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Voorwoord

Veerkracht, maar
ook toegenomen
kansenongelijkheid
Corona zorgde in 2021 opnieuw
voor de nodige uitdagingen. Voor de
Drentse samenleving, maar ook voor
onze organisatie. De veerkracht en
het herstelvermogen van Drenten, de
Drentse economie en de organisatie bleek
gelukkig groot. Maar dat gold helaas
niet voor iedereen. Vooral de meest
kwetsbare Drenten werden het hardst
geraakt en raakten verder achterop.

Kansenongelijkheid werd pijnlijk zichtbaar. De coronacrisis
bleek een katalysator en vergrootglas op bestaande opgaven.
Opgaven die door de huidige volgende crisis, een vreselijke
oorlog in Oekraïne, nog eens verder worden verscherpt.

en versterking burgerkracht. Ook ondersteunden
wij de Drentse gemeenten bij de verkenning van
hun corona perspectief- en herstelstrategie. Alles
gericht op brede welvaart voor iedereen!

Opgaven waar wij in 2021 ook heel hard aan werkten.
Met Trendbureau Drenthe gaven wij inzicht in de
effecten van corona en andere ontwikkelingen op de
Drentse samenleving. De ervaringen en meningen van
inwoners brachten wij in beeld via het Drents Panel.
Zo gaven wij de Drenten een stem: wat speelt er,
wat willen zij en waar schuurt het? Daarmee kregen
beleidsmakers en bestuurders snel goede en betrouwbare
informatie over deze actuele ontwikkelingen.

Dit jaarverslag geeft een compacte impressie van
onze inzet in 2021. Met elkaar zorgen we voor een
veerkrachtig 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 wij het doen.

Samen met onze partners ontwikkelden wij in 2021
innovatieve oplossingen voor onder meer de aanpak van
armoede & schulden, gelijke kansen in het onderwijs,
positieve gezondheid en preventie, goede ouderenzorg

Yvonne Turenhout
Directeur-bestuurder

Ik wens jullie veel leesplezier.
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Raad van
Toezicht

Ook in 2021 heeft Corona veel
impact op ons allemaal gehad. Het
vroeg veel mentale veerkracht en
uithoudingsvermogen van een ieder.
CMO STAMM liet in 2021 in vele
opzichten haar wendbaarheid zien. 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.

De RvT spreekt 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. De samenstelling van de RvT is
in 2021 gewijzigd. Met ingang vanaf 11 juni 2021
is mevrouw Laura Broekhuizen toegetreden.
Belangrijkste onderwerpen in 2021 waren: impact
coronacrisis, meerjarenstrategie 2020-2022, provinciale
werkplannen, doorontwikkeling Trendbureau Drenthe,
instellen van bijzondere leerstoel “Brede Welvaart
en Kansen(on)gelijkheid” en risicomanagement.
Daarnaast hebben wij in de besprekingen met de
directeur-bestuurder elke keer stil gestaan bij de
gezondheid en belastbaarheid van medewerkers.

De aandacht voor de (mentale) gezondheid van
medewerkers, het hebben van een goede werkprivébalans
en het behoud van verbinding tussen medewerkers
onderling en met de organisatie waren hierbij belangrijke
aandachtspunten. Ook met de Ondernemingsraad hebben
wij deze onderwerpen besproken. We zijn van mening dat
hiervoor ruimschoots aandacht is (geweest) vanuit het
management en we onderstrepen het belang hiervan.
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.
Victor Verrijp
Voorzitter Raad van Toezicht
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Missie
en visie
“Samen werken aan een krachtige

samenleving. Een samenleving waarin iedereen
meedoet. Dat is wat ons drijft.”

CMO STAMM is het onafhankelijk
kenniscentrum voor sociaalmaatschappelijke 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.

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.
Als systeemorganisatie dragen we bij aan de uitvoering
van het provinciale beleid en versterking van de Drentse
samenleving. 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

monitoren

Weten
wat er speelt

onderzoeken
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in dialoog brengen
en het debat aangaan
agenderen
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Praktijk

Beleid
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over beleidsuitvoering

adviseren
over uitvoering

processen begeleiden

bevorderen deskundigheid

Ondersteuning
bij beleidsontwikkeling en
implementatie
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Thema’s
bespreekbaar
maken
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Trendbureau
Drenthe

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. Het Trendbureau is een
onafhankelijk kenniscentrum voor
sociaal-maatschappelijke vraagstukken.
We signaleren en monitoren trends
en ontwikkelingen in Drenthe.
We weten daardoor wat er leeft,
waar het schuurt en wat werkt.

