop achteruit is gegaan. 3% van de 
Drenten heeft te maken met uitgestelde of niet 
geleverde zorg. 30% van de panelleden waarvan 
de zorg is uitgesteld is bang dat de uitgestelde zorg 
tot meer gezondheidsklachten zal leiden. 
De wachttijden in de (lichamelijke en geestelijke) 
gezondheidszorg behoeven dan ook aandacht 
volgens Drenten. Maar ook in de bereikbaarheid 
en kwaliteit van de zorg moet worden 
geïnvesteerd.  17% van de Drentse inwoners 
geeft aan dat er extra aandacht mag komen voor 
sporten en bewegen, vooral jongvolwassenen 
(18-34 jarigen) wijzen hierop. Dit vraagt om een 
intensivering van bestaande doelgroepgerichte 
aanpakken die er al zijn op gebied van preventie 
en een gezonde leefstijl. 
26% van de Drenten verleent tijdens de 
coronacrisis mantelzorg. Om mantelzorgers goed 
te ondersteunen is gericht beleid en aandacht voor 
de positie van mantelzorgers en voorlichting en 
advies aan mantelzorgers hard nodig.

De uitkomsten van dit onderzoek leveren 
belangrijke aandachtspunten op voor bestuurders 
en beleidsmakers. Op de volgende pagina worden 
in een overzicht de belangrijkste uitkomsten en 
aandachtspunten per thema weergegeven.  

In de slotbeschouwing komt naar voren dat 
we er als maatschappij al veel aan doen om er 
weer bovenop te komen, maar dat uitdagingen 
van vóór corona nog steeds aanwezig zijn of 
zelfs zijn verergerd. Denk aan economische 
opgaven als krapte op de arbeidsmarkt en 
kansenongelijkheid. Ook nieuwe uitdagingen 
doen zich voor door oplopende inflatie en hoge 
gasprijzen. Daarnaast zijn kwetsbaarheden 
blootgelegd, bijvoorbeeld in het zorgsysteem. Er 
zijn ook kansen als gevolg van nieuwe zienswijzen, 
werk- en omgangsvormen. Zoals meer aandacht 
en waardering voor klimaat en milieu, wat kan 
helpen bij de verduurzamingsopgaven. Goede 
ervaringen met thuiswerken en meer waardering 
van gunstige woonomstandigheden als rust 
en ruimte. Drenthe kan deze waardestijging 
kapitaliseren en actief uitdragen, waarbij het van 
belang is dat de brede welvaart van alle Drentse 
inwoners wordt bevorderd.

Kansen die de coronacrisis met zich heeft meegebracht 
De eerder genoemde positieve veranderingen brengen 
volgens het Drents Panel gelijk ook de grootste kansen 
met zich mee. Zo kan de opkomst en normalisering van 
het thuiswerken bijdragen aan minder woon-werkverkeer 
(minder files, minder CO2-uitstoot, etc.) en meer balans 
tussen werk en privé. Daarnaast is er meer aandacht 
voor klimaat en milieu gekomen, wat helpend kan zijn 
bij de acceptatie en uitvoer van klimaat-, milieu- en 
duurzaamheidsmaatregelen. Ook noemt het Panel meer 
bezinning van wat echt belangrijk is en bewustwording dat 
dingen ook anders kunnen.
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Gevolgen en aandachtspunten (samenvatting)

•	Bijna	1	op	de	5	Drenten	vindt
	 dat	hun	gezondheid	erop
	 achteruit	is	gegaan.	
•	Bij	3%	van	de	Drenten	is	sprake	van	

uitgestelde	of	niet	geleverde	zorg.	
•	26%	van	de	Drentse	volwassen	

inwoners	verleent	tijdens	de	
coronacrisis	mantelzorg.

•	Drenten	vinden	extra	aandacht	
voor	de	wachttijden	(79%),	de	
bereikbaarheid	(68%)	en	de	kwaliteit	
van	de	zorg	(69%)	broodnodig.

•	Vooral	jongvolwassenen	en	
mensen	met	een	slechte	tot	matige	
gezondheid	vragen	aandacht	voor	
(ondersteuning	bij)	een	gezonde	
leefstijl.

•	Mantelzorgers	vragen	vooral	extra	
aandacht	voor	de	positie	van	
mantelzorgers	(46%)	en	voorlichting	
en	advies	aan	mantelzorgers	(39%).

•	 	Bij	1	op	de	7	werkende	Drenten	is	
sinds	de	coronacrisis	meer	onvrede	
over	de	(loop)baan.	Vooral	bij	
mensen	die	in	loondienst	werken.	

•	 	Mensen	die	minder	tevreden	zijn	
geworden	over	hun	carrière	geven	
ook	vaker	dan	gemiddeld	aan	
dat	de	mentale	gezondheid	is	
verslechterd	door	de	coronacrisis.	

•	 	2%	denkt	aan	omscholing.	
•	 	Een	derde	van	de	werkende	

Drenten	wil	ook	als	het	weer
	 anders	kan	meer	thuis	blijven	

werken.

•	4%	van	de	Drenten	vraagt	extra	
aandacht	voor	(hulp	bij)	om-	of	
bijscholing.

•	4%	zou	het	goed	vinden	als	er
	 extra	aandacht	komt	voor	(hulp	bij)	

het	vinden	van	een	baan.
•	Onder	jongvolwassenen	lijkt
	 die	behoefte	groter.

•	Meerderheid	ondernemers	heeft	
ondanks	tegenslagen	nog	even

	 veel	plezier	in	het	werk.
•	Ruime	meerderheid	van	de	

ondernemers	verwacht	eind	van
	 het	jaar	financieel	gezond	te	zijn.
•	42%	van	de	Drenten	heeft	minder	

geld	uitgegeven	dan	anders.
	 Vooral	Drentse	inwoners	onder
	 de	50	jaar	geven	aan	veel	meer
	 te	hebben	gespaard.	
•	Bijna	1	op	de	5	Drenten	heeft	

verduurzamen	van	de	woning	
bovenaan	het	lijstje	staan	als	
bestemming	voor	het	gespaarde	
geld.		

•	2%	van	de	Drentse	inwoners
	 vraagt	extra	aandacht	voor
	 financiële	ondersteuning.

•	Ruim	een	derde	(35%)	van	de	
inwoners	zegt	louter	negatieve	
gevolgen	van	de	coronacrisis	op	hun	
sociale	leven	te	ondervinden.

•	Twee	derde	van	hen	heeft	er	echter	
alle	vertrouwen	in	dat	hierin	de	
komende	maanden	verbeteringen	
komen.

•	Door	de	coronacrisis	staan	lang	
gebruikte	omgangsregels	zoals	
handen	schudden	bij	ontmoetingen	
en	de	drie	zoenen	opeens	ter	
discussie.	

•	 	50%	van	de	Drentse	inwoners	vindt	
dat	het	op	gang	brengen	van	het	
culturele	aanbod,	sport-	en	andere	
sociale	activiteiten	een	duwtje	in	de	
rug	kan	gebruiken	door	steun	vanuit	
provincie	of	gemeenten.	Volgens	
14%	is	ondersteuning	hierbij	zelfs	
noodzakelijk.	

•	 	48%	vraagt	extra	aandacht	voor	het	
(weer)	activeren	van	vrijwilligers.	

•	 	40%	vraagt	extra	aandacht	voor	
het	betrekken	van	eenzame	
buurtbewoners	bij	buurtactiviteiten.

Wat willen Drenten blijvend anders doen:

- Meer ervaren rust en minder sociale verplichtingen (18%)
- Meer fysieke afstand (16%)
- Meer thuiswerken (11%)
- Meer saamhorigheid en aandacht voor elkaar (7%).
- Minder (vlieg-)verkeer (6%)

Kansen en uitdagingen:

• Grootste uitdaging ligt volgens Drenten bij zorg
 en gezondheid (34%) en het onderwijs (18%)
• Grootste kans die de coronacrisis met zich heeft meegebracht:
- Meer thuiswerken en digitale mogelijkheden (14%)
- Meer aandacht voor klimaat en milieu (9%)
- Meer bezinning en bewustwording (8%)
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Inleiding

toegevoegd. De focus ligt daarmee verder dan belangrijke 
gevolgen van corona in kaart brengen. Het peilt de behoeften 
van de Drenten en moet handvaten bieden voor herstel en 
perspectief na corona. 