Onze werkwijze

Monitoren en verdiepend onderzoek

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. We hebben
nauwe contacten met overheden, maatschappelijke
instellingen, inwoners en kennisinstituten. Ieder thema
heeft een eigen begeleidingscommissie of regiegroep
met experts uit het veld op het betreffende thema.
Zo weten we wat er speelt en waar het schuurt.

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

Trendbureau Drenthe doet wetenschappelijk verantwoord
beleidsonderzoek. Al onze medewerkers zijn academisch
geschoold; enkele medewerkers zijn gepromoveerde
onderzoekers. De adviesraad geeft ons een kritische
reflectie op de kwaliteit van het onderzoek. Zo borgen
we de wetenschappelijke kwaliteit van ons werk.

Om meer inzicht te krijgen in een aantal actuele
ontwikkelingen voerden we in 2021 diverse verdiepende
onderzoeken uit. Natuurlijk onderzochten we via
quickscans en peilingen onder Drenten de gevolgen
van de coronacrisis, maar ook keken we naar herstel en
perspectief na corona. Daarnaast deden we onderzoek naar
effectievere hulp aan Drentse ondernemers in crisistijd en
gelijke kansen in het onderwijs. Via een regiobeeld
kregen we meer zicht op de Drentse ouderenzorg.
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Trendbureau
Drenthe

Drents Panel
Hoe gaat het met de Drenten, wat beweegt hen en hoe
gaan zij om met de veranderingen in hun leefomgeving?
Het Drents Panel geeft Drenten een stem.
Gedurende de coronacrisis voerden we meerdere
onderzoeken uit naar de impact van corona op de Drenten.
Halverwege 2021 vroegen wij inwoners de balans op
te maken van de coronacrisis. Pakken inwoners het
‘normale’ leven weer op of gaan zij juist dingen anders
doen? Waar liggen uitdagingen en waar zijn nog kansen?
Met de uitkomsten van de onderzoeken konden we
de provincie, gemeenten, veiligheidsregio en andere
partners inzicht geven in de gevolgen van de coronacrisis.
Negatief, maar ook positief, want de coronacrisis heeft
niet alleen maar voor negatieve gevolgen gezorgd. De
sociale rust en ruimte die is ontstaan is iets wat de

Drenten koesteren. Minder sociale verplichtingen, meer
genieten van eigen huis en gezin en de bewustwording
dat je niet ergens heen hoeft om het leuk te hebben. Ook
de verhoogde aandacht voor het klimaat en milieu wordt
gezien als een positieve verandering door de coronacrisis.
Het Drents Panel is een representatieve afspiegeling
van de Drentse bevolking van 18 jaar en ouder.
Het panel wordt beheerd door Trendbureau Drenthe en
Statengriffie. In 2021 is het panel in samenwerking met
de Drentse gemeenten via een grootschalige werving
uitgebreid naar 4.075 leden. Uiteindelijk streven we naar
8.000 à 9.000 leden, waarmee het panel betrouwbare
inzichten kan geven op gemeente niveau.
In 2021 zijn de leden van het Drents Panel door
het Trendbureau gevraagd naar hun ervaringen
met de coronacrisis, leefbaarheid en wonen
voor jongvolwassenen.

jaarverslag 2021
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Trendbureau
Drenthe

Gedragscode, kwaliteit en privacy

Onafhankelijke adviesraad

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
Marktonderzoeksassociatie (MOA). Deze gedragscode
is goedgekeurd door het College Bescherming
Persoonsgegevens (CPB). Wij voldoen daarmee de
eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

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 2021 adviseerden
zij onder meer over corona, monitoring brede welvaart,
inwonersperspectief op brede welvaart en doorontwikkeling
Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe.

Verder zijn wij door CBS erkend als wetenschappelijk
gefundeerd onderzoeksbureau en geautoriseerd om
zelf onderzoek te doen met de microdata van CBS.
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Uitgelichte
projecten
2021
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Corona

Veel gevraagd
van ons allemaal
Corona vroeg ook in 2021 veel
veerkracht van inwoners van Drenthe.
Naast flinke zorgen en onzekerheid
gaf de pandemie ook een impuls aan
de flexibiliteit en (digitale) innovatie.
De steunmaatregelen en aanvullende
lokale en provinciale acties vingen de
eerste klappen in Drenthe effectief op.
Tegelijkertijd fungeerde Corona als
katalysator en vergrootglas op bestaande
opgaven rondom kwetsbare groepen
en kansengelijkheid. Daar ligt een
stevige opgave voor de toekomst.
Met actuele cijfers en verhalen gaven wij
inzicht in de effecten van corona op de
samenleving. Specifieke aandacht hadden
wij voor het herstel en perspectief na de
coronacrisis. Wij adviseerden gemeenten
en provincie over kansen en risico’s.

>>
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Onderwijs in coronatijd:
inzicht, impact & goede voorbeelden
Door de coronacrisis hadden scholen te maken met schoolsluitingen en aangepaste
onderwijsvormen. Van onderwijs op afstand, tot de fysieke schoollocatie
tot een combinatie van beide (hybride onderwijs), het heeft afgelopen jaar
allemaal de revue gepasseerd. We zijn in gesprek gegaan met ouders, kinderen,
maar ook experts in het onderwijs. Hoe garandeer je voldoende kwaliteit bij
afstandsonderwijs? Hoe hou je leerlingen gemotiveerd bij afstandsonderwijs?
Welke ervaringen hebben experts, professionals en leerlingen? We hebben
gesproken over de factoren die van invloed zijn op het vergroten van de
leeropbrengst en de intrinsieke motivatie bij afstandsonderwijs.
Om de kwaliteit van afstandsonderwijs te vergroten bleek dat scholen die
inzetten op eigenaarschap en leerlingen aan eigen leerdoelen lieten werken
makkelijker de overstap konden maken naar online onderwijs. Toch moest
er wel betrokkenheid gevoeld worden, ingezet worden op sociale interactie.
Om leerlingen gemotiveerd te houden bleken drie factoren van essentieel
belang; autonomie, relatie en verbondenheid. Leerlingen wilden de vrijheid
om zelf te bepalen wanneer en hoe lang zij met bepaalde onderwerpen bezig
zijn, leerlingen wilden meer structuur en feedback op hun werk en leerlingen
wilden op meerdere momenten meer contact hebben. Er moest ingezet worden
op de relatie tussen leerlingen onderling en de leerlingen en docenten.
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Corona

Herstel en perspectief na corona in Drenthe
Welke langetermijneffecten zijn te verwachten na corona? Wat is er nodig om deze
effecten op te vangen? Volstaat het bestaande beleid of zijn extra interventies
nodig? Vanuit CMO STAMM en het Trendbureau Drenthe ondersteunden wij de
Vereniging Drentse Gemeenten en de provincie Drenthe bij een brede verkenning
naar een gezamenlijke perspectief- en herstelstrategie na corona. Uit de verkenning
blijkt dat de coronacrisis ons in vele facetten van ons samenleven raakt. Ziekte,
verlies van naasten, baan- en inkomensonzekerheid, leervertragingen, jongeren
die in de bloei van hun leven zijn ‘stilgezet’. Maar de samenleving en de Drentse
economie toonde ook veerkracht en het bracht ook positieve ontwikkelingen.
Ook de steunmaatregelen en aanvullende provinciale en gemeentelijke acties
blijken effectief in het opvangen van de eerste klappen in Drenthe.
Voor de langere termijn liggen er echter de nodige, door corona verscherpte,
uitdagingen. Door de crisis zijn sommige maatschappelijke kwetsbaarheden die
al eerder bekend waren uitvergroot. Zoals de moeilijke positie van vooral jonge
flexwerkers, jongeren zonder startkwalificatie, jongeren met een arbeidsbeperking
en de grote sociaal-economische en gezondheidsverschillen tussen hoog- en
laagopgeleiden. De crisis heeft met name de meest kwetsbare inwoners in onze
samenleving verder op achterstand gezet: de kansenongelijkheid is verder gegroeid.

>>
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Brede
Welvaart

Met elkaar
bouwen aan een
welvarender Drenthe
Welvaart staat in onze alledaagse
werkelijkheid voor veel meer dan alleen
ons inkomen of het bruto binnenlands
product. Tegenwoordig kijken we breder,
namelijk naar Brede Welvaart. Een nieuwe
manier van kijken naar de samenleving.
Integraal, met oog voor alles wat voor
onze inwoners van waarde is: hoe schoon
onze lucht is, 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 gevolgen voor de toekomst.
Wij vinden dat brede welvaart veel
beter in beeld brengt hoe het écht met
Drenten gaat. 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 Drenthe, op alle terreinen.