Versoepelingen tijdens onderzoek
De ruim 900 leden van het Drents Panel kregen van 15 juni tot 
7 juli de tijd om de digitale vragenlijst van dit onderzoek in te 
vullen. In diezelfde periode kondigde demissionair premier Rutte 
versoepelingen aan. Met ingang van 26 juni waren mondkapjes 
niet langer verplicht (behalve in zorginstellingen, het openbaar 
vervoer, op vliegvelden en in het vliegtuig). Er zijn geen grenzen 
gesteld aan maximale groepsgroottes, eerst nog op voorwaarde 
dat men anderhalve meter afstand kon houden, maar per 25 
september is ook deze maatregel komen te vervallen. Onder 
andere horeca, winkels en locaties voor kunst, cultuur en 
sport mogen weer hun reguliere openingstijden hanteren. Een 
negatieve testuitslag, vaccinatiebewijs of herstelbewijs geeft 
toegang tot evenementen, nachtclubs en discotheken, waarbij 
afstand houden niet meer nodig is. Amateursportverenigingen 
mogen weer volwaardige wedstrijden spelen, in alle 
leeftijdscategorieën. Ook publiek is welkom. De laatste sector van 
het verenigingsleven gaat van het slot: zangkoren mogen weer 

In deze publicatie staan de uitkomsten van het 
derde onderzoek. Hieraan deden ruim 700 leden 
van het Drents Panel mee. 

Trendbureau Drenthe onderzoekt de gevolgen van 
de coronacrisis, om bestuurders en beleidsmakers 
van informatie te voorzien. Dit helpt negatieve 
gevolgen te beperken en maakt duidelijk welke 
uitdagingen en kansen er liggen om zo de kwalteit 
van leven in de provincie Drenthe op peil te 
houden. 

Focus op ‘uitdagingen
en kansen’
Het onderzoek van juni 2021 heeft grotendeels 
dezelfde thema’s als die van april en november 
2020. Het gaat om: werk & inkomen, sociale 
contacten en gezondheid & (mantel)zorg. Binnen 
al deze thema’s gaan we dit keer dieper in op de 
vraag waar extra aandacht van beleidsmakers 
nodig is, gelet op de eigen situatie. Daarnaast 
is een nieuw onderwerp ‘uitdagingen en 
kansen vanuit het perspectief van de inwoners’ 

Hoewel halverwege 2021 steeds meer mensen zijn gevaccineerd en er 
steeds meer versoepelingen kwamen, domineert corona nog steeds ons 
leven. Trendbureau Drenthe heeft in april en november 2020 onderzocht 
wat ‘corona’ voor de Drenten betekent en welke groepen inwoners het 
zwaarst zijn getroffen. Een derde peiling volgde in juni 2021. We vroegen 
Drenten hoe het hen vergaat. Waar lopen ze tegenaan, wat hebben zij 
nodig en welke onderwerpen verdienen volgens hen extra aandacht van 
beleidsmakers? Maar ook waar zien zij kansen en uitdagingen? 

Een betrouwbaar beeld van wat er leeft
Het Drents Panel is een afspiegeling van de Drents bevolking van 
18 jaar en ouder. 

Aan dit onderzoek hebben 733 panelleden (78%) meegedaan. Dat 
zijn minder panelleden dan bij het tweede onderzoek in november 
2020 (circa 950). Trendbureau Drenthe werkt aan een opschoning 
en uitbreiding van het Drents Panel. De derde uitvraag over 
corona is gedaan nadat het bestaande panel was ‘opgeschoond’, 
waardoor het aantal panelleden met bijna de helft afnam. 
Sindsdien is het Drents Panel flink uitgebreid. Het doel is om het 
Panel te vergroten naar minimaal 7.000 leden. 

Het aantal respondenten van het derde onderzoek is voldoende om 
een betrouwbaar beeld te geven van wat er onder Drenten leeft. 
De uitkomsten van de subgroepen 18-34 jarigen en zelfstandigen 
dienen met enige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. 
Het aantal deelnemers in deze subgroepen is te klein (<50) om te 
kunnen generaliseren. Voor het thema onderwijs kunnen we om 
dezelfde reden geen uitkomsten presenteren naar onderwijssoort, 
zoals we bij eerdere onderzoeken wel hebben gedaan.
Onder de respondenten zijn jongere inwoners van Drenthe en 
vrouwen iets ondervertegenwoordigd. Dit is gecorrigeerd met 
een weging naar leeftijd en geslacht. Een beperking van het 
onderzoek is dat mensen die in een instelling wonen niet zijn 
vertegenwoordigd in het panel. Hetzelfde geldt voor kinderen en 
jongeren tot 18 jaar. Ook de stem van mensen die moeite hebben 
met de Nederlandse taal of met digitale communicatie, klinkt 
vermoedelijk minder goed door via het panelonderzoek.

Verspreid door het rapport zijn uitgelichte zinnen of 
alinea’s te vinden (zoals deze). Als het een citaat betreft, 
is vermeld van wie dat afkomstig is. De citaten zijn 
afkomstig van leden van het Drents Panel (reacties op 
open vragen). 
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samen zingen, muziekscholen, harmonieën en 
orkesten mogen weer samen spelen. 

Uitgebreide rapportage
met een samenvatting

De uitkomsten van het onderzoek staan, 
gerubriceerd naar thema, in de hoofdstukken 2 tot 
en met 5. Achtereenvolgens komen gezondheid 
& (mantel)zorg, werk, inkomen, sociale contacten 
& meedoen en uitdagingen & kansen aan bod. 
Dit rapport begint met een samenvatting met 
aanknopingspunten voor beleid.

Praktisch ieder hoofdstuk sluit af met de vraag 
of op onderdelen extra aandacht nodig is van 
beleidsmakers. Als het bijvoorbeeld gaat over werk 
is onder andere de vraag gesteld hoe panelleden, 
denkend aan de eigen situatie, het vinden als de 
gemeente of andere organisaties meer aandacht 
zouden besteden aan ondersteuning bij het vinden 
van een baan. Men kon steeds aangeven of het 
extra aandacht nodig of welkom was of dat men 
het zelf kon oplossen.

De uitkomsten van deze afsluitende vragen 
per hoofdstuk staan in een overzichtsfiguur, 
uitgesplitst naar verschillende kenmerken 
van respondenten, zoals leeftijdscategorie of 
opleidingsniveau. In deze figuren is het percentage 
‘totaal’ berekend op basis van gewogen data. 
Voor de overige percentages in de betreffende 
figuren geldt dat niet. Dit verklaart waarom het 
totaalpercentage soms zichtbaar afwijkt van de 
overige percentages.



 

De coronacrisis is allereerst een gezondheidscrisis. 
Door de coronacrisis zijn de huidige en toekomstige 
opgaven voor de Drentse volksgezondheid en zorg 
nog urgenter geworden. Corona legt als het ware een 
vergrootglas op kwetsbaarheden en opgaven.

Gezondheid is bij bijna 1 op de 5 
Drenten verslechterd
Als je de panelleden rechtstreeks vraagt of hun gezondheid door 
de coronacrisis is verslechterd, dan geeft bijna 1 op de 5 Drenten 
aan dat hier sprake van is. Meer specifiek zegt 18% van Drenten 
dat de lichamelijke gezondheid is verslechterd, en evenveel 
Drentse inwoners spreekt van een mentale achteruitgang. Dit 
kan verschillende oorzaken hebben, zoals het ontbreken van de 
benodigde zorg, maar ook door maatregelen die het sociale leven 
negatief beïnvloeden. Slechts een handje vol Drenten geeft aan 
dat de mentale of lichamelijke gezondheid is verbeterd (2% en 
4%). Het valt op dat met een oplopende leeftijd het percentage 
Drenten dat de gezondheid achteruit heeft zien gaan daalt.   

Gezondheid
en (mantel)zorg
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Welke invloed heeft de coronacrisis
op uw gezondheid?

Lichamelijke
gezondheid

4% 18
+73+4+5

74%
5%

18%

Mentale
gezondheid

2% 18
+75+2+5

75%
5%

18%

59%
72%

49%

Mijn gezondheid is niet of nauwelijks beinvloed door de coronacrisis

Mijn gezondheid is verslechterd door de coronacrisis

Weet ik niet/ n.v.t.

Mijn gezondheid is verbeterd door de coronacrisis



 

3% van de Drenten
wacht nog op zorg
Corona heeft gezorgd voor een hoge druk op de zorg. De 
werkdruk die er ook al voor corona was is tijdens de coronacrisis 
alleen maar toegenomen. Daarbij zijn er personeelstekorten,
een hoog ziekteverzuim en veel uitgestelde zorg. De Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa, augustus 2021) schat op dit moment 
dat er tussen de 170-210 duizend operaties moeten worden 
ingehaald. Dit betreft veelal planbare zorg, zoals staar, knie- en 
heupvervangingen. Dat komt neer op 11 tot 14 procent van 
het totaal aantal operaties dat jaarlijks wordt uitgevoerd in 
Nederland. De inhaaloperaties zorgen voor een overbelasting van 
de thuiszorg en vervolgens mantelzorgers (Branchevereniging 
Actiz en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)).  
 
Voor 3% van de Drenten heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat 
de zorg die zij nodig hadden is uitgesteld. Voor de helft van deze 
mensen, is het onbekend hoe lang dit zal duren. 

‘’We hebben ervaren dat de beschikbaarheid van zorg 
tijdens de pandemie onvoldoende is. Te weinig personeel, 
te weinig bedden en de reguliere zorg is tot twee maal 
toe afgeschaald naar nagenoeg nul. Dus om de zorg op 
een hoger en dus beter niveau te krijgen is inspanning 
vanuit de overheid dringend nodig.’’ Man, 67 jaar

van de Drenten vindt aandacht voor de 
wachttijden echt nodig

39%

Door de coronacrisis zijn sommige vormen van zorg
niet geleverd. Welke van de onderstaande
uitspraken geldt voor u?

Drenten vinden extra aandacht
voor gezondheidszorg broodnodig
Aan de panelleden is gevraagd hoe belangrijk zij het vinden 
dat er extra aandacht komt voor wachttijden, bereikbaarheid 
en kwaliteit van de zorg. De uitkomsten wijzen op een grote 
gevoelde urgentie om hier verbeteringen in aan te brengen. 
39% van de Drenten zegt dat aandacht voor de wachttijden echt 
nodig is. Nog eens 40% geeft aan dat aandacht welkom is. Ook de 
bereikbaarheid en kwaliteit van zorg behoeven aandacht volgens 
ruim twee derde van de Drenten. Bijna 30% vindt dat dit op beide 
terreinen niet alleen welkom, maar ook broodnodig is.

‘’Wachtlijsten; als de gezondheidszorg vastloopt
kost dat levens!’’ Vrouw, 66 jaar
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59
+38+3Sinds begin mei…

38%

3%

59%
heb	ik	geen	zorg	
nodig	gehad

heb	ik	zorg	ontvangen	
die	nodig	was

heb	ik	de	benodigde	
zorg	niet	ontvangen

De coronacrisis kan veel invloed hebben op de zorg.  
Hoe belangrijk vindt u het dat er extra aandacht
komt voor...

...	de	wachttijden	in	de	zorg

39% 40% 5%5%11%

...	de	bereikbaarheid	van	de	zorg

27% 41% 7%10%15%

...	de	kwaliteit	van	de	zorg

28% 41% 8%16% 6%

Niet nodig: dit probleem speelt niet

Extra aandacht hiervoor is welkom

Weet ik niet/ n.v.t.

Niet nodig: dit komt vanzelf weer goed

Extra aandacht hiervoor is echt nodig
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Hoe belangrijk vindt u het voor uw eigen gezondheid en vitaliteit 
dat er extra aandacht komt voor mentale gezondheid

2% 8%

13% 21%

4% 9%

5%

8% 2%

19%

4%

4%

17%

10%

2%

3%

9%

10%

18	tot	34	jaar*

35	tot	49	jaar	

50	tot	64	jaar

65	jaar	en	ouder

inkomen	als	zelfstandige*

inkomen	uit	loondienst
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uitkering

4% 7%

11%

12%

4% 9%

4% 10%

3% 9%

huurwoning

goede	gezondheid

slechte	tot	matige	gezondheid

totaal
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koopwoning

3%

* Het aantal deelnemers in deze subgroep is 

te klein (<50) om te kunnen generaliseren. De 

uitkomsten dienen met enige voorzichtigheid te 

worden geïnterpreteerd.

Groot deel Drenten werkt zelf aan 
gezonde leefstijl. Extra aandacht nodig 
voor jongeren en mensen met een 
matige tot slechte gezondheid

Als het gaat om de eigen gezondheid en het werken aan een 
gezonde leefstijl, dan denken Drenten hierin veel zelf te kunnen 
doen. Bijvoorbeeld als het gaat om de mentale gezondheid, 
het vinden van voldoende rust en ontspanning, sport en 
beweging, gezond eten en drinken en het beperken van het 
gebruik van genotsmiddelen. Toch vindt 1 op de 8 Drenten dat 
als het gaat om het mentale welbevinden, waarbij ook rust en 
ontspanning belangrijk is, hier beleidsmatig meer aandacht voor 
mag komen. Volgens 1 op de 25 Drenten is het zelfs een ‘must’. 
Vooral jongvolwassenen en mensen met een matige tot slechte 
gezondheid wijzen hierop. 

Als het gaat om alcohol, drugs en sigarettengebruik, dan geeft 
het overgrote deel van de Drenten aan dat dit thema niet speelt 
of niet belangrijk is voor de eigen gezondheid. Voor de categorie 
‘met een slechte tot matige gezondheid’ is de urgentie nog het 
grootst: 11 % vindt meer aandacht hiervoor welkom.

‘’Stimuleren van gezond gedrag, voor alle lagen van de 
bevolking, moet met stip op 1 komen. Deze crisis treft 
weer de zwaksten van de samenleving.’’ Vrouw, 95 jaar

‘’De corona crisis heeft aangetoond hoe kwetsbaar we 
kunnen zijn in dit soort situaties. Zorg verdient versterking 
zowel in kwaliteit als beloning. Meer nadruk op gezond 
leven en mogelijkheden om dat te kunnen doen zou 
preventieve werking moeten hebben op de druk op de 
gezondheidszorg.’’ Man, 72 jaar

23%

17%

...	sporten	en	bewegen

13% 62% 17%

…	mentale	gezondheid

9% 59%

...	gezond	eten	en	drinken

10% 20%64%

...	rust	en	ontspanning

10%

Hoe belangrijk vindt u het voor uw eigen gezondheid
en vitaliteit dat er extra aandacht komt voor...

66%

Niet nodig: dit speelt niet of is niet belangrijk voor mijn gezondheid

Extra aandacht hiervoor is welkom

Weet ik niet/ n.v.t.

Niet nodig: dit regel ik zelf, zonder hulp van buiten

Extra aandacht hiervoor is echt nodig

Extra aandacht hiervoor is welkom

Extra aandacht hiervoor is echt nodig
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De	positie	van	mantelzorgers

8% 38% 31% 5%18%

Voorlichting	en	advies	aan	mantelzorgers

32%

Hulp	van	een	vrijwilliger

24% 24%37%

Hulp	van	een	professional

5% 23% 27%38%

10%5%

7%

Beschikbaarheid	van	een	luisterend	oor

41%20% 8%29%

7% 6%

Als u denkt aan uw eigen mantelzorgsituatie tijdens
de coronacrisis, hoe belangrijk vindt u het dan dat
er extra aandacht komt voor…

Mogelijkheid	om	een	dagje	iets	voor	jezelf	te	doen

13% 45% 9%30%

Mogelijkheid	mantelzorg	een	langere	periode	over	te	laten	nemen

12% 47% 29%

4%

12%

‘’Er zijn zoveel regels en voorzieningen waar je achteraan 
moet, dat is ook zeer vermoeiend om te organiseren 
naast de zorg die je geeft.’’ Vrouw, 64 jaar

‘’Het zou fijn zijn als er een coördinatiepunt zou zijn die 
de complexe combinatie van zorg, hulpmiddelen etc. voor 
ons organiseert. Hier gaat veel tijd en energie inzitten 
buiten de reguliere zorg.’’ Vrouw, 58 jaar

‘’Mantelzorg aan volwassen kinderen wordt niet gezien 
als mantelzorg. Het beperkt mij in alles wat ik wel zou 
willen/kunnen doen. Ik mis de quality time met mijn 
echtgenoot door deze mantelzorgplicht. Daarnaast het 
beschikbaar willen zijn voor eventuele noodzakelijke 
mantelzorg voor onze drie ouders, beperkt mij in mijn 
bewegingsvrijheid. Daarin zijn we misschien ook wel ‘te’ 
zorgzaam.’’ Vrouw, 54 jaar

34% 21%

Aandacht voor de positie van  
de mantelzorger is hard nodig

26% van de leden van het Drents Panel verleent mantelzorg, het 
grootste deel zowel voor als tijdens de coronaperiode. Uit het 
vorige onderzoek in november 2020 bleek dat voor bijna 1 op 
de 3 mantelzorgers de mantelzorgtaken door de coronacrisis in 
negatieve zin waren veranderd. Deze keer is aan de mantelzorgers 
gevraagd waar extra aandacht voor moet komen als ze aan hun 
eigen mantelzorgsituatie denken. Van de beschikbaarheid van een 
luisterend oor tot de mogelijkheid om een dag iets voor jezelf te 
doen en van voorlichting en advies aan mantelzorgers tot hulp van 
een vrijwilliger. 