>>
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Stevige basis voor Brede Welvaart
Drenthe wil een regio zijn waar het goed leven, wonen en werken is, met
een goed toekomstperspectief. Goed leven voor jong en oud. Hoe
zorg je voor een gebied waar sprake is van een gezonde economische,
sociale en ecologische basis? En hoe gaan we om met de uitdagingen
als klimaatadaptatie, energietransitie en betaalbaar wonen?
Om te kunnen bepalen waar (overheids-) interventies nodig zijn om
brede welvaart vorm te geven, is er behoefte aan meer zicht op hoe het
écht met Drenten gaat, welke sociaal maatschappelijke vraagstukken er
spelen in Drenthe en waar we nog echt iets te doen hebben met elkaar.
De Monitor Brede Welvaart Drenthe geeft een actueel beeld
van de brede welvaart in de provincie Drenthe. De combinatie
van cijfers en verhalen maakt duidelijk hoe de brede welvaart
in Drenthe zich ontwikkelt en voor welke opgaven de
Drenthe staat en in welke regio’s of gemeenten interventies
gewenst zijn om de brede welvaart te versterken.
De monitor is bedoeld voor het onderbouwen en ondersteunen
van beleid, maar ook als afwegingskader voor overheden, bedrijven
en burgers om de brede welvaart in de regio te versterken.
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Trendbureau Drenthe zal – samen met de Drentse
gemeenten en andere stakeholders uit de
regio – de monitor verder ontwikkelen.
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Omdat we ook het Drents Panel inzetten weten we ook
van inwoners zelf hoe het met hen gaat. De publicatie van
de Monitor Brede Welvaart Drenthe is een vervolg op de
Monitor Leefbaarheid die in 2016 en 2018 is uitgekomen.
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Brede welvaart in Drenthe
Sinds 2018 brengt het CBS jaarlijks de landelijk Monitor Brede
Welvaart (MBW) uit. Om de brede welvaart in provincies
en regio’s in kaart te brengen heeft het CBS eind 2020 de
Regionale Monitor Brede Welvaart ontwikkeld. Trendbureau
Drenthe hanteert de regionale monitor van CBS als startpunt.
We volgen de acht dimensies van CBS en vullen deze aan
met data en onderzoeken die specifiek voor Drenthe gelden.
Voor elke indicator schetsen we de huidige situatie en maken
we verschillen tussen regio’s en gemeenten inzichtelijk. Ook
kijken we naar de ontwikkeling in de loop van de tijd. Deze
aanvulling zorgt ervoor dat we een realistisch beeld schetsen
van de kansen en uitdagingen voor de provincie Drenthe.

jn

Brede Welvaart
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Armoede &
Schuldhulpverlening

Armoede en
schulden samen
bestrijden
Armoede is een toenemende uitdaging
in de Drentse samenleving. Het aantal
mensen met een langdurig laag inkomen
stijgt en armoede houdt vaak generaties
lang aan. Daarbij trof Corona ook in 2021
bepaalde groepen financieel zwaar.
Om de cyclus te doorbreken ondersteunen
wij overheden, maatschappelijke
organisaties en het bedrijfsleven bij de
aanpak van armoede en schulden. Een
grote opgave die hoog op onze agenda
staat. Wij vinden het belangrijk dat
mensen ondersteuning krijgen om de
regie over hun eigen leven weer terug te
krijgen en om, als dat kan, via betaald
werk financieel onafhankelijker te
worden. Armoede en schulden bestrijden
kan alleen als we dat samen met alle
betrokken partijen én inwoners doen.
Zo vroeg mogelijk, zo laagdrempelig
mogelijk en zo toegankelijk mogelijk.
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Inzicht in armoede en schulden
Trendbureau Drenthe houdt jaarlijks bij hoeveel huishoudens
(langdurig) een laag inkomen of schulden hebben en hoeveel
kinderen opgroeien in armoede. Afgelopen jaar brachten we in
beeld hoe de omvang van armoede en schulden zich ontwikkelt en
welke groepen het grootste risico lopen. Daarnaast publiceerden we
data die specifiek over generatiearmoede in de Veenkoloniën gaan.
Dit deden we in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen.
Verder maakten 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 deden we in nauwe samenwerking met de Alliantie van Kracht.

>>
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Armoede & Schuldhulpverlening

Vroegsignalering schulden
voorkomt grotere problemen
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. Door de nieuwe Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening kunnen
gemeenten mensen die door schulden in de
problemen dreigen te komen eerder helpen.