Mantelzorgers willen voornamelijk meer aandacht voor de 
positie van mantelzorgers (46%) en voorlichting en advies aan 
mantelzorgers (39%). Dit vinden mantelzorgers wat lastiger om 
zelf te organiseren.

Niet nodig: dit speelt niet of is niet belangrijk voor mijn situatie

Extra aandacht hiervoor is welkom

Weet ik niet/ n.v.t.

Niet nodig: dit regel ik zelf, zonder hulp van buiten

Extra aandacht hiervoor is echt nodig



 

21%

Inkomen	als	zelfstandige

30% 28% 11%9%

Inkomen	uit	loondienst

25% 27% 6%15%

Totaal

26% 26% 26% 7%14%

25%

Lang was het advies ‘Werk thuis, tenzij het niet anders 
kan’. In veel beroepsgroepen zoals horeca, de cultuur- 
en vrijetijdssector en detailhandel kwamen werknemers 
(tijdelijk) zonder werk te zitten. Door de coronacrisis is de 
bestaanszekerheid van een groeiende groep mensen onder 
druk komen te staan. Naast al bekende kwetsbare groepen 
zijn vooral jongeren, flexwerkers en zelfstandigen geraakt.

Werk

Bij 1 op de 7 werknemers 
meer onvrede over (loop)baan

De coronacrisis heeft voor veel mensen grote invloed gehad op 
hoe zij hun werk konden doen en hoe zij dit hebben ervaren. 
Voor 15% van de werkenden was deze invloed negatief en is de 
tevredenheid over de eigen (loop)baan minder geworden. Dit 
speelt vooral bij mensen die in loondienst werken. Mensen die 
minder tevreden zijn geworden over hun carrière geven ook vaker 
dan gemiddeld aan dat de mentale gezondheid is verslechterd 
door de coronacrisis (34% t.o.v. 14%).  
 
Een op de tien werkenden beleeft sinds corona meer plezier in 
het werk. Zij geven ook vaker aan dat hun mentale gezondheid 
is verbeterd als gevolg van de coronacrisis. Bijna de helft van 
de werkende Drenten (41%) geeft aan dat het werk er voor hen 
echter niet leuker op is geworden.

23

Door de coronacrisis ben ik minder tevreden 
geworden over mijn huidige (loop)baan

Mee oneens

Neutraal

Helemaal mee oneens Mee eens

Helemaal mee eens

Weet ik niet / n.v.t.
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Hoe zou u het voor uw situatie op het gebied van werk en inkomen vinden als vanuit de gemeente 
of een andere organisatie er de komende tijd extra aandacht is voor (hulp bij) om- of bijscholing

4%

4%

2%

22%

3%

2%

6%

5%

5%

4%

18	tot	34	jaar*

35	tot	49	jaar	

50	tot	64	jaar

65	jaar	en	ouder

inkomen	als	zelfstandige*

inkomen	uit	loondienst
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Een derde wil ook na coronacrisis
meer thuiswerken
Tijdens de coronacrisis en de peiling onder het Drents Panel in 
juni van dit jaar, was en is voor velen nog steeds de boodschap: 
werk zoveel mogelijk thuis. 48% van de panelleden geeft dan 
ook aan dat er vaker is thuisgewerkt tijdens de coronacrisis dan 
normaal. Eén derde van de werkenden geeft aan dit ook na de 
coronacrisis nog te willen blijven doen. Vooral onder de groep 
35 tot 50- jarigen is dit het geval. Ruim één op de drie werkende 
Drenten verwacht dat de werkgever daar geen moeite mee 
heeft. 11% geeft aan dat de werkgever niet wil dat er meer wordt 
thuisgewerkt. 

‘’Het thuiswerken. Mag wel een tandje minder, maar 
geeft wel flexibiliteit en scheelt reistijd.’’ Vrouw, 48 jaar

‘’Het online vergaderen is veel effectiever en meer 
gestructureerd. Het scheelt heel veel tijd, reistijd, kosten 
en is goed voor het milieu. Dit zou niet meer terug naar 
live vergaderen moeten gaan, tenzij echt noodzakelijk’’ 
Vrouw, 45 jaar

* Het aantal deelnemers in deze subgroep is 

te klein (<50) om te kunnen generaliseren. De 

uitkomsten dienen met enige voorzichtigheid te 

worden geïnterpreteerd.

Extra aandacht hiervoor is welkom

Extra aandacht hiervoor is echt nodig



 

3%

4%

2%

2%

19%

3%

7%

6%

4%

3%

18	tot	34	jaar*

35	tot	49	jaar	

50	tot	64	jaar

65	jaar	en	ouder

inkomen	als	zelfstandige*

inkomen	uit	loondienst
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2% van de werkende Drenten wil
zich laten omscholen vanwege corona
We vroegen het Drents Panel in hoeverre zij meer hulp bij om- of 
bijscholing of het vinden van een baan kunnen gebruiken. Ook 
peilden we hoeveel werkende Drenten zich vanwege corona 
willen laten omscholen. Over het algemeen lijken Drenten hier 
maar weinig behoefte aan te hebben. Slechts 2% van de werkende 
Drenten uit het panel wil zich vanwege corona laten omscholen. 
Een landelijke onderzoek van Online Academy (november 2020) 
komt met vergelijkbare cijfers; 7% van de werkenden geeft hierin 
aan vanwege corona te zijn gestart met een training, cursus of 
opleiding of hiermee te gaan starten.  
 

Merendeel Drenten denkt zich
te redden als ze op zoek moeten
naar werk en  om- of bijscholing
Als we naar het totale Drents Panel kijken, dan is die behoefte 
veel minder groot. Vier procent vindt extra aandacht voor om- 
of bijscholing gewenst, 1% geeft aan het echt nodig te hebben.  
Naarmate werknemers ouder worden is de behoefte aan om- en 
bijscholing kleiner. Zo geeft de groep 18-34 jarigen het vaakst aan 
dat meer aandacht voor om- en bijscholing gewenst is, onder 50-
64 jarigen is dat teruggelopen naar 6%.

Panelleden met een middelbaar opleidingsniveau geven vaker dan 
de hoger en lager opgeleiden aan het toe te juichen als om- en 
bijscholing meer aandacht krijgt. 

Als het gaat om benodigde aandacht voor hulp bij het vinden 
van een baan, dan zien we een vergelijkbaar patroon: bijna 
1 op de 25 vindt het wenselijk. Vooral Drenten in de jongste 
leeftijdscategorie springen er bovenuit.  

hebben meeste behoefte aan hulp bij
om- of bijscholing of zoeken van een baan

18-34 jarigen

Hoe zou u het voor uw situatie op het gebied van werk en inkomen vinden als vanuit de gemeente of een 
andere organisatie er de komende tijd extra aandacht is voor hulp bij het vinden van een (andere) baan?

3%

* Het aantal deelnemers in deze subgroep is 

te klein (<50) om te kunnen generaliseren. De 

uitkomsten dienen met enige voorzichtigheid te 

worden geïnterpreteerd.

Extra aandacht hiervoor is welkom

Extra aandacht hiervoor is echt nodig



 

Door de coronacrisis is de bestaanszekerheid van een groeiende groep 
mensen onder druk komen te staan. Naast al bekende kwetsbare 
groepen zijn vooral jongeren, flexwerkers en zelfstandigen geraakt. Zij 
lopen een groot risico op werkloosheid, armoede en problematische 
schulden. Vooral veel kleine ondernemers, die vóór corona net het hoofd 
boven water konden houden, hebben het nu erg moeilijk. Dit hoofdstuk 
belicht de inkomenssituatie van Drentse inwoners in het algemeen en 
ondernemers in het bijzonder. Omdat het aantal ondernemers in de 
respondentengroep iets aan de lage kant is, vermelden we voor deze 
groep conclusies op hoofdlijnen en geen exacte percentages.

Inkomen

Meerderheid ondernemers heeft 
ondanks tegenslagen nog even  
veel plezier in het werk
Ook in deze fase van de coronacrisis worden ondernemers nog 
hard geraakt. Zelfstandigen geven het vaakst van alle werkenden 
aan dat de coronacrisis hun inkomen heeft verlaagd en dat zij 
zich zorgen maken over hun financiële situatie. Maar ondanks 
dat bij sommige ondernemers de omzet sterk is gedaald, is bij 
een grote meerderheid van de ondernemers het plezier in het 
ondernemerschap niet afgenomen. 