Inzet van ervaringswerkers op de kaart gezet
Wij geloven in de kracht van ervaringsdeskundigheid. Door ervaringswerkers in te zetten,
bouwen we een brug tussen de dagelijkse realiteit van mensen en de systeemwereld.
Zo zorgen we dat armoede en laaggeletterdheid niet vóór, maar mét mensen wordt
aangepakt. In dit project bundelen we onze krachten om de inzet van ervaringswerkers
in Drenthe stevig op de kaart te zetten. Het inzetten van ervaringswerkers is immers nog
geen gemeengoed. Daarom startte de projectgroep ‘Samen werken met ervaring” in 2021
diverse pilots. Eén in het bedrijfsleven, één bij een woningcorporatie, één in het onderwijs
en één bij een gemeente. Ook zetten we een pool van ervaringsdeskundigen op. Zo kunnen
organisaties kennismaken met de toegevoegde waarde van ervaringswerkers door ze
te vragen om advies of het geven van een workshop of lezing. Zij denken graag mee.
De projectgroep Samen werken met ervaring bestaat uit Sterk uit Armoede
(penvoerder), Tinten, Moedige Dialoog Drenthe en CMO STAMM. Het project
wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Drenthe. CMO STAMM draagt bij
aan Samen werken met ervaring in de vorm van procesbegeleiding.
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Samen met Vereniging van Drentse gemeenten
(VDG), Vereniging van Groningers gemeenten
(VGG), Vereniging van Nederlandse gemeenten
(VNG) en de Alliantie van Kracht hebben wij Drentse
gemeenten ondersteund om schulden slim en
efficient te signaleren. Hiervoor verzorgden we
in 2021 verschillende kennissessies, met in totaal
373 deelnemers. Bij de deelnemers zaten onder
andere betrokken inwoners, signaalpartners
(zoals woningbouw), jeugdzorg, kinderopvang,
welzijnsinstanties en gemeenten. Het doel was om
elkaar te helpen en te ondersteunen opgedane
kennis en ervaring uit te wisselen. In elke sessie
stond een thema centraal, zoals samenwerking
in de keten, signaleren & outreachend werken,
hulpaanbod & privacy en evaluatie & monitoring.

>>

Armoede & Schuldhulpverlening

Intergenerationele armoede
aanpakken in digitale leeromgeving
De Alliantie van Kracht (AvK) wil samen met de
inwoners de hardnekkige overerfbare armoede in het
Veenkoloniale gebied effectief aanpakken. Hardnekkige
overerfbare armoede is een taai vraagstuk. Hiervoor is
het van belang dat (wetenschappelijke) inzichten over
wat werkt bij de aanpak van (overerfbare) armoede
en schulden worden vertaald naar de alledaagse
praktijk van de hulp- en dienstverleners. Afgelopen
jaar creëerden wij samen met alle partners van de
Alliantie van Kracht een leerlandschap met moderne
opvattingen over leren en ontwikkelen, waarbij gebruik
gemaakt wordt van moderne leermethoden, onder
andere in een digitale omgeving. Provincies Groningen
en Drenthe ondersteunden hier financieel bij.
De leeromgeving draagt eraan bij dat professionals
in Drenthe uit verschillende sectoren meer
gemeenschappelijk begrip ontwikkelen. Ook
ontstaat er een gemeenschappelijke taal en een
beter en vollediger handelingsperspectief, waardoor
lokale samenwerking effectiever wordt. Voor
bestuurders en managers van organisaties die met
armoede te maken hebben ontwikkelden we een
tweedaagse leergang over een effectieve aanpak
van overerfbare armoede die plaatsvindt in 2022.
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Burgerkracht
& Overheidsparticipatie

Lokaal en
democratisch
Actieve inwoners ontwikkelen talloze
bruisende initiatieven. Ze doen zelf het
groenonderhoud in de wijk of buurt,
of verenigen zich in een coöperatie om
energie te leveren of voorzieningen open
te houden. Inwoners gaan steeds vaker
in eigen omgeving aan de slag voor een
betere leefbaarheid. Een nieuwe route
naar overheidsparticipatie die steeds vaker
ingezet wordt. Wijken worden op deze
manier socialer, leefomgevingen mooier
en de samenleving vitaler en duurzamer.
Het vraagt eigen verantwoordelijkheid en
actief burgerschap en het lef van de overheid
om af en toe een stapje terug te doen.

>>
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Vitale Drentse dorpen en wijken
In samenwerking met BOKD, de sociale agenda van de
provincie Drenthe, Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe
en diverse andere Drentse samenwerkingspartners
ondersteunden wij in 2021 inwoners, gemeenten en
maatschappelijke organisaties bij het op peil houden van de
leefbaarheid van dorpen en wijken. We experimenteerden
met nieuwe democratische vormen door dorpen meer zelf
de regie te laten nemen op het gebied van vitaliteit.
Met ‘Vitale Dorpen’ konden dorpen aan de hand van de
vijfsterrenmethode de beleving van de vitaliteit van dorpen
en buurten makkelijker toelichten. Hiermee wordt het
voor een dorp, of buurt makkelijker om de regie in eigen
hand te nemen. Ook zijn in de eerste periode van 2021 drie
pilotgemeenten gestart, namelijk Tynaarlo, Aa en Hunze
en Coevorden. Op 19 mei en 16 juni 2021 zijn twee (online)
bijeenkomsten georganiseerd over de vitaliteit van dorpen
en buurten uit de Regio Zuid- en Oost-Drenthe inclusief
de gemeente Hardenberg uit de provincie Overijssel.
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Frisse start voor
de Boerhoorn

Zomerprogrammering voor Drentse jongeren
Ruim een derde (36 procent) van de Drentse jongeren vindt dat er
onvoldoende voor hen te doen is in de zomer. Dat bleek uit een enquête die
vorig jaar is ingevuld door 1.034 Drentse jongeren tussen 12 en 25 jaar. We
deden een uitvraag onder jongeren om hun ideeën te verzamelen voor een
zomerprogramma, zodat de activiteiten ook beter aansluiten op de behoeftes.
Ook inventariseerden we bij organisaties die actief zijn op het vlak van sport,
cultuur en het sociaal domein wat mogelijke activiteiten kunnen zijn. Meer dan
de helft van de Drentse jongeren bleek behoefte te hebben aan activiteiten in de
zomervakantie. Om een bruisende en ontspannen zomervakantie te organiseren
verzamelden we activiteiten, die we samen met jongeren zelf aanvulden en
verder organiseerden. Enkele voorbeelden zijn activiteiten met theaters,
bibliotheken en sportverenigingen, maar ook een Drents Fortnite-toernooi en
diverse (sportieve en culturele) buitenactiviteiten stonden op het programma.

>>
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Vanaf januari 2022 beheert de stichting
MFC Boerhoorn het multifunctioneel
centrum (mfc) Boerhoorn in Rolde. Om
van de Boerhoorn een bruisend centrum
te maken dat wordt gedragen door het
dorp is goede samenwerking tussen vele
partijen nodig. Denk aan samenwerking
tussen de stichting, de gemeente, de
welzijnsorganisatie, inwoners, organisaties
en verenigingen. Om alle kwaliteiten,
creativiteit en organisatievermogen van
de verschillende partijen te benutten
hebben wij vorig jaar geholpen om tot
een goed projectplan te komen. Een
gezamenlijk ontwikkeltraject moest
ervoor zorgen dat betrokken partijen
inhoud en vorm konden geven aan
een frisse start voor de Boerhoorn.
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Hét Compliment van Drenthe
Ook in 2021 organiseerden we weer Hét compliment van
Drenthe. Hiermee zet provincie Drenthe vrijwilligers in
het zonnetje. Een vakkundige jury koos uit de ingezonden
suggesties vijf genomineerden. De genomineerden waren
Stichting Ouderenvervoer Norg, Aan de slag/#Meedoen
Hoogeveen, Voedseltuin Emmen, Acanthis/Hospices
Drenthe en Stichting Paardrijden Gehandicapten Meppel
(PGM). Het publiek hielp de jury met het kiezen van
de winnaar door te stemmen op de genomineerden.
De uiteindelijke winnaar was Stichting Ouderenvervoer
Norg. Zij wonnen een geldbedrag van €3.000,- tijdens
een feestelijke online uitreiking. Met het gewonnen
geldbedrag krijgt Stichting Ouderenvervoer Norg een
kans om wat extra’s te doen voor de doelgroep. De
stichting richt zich met name op vervoer voor 55+ers
en inwoners met een beperking of handicap.