Ruime meerderheid van
de ondernemers verwacht eind van
het jaar financieel gezond te zijn
Sinds de novemberpeiling lijkt de onzekerheid over de toekomst 
van de eigen onderneming onder ondernemers iets afgenomen. 
De grote meerderheid van de ondernemers verwacht aan het 
eind van het jaar weer financieel gezond te zijn. Een klein deel 
van de ondernemers profiteert van de crisis. We zien dan ook dat 
er ook zelfstandigen zijn waarbij het inkomen is gestegen door 
de coronacrisis. Toch hadden ondernemers vaker te maken met 
verminderde inkomsten dan werknemers in loondienst.
Een grote meerderheid van de Drentse ondernemers heeft 
geen beroep gedaan op de financiële steunmaatregelen van de 
overheid. Er is een hele kleine groep die wel een aanvraag heeft 
gedaan, maar geen steun heeft ontvangen. 
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hebben vaker te maken met verminderde 
inkomsten dan werknemers in loondienst

Ondernemers



 

De ondersteuningspakketten van het Rijk hebben vermoedelijk 
als neveneffect dat bedrijven die niet meer echt levensvatbaar 
zijn, toch kunnen overleven. Als dat inderdaad zo is, zijn na de 
eindafrekening van die pakketten de nodige faillissementen, 
bedrijfsbeëindigingen en problematische schulden te verwachten.  

Met deze mogelijke ‘stilte voor de storm’ is het noodzakelijk om 
goed de vinger aan de pols te houden en te anticiperen op de 
uitdagingen op (middel)langere termijn.

42% van de Drenten heeft meer
kunnen sparen. Meeste geld blijft 
voorlopig op de plank of wordt 
geïnvesteerd in woning
Doordat veel bedrijven en organisaties dicht waren en het sociale 
leven ‘stil kwam te liggen’ heeft 42% van de Drenten minder geld 
uitgegeven dan anders. Drenten onder de 50 jaar geven vooral 
aan veel meer gespaard te hebben dan anders. Een op de drie 
Drenten weet nog niet wat ze met de extra gespaarde centen 
gaan doen. Bijna een kwart bewaart het voor noodgevallen.  
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Bij bijna 1 op de 5 Drenten die meer hebben kunnen sparen, staat 
verduurzamen van de woning hoog op het lijstje. Een positieve 
constatering gezien de verduurzamingsopgaven die er liggen. Voor 
gemeenten liggen hier kansen om via informatievoorziening en 
subsidieverstrekking inwoners in deze opgaven te ondersteunen.  
Een op de vijf panelleden denkt de spaarcenten uit te geven 
aan vrijetijdsbesteding en reizen. Ook een verbouwing en grote 
uitgaven als een auto of aankoop van een huis worden genoemd 
(17% en 18%). 15% denkt ermee de hypotheek of andere schulden 
af te lossen.

Voor 4% van de Drenten ziet de situatie er heel anders uit, 
zij geven aan flink te moeten bezuinigen. 2% heeft door de 

Door de coronacrisis heb ik
veel meer gespaard dan anders

7%

7
+35+25+17+12+4

25%
4%

11%

35%

17%

Wat is het doel voor het gespaarde geld?

Verbouwing	van	mijn	huis

Ik	heb	(nog)	geen	doel	voor	het	gespaarde	geld

32%

Ik	bewaar	het	gespaarde	geld	voor	noodgevallen

22%

Reizen/vrije	tijdsbesteding	

Investeren	in	de	verduurzaming	van	mijn	huis

18%

Een	of	meerdere	grote	uitgaven

Hypotheek	en/of	schulden	aflossen

Beleggen

Anders

18%

17%

15%

5%

4%

19%

Meer	spullen	kopen

2%

Mee oneens

Neutraal

Helemaal mee oneens Mee eens

Helemaal mee eens

Weet ik niet / n.v.t.



 

4%

1%

1%

8%

1%

1%

2%

18	tot	34	jaar*

35	tot	49	jaar	

50	tot	64	jaar

65	jaar	en	ouder

inkomen	als	zelfstandige*
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coronacrisis schulden opgebouwd. Ook hier komen zelfstandigen 
weer veel slechter uit de bus.

Merendeel Drenten redt zich
zonder extra steun met de financiën  
We vroegen het Drents Panel in hoeverre er behoefte is aan extra 
aandacht of hulp bij het beheren van geld, het voorkomen of 
afbetalen van schulden of het krijgen van financiële steun. 
De behoefte aan extra aandacht van gemeenten of andere 
organisaties voor financiële steun is niet heel groot. Nog geen 
2% vindt aandacht hiervoor welkom of echt nodig. Zelfstandigen 
hebben vaker behoefte aan financiële ondersteuning dan 
werknemers in loondienst. Het aandeel Drenten dat gebaat is bij 
hulp bij geldbeheer of het voorkomen of aflossen van schulden is 
nog kleiner. Voor 1% van de Drenten is meer aandacht hiervoor 
welkom. 

Panelleden is tot slot gevraagd of er nog andere punten zijn te 
noemen, waar de komende periode extra aandacht voor zou 
moeten komen, gezien de eigen werk- en inkomenssituatie. In 
tegenstelling tot persoonlijke hulp lijkt er wel meer aandacht 
nodig te zijn voor problemen op macroniveau, zoals de hoogte 
van de uitkeringen en de betaalbaarheid van huizen en goederen.
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Hoe zou u het voor uw situatie op het gebied van werk en inkomen vinden als vanuit de gemeente of 
een andere organisatie er de komende tijd extra aandacht is voor financiële steun (lening of gift)?

1%

1%

1%

4% 2%

1%

* Het aantal deelnemers in deze subgroep is 

te klein (<50) om te kunnen generaliseren. De 

uitkomsten dienen met enige voorzichtigheid te 

worden geïnterpreteerd.

Extra aandacht hiervoor is welkom

Extra aandacht hiervoor is echt nodig

2%

1%1%



 

Corona zette het sociale leven flink op zijn kop. Lange 
tijd waren sportclubs, horeca en kantoren gesloten en 
hielden we letterlijk afstand van elkaar. Eenzaamheid en 
isolement lagen op de loer. Met steeds meer vaccinaties 
en het opheffen van de meeste beperkende maatregelen 
komt het sociale leven weer op gang.

Sociale contacten 
en meedoen

Steeds minder mensen merken 
negatieve gevolgen coronacrisis
op het sociale leven
Sinds het begin van de coronacrisis is het aantal inwoners dat 
alleen maar negatieve gevolgen van de crisis ervaart voor het 
sociale leven afgenomen. In november vorig jaar gaf nog 58% 
van de inwoners aan louter negatieve gevolgen te merken, nu is 
dat nog 35%. Net als in voorgaande uitvragen geven de 18 tot 34 
jarigen het vaakst aan dat de coronacrisis hun sociale contacten 
negatief beïnvloedt.

Twee derde van de Drenten die negatieve gevolgen van de 
coronacrisis op hun sociale leven ondervinden, heeft er echter 
alle vertrouwen in dat hierin de komende maanden verbeteringen 
komen. Bijna alle Drenten die negatieve gevolgen ervaren zijn 
het erover eens dat hulp van buitenaf om de eigen situatie te 
verbeteren niet nodig is.

Mensen die de kwaliteit van het sociale leven af hebben 
zien nemen geven ruim vier keer vaker aan dat hun mentale 
gezondheid is verslechterd door de coronacrisis (31% tegenover 
7%). Toch heeft slechts 1% van de Drenten behoefte aan hulp 
als het gaat om het verbeteren van de sociale contacten. 42% 
verwacht dat dit vanzelf weer goed zal komen. 

“Er is een flinke drempel ontstaan voor sociaal contact bij 
veel mensen.” Vrouw, 62 jaar

Heeft de coronacrisis belangrijke gevolgen
voor uw sociale leven of contacten?

36
+35+27+2

35

ervaart louter negatieve gevolgen
voor zijn/haar sociale leven

35%

20
+58+21+1November 2020

Juni 2021

1% 58%

20%

21%

2% 35%

36%

27%

Ja, positieve gevolgen
Ja, positieve en negatieve gevolgen

Nee, geen belangrijke gevolgen

Ja, negatieve gevolgen



 

Meeste mensen missen de sociale 
contacten, maar minder sociale 
verplichtingen geeft ook meer rust
Als gevolg van de coronacrisis hebben mensen minder contacten 
(buitenshuis). Dat wordt dan ook het meest genoemd als negatief 
gevolg van corona op het sociale leven van mensen. Daarnaast 
mist men de contacten met familie/vrienden en lichamelijke 
aanraking.

Er zijn ook positieve gevolgen volgens de Drenten. Minder sociale 
verplichtingen, minder  prikkels en meer rust worden hierbij 
vooral genoemd.       