>>
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Gezondheid
& Welzijn

Uitgaan
van positieve
gezondheid
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.
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Samen komen tot de beste
dienstverlening voor ouderen
Drenthe kent veel initiatieven op het gebied van ouderenzorg.
Om de krachten van het zorglandschap te bundelen en samen
te komen tot de beste dienstverlening hebben verschillende
partijen. Er is een Drents netwerk ontstaan waarbij organisaties
op verschillende vlakken afspraken maken over Drentse
ouderenzorg: De Alliantie Drentse Zorg met Ouderen. De
partijen die meedoen aan de alliantie zijn Denktank 60+
Noord, HZD, Netwerk Welzijn Drenthe, Icare, VDG, Domesta/
Actium, Trendbureau Drenthe, Proscoop, Zilveren Kruis en
CMO STAMM. De ambitie is groot, namelijk het opzetten van
een integrale aanpak tussen alle samenwerkende partners én
ouderen in verschillende sectoren van ouderenzorg. In 2021
is onder andere het regiobeeld Ouderenzorg gepubliceerd. In
september organiseerde Alliantie Drentse Zorg mét Ouderen
een symposium over de resultaten van het regiobeeld.

>>
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Hulp en zorg voor alle Drenten
betaalbaar en bereikbaar

Meldpunt Discriminatie Drenthe
helaas nog steeds nodig
MeToo, Black Lives Matter, de institutionele discriminatie in de toeslagenaffaire,
ervaren discriminatie door de coronacrisis, zo maar een impressie van spraakmakende
issues uit het afgelopen jaar. Ook het afgelopen jaar is gebleken dat discriminatie
helaas nog veel te vaak voor komt. 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 totaal kregen we 125 meldingen binnen,
in 2020 waren dit er nog 80. Het aantal meldingen op grond van Ras nam af. De
meldingen op grond van handicap/chronisch ziekte nam toe. En dat gold zeker voor
het aantal meldingen onder de noemer van niet-wettelijke gronden. We gaven in 4
gemeenten voorlichting op basisscholen. Dat is minder dan in 2020, maar dat heeft
alles te maken met de coronacrisis en de schoolsluitingen als gevolg daarvan.
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Het Drents zorglandschap is een aantal jaren
geleden opgezet: een unieke samenwerking tussen
de 12 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, sport
& preventie en een sluitende keten voor GGZ. Ook
grensvlakken tussen de wetten en afstemming over
inkoop zijn thema’s waarop wordt samengewerkt.
Het Drents Zorglandschap is voor het ministerie
van VWS één van de regionale werkstructuren.
Vanuit het Drents Zorglandschap vindt dan ook
structureel afstemming plaats met VWS en de
VNG. CMO STAMM levert de regio-coördinator
voor het Drents Zorglandschap. We leveren ook
een actieve bijdrage aan de themagroepen. Vanuit
Trendbureau Drenthe wordt op verschillende
onderdelen kennis en expertise ingebracht.
In 2021 organiseerden we 2 bestuurlijke
dialoogtafels, leverden we het
Uitvoeringsprogramma Drenthe Samen Gezond in
Beweging op, evalueerden we de meerjarenagenda
van de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen,
en stelden we een Uitvoeringsprogramma
op voor de themagroep Sluitende Keten
GGZ. We hebben het jaar afgerond met het
opleveren van een nieuwe Werkagenda voor
het Drents Zorglandschap voor 2022-2026.

Gezondheid & Welzijn

Aan de slag met preventie in de Drentse gemeenten
Preventie op het gebied van gezondheid is misschien wel belangrijker dan ooit te voren. Voorkomen is
nou eenmaal beter dan genezen. Preventie helpt om duurdere en zwaardere zorg te voorkomen. De
Drentse gemeenten willen steviger inzetten op een samenwerking om de gezondheid van hun inwoners
te verbeteren. Speciale aandacht gaat uit naar de kwetsbare groepen. Uit onderzoek blijkt namelijk
dat volwassenen in Drenthe meer roken, vaker drinken en meer overgewicht hebben dan de rest van
Nederland. Ook is er in de Drentse gemeenten sprake van vergrijzing. Het project ‘Aan de slag’ moet
ervoor zorgen dat de domeinen gezondheid, jeugd en welzijn in Drenthe beter gaan samenwerken.
CMO STAMM heeft afgelopen jaar een rol gehad in deze werkgroep. De werkgroep heeft leernetwerken
en (inspiratie)bijeenkomsten georganiseerd die de integrale samenwerking hebben bevorderd. Gemeenten
hebben in het verleden gezondheidsprofielen gekregen, waar data staat over de gezondheid van een gemeente
op wijkniveau. Aan de hand van deze profielen zijn gesprekken gevoerd met inwoners. Herkennen zij zich in
deze cijfers? Want als dat niet zo is, heeft het dan zin om ermee aan de slag te gaan? Deze gesprekken hebben
afgelopen jaar voor iedere gemeente geleid tot interventies om de gezondheid te bevorderen. Voorbeelden
van interventies zijn Fittesten in Tynaarlo, Voel je goed! in Noordenveld en Superchefs in Hoogeveen.
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Jeugd, Onderwijs
& Arbeid

Wie de jeugd
heeft, heeft
de toekomst
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 belangrijk is voor adequate
beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Op
die manier bieden we jongeren meer
perspectief en een betere toekomst.