Inzet voor buurt- en dorpsgenoten niet 
zo hoog als bij aanvang coronacrisis
In het begin van de coronacrisis waren er allerlei creatieve 
initiatieven van buurt- en dorpsgenoten om het contact te 
behouden. Van muziek maken voor een verzorgingshuis tot het 
inzetten van een takelwagen om contact te maken met familie 
op drie hoog. In april 2020 gaf dan ook 19% van de inwoners aan 
zich sinds de komst van corona meer in te zetten voor buurt- en 
dorpsgenoten. In juni van dit jaar is dit meer dan gehalveerd, 8% 
zegt zich meer in te zetten. Bij de tussenmeting in november was 
dit 12%.

 
 

Veranderingen door de coronacrisis*

Ik	spreek	minder
mensen

13%

Ik	heb	minder	sociale	
contacten	buitenshuis

Ik	mis	lichamelijke	
aanraking

Verwaterde	contacten
met	vrienden/familie

Ik	voel	me	vaker	
eenzaam

Ik	heb	meer	last	van	
sociale	spanningen
of	ruzies
Anders

71%

43%

35%

74%

Ik	heb	minder
sociale	verplichtingen

Ik	ervaar	minder	
prikkels/meer	rust

Ik	heb	beter	contact
met	mensen	die	dicht
bij	mij	staan

Ik	breng	meer	tijd	door
met	familie,	vrienden,	
bekenden

Ik	heb	nieuwe	mensen	
leren	kennen

Anders

62%

39%

26%

65%

Hulp van buitenaf is welkom om
het sociale leven in de buurt weer
op gang te krijgen
Sociale activiteiten zijn op een lager pitje komen te staan. De 
vraag is of de boel (snel genoeg) weer op gang komt zodra het 
kan, of dat er een extra duwtje in de rug nodig is. We vroegen het 
aan het Drents Panel.

Veel Drenten vinden dat er op een aantal fronten extra aandacht 
van buitenaf nodig is. Men vindt het vooral belangrijk dat het 
aanbod op het gebied van cultuur, sport en ontmoeting weer 
op peil wordt gebracht (50%). Slechts 7% laat weten dat dit 
niet speelt of niet belangrijk is voor zijn of haar dorp/buurt. Op 
de tweede plaats staat het (terug)vinden van vrijwilligers voor 
verenigingen, inwonerinitiatieven en andere organisaties (49%). 
`Het weer betrekken van eenzame buurtbewoners verdient 
volgens 40% extra aandacht. Extra aandacht voor het organiseren 
van een feest dat het dorp of de buurt bij elkaar brengt is volgens 
36% van de Drenten welkom. Een derde zegt expliciet dat dit iets 
is wat de buurt zelf kan oppakken en regelen.  

“Door het vrijwilligerswerk heb je positieve energie van 
anderen. Die is geheel weggevallen wat mij zwaar valt. 
Voorbeeld onze dansclub, het handwerkcafe etc.”
Vrouw, 67 jaar
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Hoe belangrijk vindt u het voor het sociale leven
in uw dorp/buurt dat er extra aandacht komt voor...
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14% 36% 24% 7% 18%

...	het	weer	op	peil	brengen	van	het	aanbod	op	het	gebied	
van	cultuur,	sport	en	ontmoeting

...	het	(terug)vinden	van	vrijwilligers	voor	verenigingen,	
inwonerinitiatieven	en	andere	organisaties

...	het	(weer)	betrekken	van	eenzame	buurt-/dorpsgenoten
bij	het	sociale	dorps-/buurtleven

...	het	organiseren	van	een	feest	dat	het	dorp/de	buurt	bij	elkaar	
brengt,	zoals	dorps-	of	buurtfeest,	sportdag,	culturele	week

12% 36% 21% 7% 24%

6% 34% 25% 12% 24%

28% 34% 11% 19%8%

* De percentages hebben alleen betrekking op de mensen 
die hebben aangegeven dat zij negatieve dan wel positieve 
veranderingen hebben ervaringen

Niet nodig: dit speelt niet of is niet belangrijk voor mijn dorp/buurt

Extra aandacht hiervoor is welkom

Weet ik niet/ n.v.t.

Niet nodig: dit regelt mijn dorp/buurt zelf, zonder hulp van buiten

Extra aandacht hiervoor is echt nodig



 

Hoe belangrijk vindt u het voor het sociale leven in uw dorp/buurt dat er extra aandacht 
komt voor het (weer) op peil brengen van het aanbod op het gebied van cultuur, sport en ontmoeting?

32%

14%

18	tot	34	jaar*

35	tot	49	jaar	

50	tot	64	jaar

65	jaar	en	ouder

inkomen	als	zelfstandige*

inkomen	uit	loondienst

hoog

uitkering

laag

middel
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huurwoning

goede	gezondheid

slechte	tot	matige	gezondheid
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koopwoning

Totaal

39%11%

36%

14%

39%13%

14% 36%

37%13%

34%15%

37%11%

40%12%

39%15%

35%12%

38%13%

14% 37%

37%13%

36%13%

* Het aantal deelnemers in deze subgroep is 

te klein (<50) om te kunnen generaliseren. De 

uitkomsten dienen met enige voorzichtigheid te 

worden geïnterpreteerd.

Extra aandacht hiervoor is welkom

Extra aandacht hiervoor is echt nodig



 

Corona is een katalysator en vergrootglas op (al bestaande) 
ontwikkelingen. Dat brengt de nodige uitdagingen met zich 
mee, maar ook positieve ontwikkelingen en kansen volgens 
de Drenten.

Uitdagingen
en kansen

Invloed coronacrisis op het
gewone leven wordt steeds kleiner

We vroegen het Drents Panel in een rapportcijfer uit te drukken 
hoe groot de invloed van de coronacrisis op hun leven is. Bijna 
1 op de 3 vindt die invloed (heel) groot (cijfer 7 of hoger). In 
november vorig jaar ging het nog om meer dan de helft (57%) van 
de respondenten. Bij de laatste peiling waren net versoepelingen 
aangekondigd zoals het afschaffen van het verplichte mondkapje 
in supermarkten e.d. en het loslaten van een maximum 
toegestaan aantal personen (mits er anderhalve meter afstand 
kan worden gehouden).

De post-corona tijd laat zich tegelijkertijd ook kenmerken door 
een zekere onvoorspelbaarheid over de lange termijn effecten en 
het lange termijn perspectief. Gaan we leren leven met COVID-19 
en alle maatregelen die daarbij horen of kunnen we het straks 
helemaal achter ons laten?  

Kunt u een rapportcijfer geven voor de mate
waarin corona op dit moment uw leven beïnvloedt? 
 
Aandeel inwoners dat een 7 of hoger scoort
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Juni	2021

30%

November	2020

57%



 

Grootste uitdagingen liggen volgens 
Drenten bij zorg en gezondheid
en het onderwijs

De (soms blijvende) negatieve gevolgen van de coronacrisis vragen 
de aandacht van overheden en andere instanties. Met het oog op 
herstel, vragen Drenten vooral aandacht voor zorg & gezondheid 
en onderwijs.
  

‘’Er zijn nog veel mensen die op een wachtlijst staan voor 
een operatie. Veel mensen hebben langdurig klachten die 
corona hebben gehad.’’ Vrouw, 61 jaar 

Zorg en gezondheid 
1 op de 3 inwoners vindt zorg en gezondheid het belangrijkste 
thema om aandacht aan te besteden. Panelleden noemen daarbij 
het wegwerken van achterstanden in de zorg (wachtlijsten) 
en meer waardering voor zorgpersoneel, dat te kampen heeft 
met hoge werkdruk en personeelstekorten. Maar ook meer 
investeringen in de zorg (er is te veel wegbezuinigd) en aandacht 
voor een gezonde leefstijl worden genoemd.

‘’Het besef dat alles wat met zorg te maken heeft, 
ontzettend belangrijk is en meer gewaardeerd zou 
moeten worden. Ook financieel.’’ Vrouw, 66 jaar

Zorg	en	gezondheid

34%

Onderwijs

18%

Wonen

Werk	en	inkomen

9%

Sociale	contacten	en	meedoen

Voorzieningen

Veiligheid

Geen	van	deze	onderwerpen

Weet	ik	niet	/	geen	antwoord

7%

7%

6%

3%

7%

9%

Verschillende overheden (gemeenten, provincies, 
Rijk, Europa) maken plannen voor na corona.  
Welk onderwerp verdient de komende tijd de 
meeste aandacht volgens u?