>>

Alle kansen om talenten te ontwikkelen
Kinderen en jongeren alle kansen geven om succesvol op te groeien
en hun talenten te ontwikkelen. Dat is het doel van Jong Hoogeveen.
Jong Hoogeveen is één van de speerpunten van de gemeente
Hoogeveen. In de gemeente werken alle partners innovatief en
integraal samen om hun kinderen een betere toekomst te geven.
Centraal in de ambitie staat het vergroten van kansen van kinderen.
Het programma van Jong Hoogeveen is gebaseerd op de wereldwijd
bekende effectieve aanpak van kindvriendelijke steden (child
friendly cities). Wij hebben ons laten inspireren in onder andere
Leeds, Rotterdam en Vlaanderen. Afgelopen jaar zijn er tientallen
activiteiten georganiseerd. Jongeren van 12-21 jaar konden sporten,
workshops volgen, creatief aan de slag en hier en daar lekker eten en
drinken. Het programma wordt ondersteund door CMO STAMM.
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Inzicht in trends en
ontwikkelingen op het
gebied van onderwijs
De Drentse Onderwijsmonitor is sinds jaar en dag een begrip
in Drenthe. De monitor wordt al ruim 15 jaar uitgevoerd door
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.

Betere hulpverlening voor jeugdigen
met Drentse Verwijsindex
De Drentse Verwijsindex (DVi) is een digitaal hulpmiddel voor
professionals om hun betrokkenheid bij een jeugdige kenbaar te maken.
Doen twee of meer professionals dit voor dezelfde jeugdige, dan
ontstaat er een match. De professionals weten zo sneller of de jeugdige
ook bekend is bij zijn of haar collega ś . In de Verwijsindex staat alleen
benoemd wie er betrokken zijn. Er staat geen inhoudelijke informatie
in. Met de Drentse Verwijsindex dragen we bij aan snellere afstemming
tussen professionals, zodat jeugdigen (nog) betere hulpverlening krijgen.
Ook in 2021 werd het dagelijks beheer gedaan door CMO STAMM.
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Ook maakten we in 2021 voor 11 Drentse gemeenten een
feitenblad met cijfers van het schooljaar 2020-2021 en eerder,
gebundeld per gemeente. Hoe goed zijn leerlingen in begrijpend
lezen of rekenen? Hoe beoordeelt de inspectie de scholen? Wat
voor opleiding volgen leerlingen in het voortgezet onderwijs?

>>
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Feiten
& Cijfers

werkelijk 2021
Bezoekers website

34.417 CMO STAMM
14.285 Trendbureau Drenthe
45 Medewerkers
13 Werkervarings- en stageplaatsen

Abonnees nieuwsbrieven

4.666 CMO STAMM
Projecten

2.454 Trendbureau Drenthe

58 Provincie Drenthe
46 Provincie Groningen
3 Provincie Friesland
1 Landelijk
4 Overige provincies

Exploitatierekening

Organisatie

Baten
Provincie Groningen
Provincie Drenthe
Overige subsidies & bijdragen
Overige opdrachten
Overige baten

€

€

1.144.178
1.069.428
100.554
995.541
662-

1.153.707
866.908
128.225
1.105.137
28.807-

3.309.040
3.225.169
		

Lasten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Activiteitenkosten

2.470.292
88.616
203.899
423.909

2.511.922
97.136
239.378
349.088

3.186.717

3.197.524

Resultaat uit bedrijfsvoering

122.324

27.645

Resultaat voor bestemming

122.324

27.645

Naar bestemmingsreserves

105.000-

15.000-

17.324

12.645

17.324-

12.645-

-

-

Volgers social media

2.317 Twitter CMO STAMM + Trendbureau Drenthe
1.465 LinkedIn CMO STAMM + Trendbureau Drenthe

3 Europa
Media

121 Berichten (krant, tv en radio)
Naar algemene reserve

Resultaat na bestemming
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werkelijk 2020

26

Trendbureau Drenthe
is onderdeel van CMO STAMM
www.trendbureaudrenthe.nl
www.cmostamm.nl
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