Onderwijs 
18% van de inwoners geeft aan dat onderwijs prioriteit moet 
krijgen. Als belangrijkste argument hiervoor noemt men dat 
de jeugd de toekomst vormt en onderwijs aan de basis hiervan 
staat. Daarnaast noemt men vooral leerachterstanden en 
studievertraging.1

‘’Het is belangrijk dat de jeugd en jongeren weer meer 
perspectief krijgen. Door de crisis hebben ze veel gemist 
op allerlei vlakken. Zij zijn de toekomst van ons land en 
het meest kwetsbaar. De energie mag van mij dan het 
meest gericht worden op herstel van het ‘normale’ leven 
voor deze categorie.’’ Vrouw, 42 jaar

Wonen
Bijna 1 op de 10 leden van het Drents Panel vraagt extra aandacht 
voor wonen. Het gaat daarbij om de aanpak van problemen op de 
woningmarkt die ook voor de coronacrisis al speelden. Zoals de 
hoge huizenprijzen en de beschikbaarheid van woningen. Starters 
worden hierbij vaak genoemd als belangrijke doelgroep.

‘’De prijzen van koopwoningen zijn momenteel zo hoog, 
dat jongeren bijna geen huis kunnen kopen. Er zouden 
meer kleinere huizen voor tweepersoonshuishoudens 
moeten komen, zodat de grotere huizen beschikbaar 
komen voor jongere mensen (gezinnen).’’ Vrouw, 62 jaar
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‘’Het is een probleem dat mensen jaren op een 
woning moeten wachten en met een normaal 
inkomen de huur niet kunnen betalen of geen 
eigen woning kunnen kopen.’’ Man, 72 jaar

Werk en inkomen
1 op de 10 Drenten vindt dat werk en inkomen de 
meeste aandacht verdient. De redenatie voor die keuze 
is voornamelijk dat werk en inkomen de basis vormt 
voor (zelf)redzaamheid op allerlei terreinen in het 
leven. Werk heeft invloed op het welzijn van mensen. 
Veel mensen zijn financieel geraakt. Er zijn veel banen 
verloren gegaan en de economie moet weer herstellen, 
waarbij het ook vooral gaat om een goede match 
tussen vraag en aanbod van personeel. 

‘’Werk biedt naast inkomen  ritme, structuur, 
sociale contacten, eigenwaarde en meedoen 
in de maatschappij. Werk/dagbesteding 
is een stabiele basis en biedt hierdoor ook 
mogelijkheden om daarnaast activiteiten/
contacten te ontwikkelen in vrije tijd. Het geeft 
een doel, zingeving en perspectief wat goed 
is voor de mentale gezondheid van mensen. 
Daarnaast geeft een stabiel inkomen rust en 
zekerheid.’’ Vrouw, 37 jaar

1 Trendbureau Drenthe sprak begin 2020 met leerlingen en professionals in het Drentse 
onderwijs over de mogelijkheden en onmogelijkheden van onderwijs op afstand, hoe je 
leerlingen gemotiveerd houdt en kwalitatief goed onderwijs kunt geven.



 

Wat willen Drenten blijvend
anders doen?
Corona heeft veel dingen in het leven veranderd. We vroegen het 
Drents Panel welke positieve verandering zij willen vasthouden. 
We geven de top 5 van meest genoemde punten (als percentage 
van de respondenten):

1 Meer ervaren rust en minder sociale verplichtingen (18%)
Veel mensen geven aan tijdens de coronacrisis meer rust te 
hebben ervaren. Bijvoorbeeld doordat men minder sociale 
verplichtingen had. Meer genieten van eigen huis en gezin. De 
realisatie dat je niet persé ergens heen hoeft om het leuk te 
hebben.

‘’Het niet gejaagde leven. Het was beperkend om niet veel 
te mogen maar bracht ook overzicht en rust in het leven, 
gezin en werk.’’ Vrouw, 43 jaar

2. Meer fysieke afstand (16%)
Het bewaren van meer fysieke afstand wordt het meest genoemd. 
Met name het wegvallen van de drie zoenen of de knuffel bij een 
begroeting. Naast dat men het prettig vond dat dit niet meer 
verwacht werd, zorgde het er ook voor dat men minder andere 
ziektes of verkoudheden opliep.

‘’Positief vind ik dat het gedoe met de 3 zoenen aan jan en 
alleman niet meer hoeft, daar ben ik blij mee en ga dat 
ook zeker niet meer doen’’ Vrouw, 70 jaar

3. Meer thuiswerken (11%)
Thuiswerken wordt als een positieve nieuwe ontwikkeling 
gezien. Het zorgt voor minder reistijd, en dus meer tijd voor 
privé. Daarnaast zorgt het voor minder gebruik van het verkeer, 
wat goed is voor het milieu. Ook ervaren mensen dat ze thuis 
productiever kunnen werken.

Sociale conteacten en meedoen
7% van de panelleden vindt dat aandacht voor sociale 
contacten en het mee kunnen doen in de maatschappij 
de meeste prioriteit zou moeten hebben. Het vormt 
een van de basisbehoeften van de mens. Eenzaamheid, 
mentale problemen en je niet kunnen ontwikkelen 
op sociaal gebied door met name de jeugd zijn de 
voornaamste redenen die hiervoor worden genoemd. 

‘’Veel mensen zijn geïsoleerd geraakt tijdens de 
coronacrisis. Zonder extra aandacht kan dit bij 
een aantal mensen blijvend zijn.’’ Man, 75 jaar

Voorzieningen
7% van de panelleden vindt dat de aandacht uit 
zou moeten gaan naar de voorzieningen. Daarmee 
bedoelen ze dat het belangrijk is dat voorzieningen in 
de horeca, de toeristische sector, het winkelaanbod 
en dergelijke op peil wordt gehouden, terwijl 
deze sectoren economisch hard zijn geraakt. Het 
is belangrijk voor de leefbaarheid en het sociale 
leven. Daarbij wordt ook aandacht gevraagd voor de 
verenigingen en clubs die afhankelijk zijn van leden en 
vrijwilligers die mogelijk zijn ‘afgehaakt’.

‘’In de corona tijd zijn de voorzieningen 
behoorlijk in geding gekomen. Daarom is het 
niet verkeerd dat er boost wordt gegeven aan 
deze branche. Dit houdt het dorp in leven en 
brengt samenzijn, wat we in de coronatijd toch 
enorm gemist hebben’’ Vrouw, 62 jaar

‘’Zakelijke afspreken online. Af en toe, want het persoonlijke 
contact is nog steeds het belangrijkste maar af en toe een 
online sessie is efficiënt.’’ Man, 52 jaar

4. Meer saamhorigheid en aandacht voor elkaar (7%)

‘’Dat mensen meer naar elkaar omkijken en helpen.’’
Vrouw, 64 jaar

5. Meer aandacht voor klimaat en milieu (6%)
Minder (vlieg-)verkeer.

‘’Minder vervuiling door vliegtuigen en autoverkeer.
Jammer genoeg neemt die vervuiling weer toe…’’
Man, 52 jaar

Waar liggen kansen
volgens de Drenten
We vroegen panelleden tot slot naar de grootste kans die de 
coronacrisis met zich heeft meegebracht. Uit de antwoorden 
kunnen we concluderen dat de positieve veranderingen die 
Drenten noemen, gelijk ook grote kansen met zich meebrengen.

We noemen de top 3 van genoemde kansen:

1. Meer thuiswerken en digitale mogelijkheden (14%)
Drenten geven aan dat de opkomst en normalisering van het 
thuiswerken kansen brengt. Bijvoorbeeld voor de vermindering 
van woon-werkverkeer, maar ook voor de balans tussen werk en 
privé. Ook het gebruik en de kennis van de digitale mogelijkheden 
zijn toegenomen.
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 ‘’Het thuiswerken blijkt heel goed mogelijk. 
Daar zou meer gebruik van moeten worden 
gemaakt.’’ Vrouw, 61 jaar

2. Meer aandacht voor klimaat en milieu (9%)
De effecten van de mens op klimaat en milieu zijn door 
corona inzichtelijker geworden. Bijvoorbeeld door de 
afname van woon-werkverkeer. Hierdoor is er meer 
aandacht gekomen voor duurzaamheid.

 ‘’Zichtbare effecten van bewegingsbeperking 
op milieu zoals luchtkwaliteit, minder 
verkeersdrukte etc. Dit laat zien dat als het 
echt nodig is wij ook klimaatsproblematiek aan 
kunnen. Nu alleen de (politieke) wil nog.’’ Man, 
72 jaar

3. Meer bezinning van wat belangrijk is en 
bewustwording dat dingen anders kunnen (8%)
Bewustwording van wat echt belangrijk is en het besef 
dat niet alles vanzelfsprekend is en dat dingen ook 
anders kunnen dan hoe ze normaal gaan.

 ‘’Meer bewustwording van en in onze omgeving. 
Blij zijn met wat je hebt. Omzien naar elkaar. 
Alles kan zomaar veranderen of anders zijn.’’ 
Vrouw, 53 jaar

 ‘’Je hebt nu gezien dat de politiek grote 
veranderingen teweeg kan brengen. Stilstaan 
bij de vraag of dit ook niet toegepast kan 
worden voor andere maatschappelijke 
vraagstukken, bijvoorbeeld op gebied van 
energie, milieu, spreiding bevolking en werk, 
armoede, vluchtelingen.’’ Vrouw, 62 jaar



 

Slotbeschouwing

De roep om aandacht voor een gezonde leefstijl is vooral onder 
mensen met een slechtere gezondheid en onder jongeren groot. 
Dit vraagt om nog meer inzet (middelen) op preventie. Ook in 
relatie tot voorliggende sociale problematiek als armoede en 
schulden.

In coronatijd werd een groter beroep gedaan op mantelzorgers. 
Het benadrukt de al bestaande zorg over de sterke afname van 
het potentieel aan mantelzorgers in de toekomst. 1 op de 4 
panelleden verleent mantelzorg. Mantelzorgers geven aan dat de 
sleutel tot ontlasting meer ligt bij het verbeteren van hun positie 
en voorlichting, dan bij extra aandacht voor respijtzorg (een dagje 
voor jezelf of hulp van vrijwilligers). 

Gezondheid(s)zorg
 
De coronacrisis is allereerst een gezondheidscrisis. 
De gezondheid van bijna een kwart van de Drentse 
inwoners is erop achteruit gegaan, in fysiek maar 
zeker ook mentaal opzicht. Vooral onder de jeugd 
en jongvolwassenen.

Corona heeft kwetsbaarheden in het zorgsysteem 
blootgelegd. Dat is ook wat het Drents Panel 
zorgen baart. De snelle verandering van de 
zorgvraag, heeft geleid tot knelpunten in de 
medisch specialistische- en ouderenzorg. 
Wachttijden in de GGZ en jeugdhulp waren 
al lang, maar worden met de in te halen zorg 
alleen maar groter. 3% van de Drenten wacht 
nog op zorg. De helft van hen spreekt van een 
verslechterde gezondheid als gevolg van de 
uitgestelde zorg. Een ander kwetsbaar punt zijn 
de personeelstekorten. Verdere samenwerking 
binnen én buiten het zorgsysteem lijkt hierin 
cruciaal om de toekomstige opgaven aan te 
pakken (samenwerking formele/informele zorg, 
sociaal- en medisch domein).

Trendbureau Drenthe ziet op basis van de 
onderzoeksresultaten vijf thema’s die in het bijzonder 
beleidsmatige aandacht vragen.

Onderwijs 

Het vele online onderwijs heeft vooral bij de oudere leerlingen 
en studenten gezorgd voor onderwijsachterstanden, 
motivatieproblemen en mentale problemen. Ouders en studenten 
uit het Drents Panel vroegen hier in eerder onderzoek van het 
Trendbureau aandacht voor (november 2020). 

Er zijn via het Nationaal Programma Onderwijs veel middelen 
beschikbaar gesteld, maar daarmee zijn de problemen niet 
opgelost. Veel oplossingen worden gezocht in de inzet van 
extra personeel. Er zijn echter grote tekorten, waardoor er 
een concurrentiestrijd ontstaat om gekwalificeerd personeel. 
Dit betekent dat het wegwerken van de achterstanden alleen 
maar moeilijker zal worden. Ook zijn er middelen beschikbaar 
gesteld om jongeren mentaal te ondersteunen. Expertise op dit 
gebied is niet altijd aanwezig en kan door gebrek aan personeel 
bij de (jeugd)zorg niet altijd ingezet worden. De wachttijden bij 
gemeenten zijn hoog t.a.v. de doorverwijzing naar de GGZ en 
jeugdhulp en de wachtlijsten zijn bij de grotere zorgaanbieders 6 
tot 9 maanden. Dit levert voor het onderwijs extra werkdruk op. 

Een gezamenlijke actieagenda tussen scholen, gemeenten en 
(zorg)instellingen is noodzakelijk om dit gericht aan te pakken 
binnen het bestaande beleid. Met minder risico op versnippering 
en meer effectieve inzet tot gevolg.
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voor adequate ondersteuning en scholing. 2% van de werkende 
panelleden wil zich laten omscholen. 

Ook nieuwe uitdagingen doen zich voor door oplopende inflatie 
en hoge gasprijzen. Het is belangrijk om hierop alert te blijven 
door vroegsignalering van mensen met financiële zorgen. Daarbij 
is het van belang om ook zichtbaar te zijn voor ondernemers en 
specifiek de zzp-ers. Bijna de helft van de zzp-ers had te maken 
met minder inkomsten en zo’n 4 op de 10 ondernemers is er nog 
niet zo zeker van of hun onderneming aan het eind van het jaar 
weer financieel gezond is.

Werk en inkomen

Het Rijksvangnet heeft tot nu toe goed gewerkt, 
veel bedrijven zijn overeind gebleven en 
werknemers hebben hun baan behouden. Het is 
echter de vraag hoeveel ondernemers door het 
beëindigen van de steunmaatregelen alsnog in de 
problemen komen. Met deze mogelijke ‘stilte voor 
de storm’ is het noodzakelijk om goed de vinger 
aan de pols te houden en te anticiperen op de 
uitdagingen op (middel)langere termijn. 

Economische opgaven van voor de crisis liggen 
er nog steeds, zoals krapte op de arbeidsmarkt 
(o.a. in de vrijetijdssector) en de noodzaak voor 
een groei van de arbeidsproductiviteit. Temeer 
omdat de Drentse beroepsbevolking de komende 
jaren zal krimpen en de visvijver kleiner wordt. 
Meer waardering voor rust en ruimte biedt kansen 
om talent naar Drenthe te trekken en daarmee 
de arbeidsmarkt te verruimen. Maar het vraagt 
ook om investeringen in AI (artificial intelligence) 
en robotisering en een overheidsbeleid dat 
de toepassing van technologie stimuleert. 
En het vraagt om wendbare ondernemers en 
werknemers, waarbij het gaat om inspelen 
op technologische ontwikkelingen en om- en 
bijscholing. Mobiliteitsteams kunnen helpen 
vraag en aanbod bij elkaar te brengen en zorgen 

Gelijke Kansen (arbeidsmarkt, 
onderwijs en gezondheid)

Het creëren van banen voor mensen met een 
arbeidsbeperking, taalachterstand en/of afstand 
op de arbeidsmarkt was voor de coronacrisis 
al een belangrijke maatschappelijke opdracht. 
De komende tijd is veel extra inspanning nodig 
om het aantal banen voor deze doelgroepen 
minimaal op peil te houden. Dit kan onder andere 
via regionale mobiliteitsteams. De tijdelijke 
impuls banenafspraak van het Rijk maakt extra 
ondersteuning mogelijk.

In tijden van corona en thuisonderwijs was de 
thuissituatie sterk bepalend voor de ontwikkeling 
en het welzijn van kinderen. Leerlingen met een 
lagere sociaaleconomische achtergrond zijn 
door corona op nog grotere achterstand gezet, 
waardoor de (kansen)ongelijkheid verder is 
gegroeid. 

Drenthe kent relatief veel kwetsbare inwoners, 
veelal met een lagere sociaaleconomische 
achtergrond. Juist deze zijn door de 
coronacrisis extra geraakt waardoor sociale- en 
gezondheidsverschillen zich verder verdiepen. De 
toegenomen kansenongelijkheid in Drenthe vraagt 
dringend aandacht. 

Milieu en duurzaamheid

De coronacrisis heeft meer aandacht en waardering voor klimaat 
en milieu meegebracht. Dat biedt kansen. 

Doordat veel bedrijven en organisaties dicht waren en het sociale 
leven stil kwam te liggen heeft 42% van de Drenten minder geld 
uitgegeven dan anders. Bijna 1 op de 5 van deze groep Drenten 
heeft verduurzamen van de woning bovenaan het lijstje staan. 
Een positieve constatering gezien de verduurzamingsopgaven die 
er liggen. Voor gemeenten liggen hier kansen om inwoners via 
informatievoorziening en subsidieverstrekking in deze opgaven te 
ondersteunen.

Meer thuiswerken heeft niet alleen positieve gevolgen voor het 
milieu, maar biedt ook kansen voor mensen die elders werken, 
maar in Drenthe willen wonen. Gunstige woonomstandigheden 
als rust en ruimte zijn in waarde gestegen en relatief goedkopere 
woningen in de provincie bieden mogelijkheden om de 
arbeidsmarkt te verruimen en krimpgebieden te versterken. 
Drenthe kan deze waardestijging kapitaliseren en actief uitdragen, 
waarbij het van belang is dat de brede welvaart van alle Drentse 
inwoners wordt bevorderd.  
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