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Goed leven voor jong en oud. Met elkaar zorgen voor een vitaal 
en sociaal Drenthe, met gelijke kansen voor iedereen, nu en in 
de toekomst. Dat willen we toch allemaal? 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? 

VOORWOORD

De Monitor Brede Welvaart Drenthe stelt ons in staat om de brede 
welvaart in onze provincie te volgen en te duiden. De combinatie van 
cijfers en verhalen maakt duidelijk hoe de brede welvaart in Drenthe 
zich ontwikkelt en voor welke opgaven de regio staat. Het is een 
instrument om onszelf een spiegel voor te houden en inzicht te krijgen in 
onze sterke punten, maar ook in onze zwakke plekken.
Met deze meting hebben we een mooie basis om scherp te blijven. 
Dat kan de ontwikkeling van de brede welvaart alleen maar ten goede 
komen. 

Ik hoop dat deze meting en de publicaties die hierop volgen, inspiratie 
en aanknopingspunten bieden aan inwoners en bestuurders van 
gemeenten en onze provincie en zo verder bijdragen aan een verdere 
ontwikkeling van de brede welvaart in Drenthe. 

Hans Kuipers 
Gedeputeerde Provincie Drenthe 

De provincie Drenthe heeft het verder versterken van de welvaart 
en welbevinden van Drenten hoog op de agenda staan. We kijken 
tegenwoordig veel breder, namelijk naar de 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. Integraal, met 
oog voor alles wat voor onze inwoners van waarde is: hoe schoon de 
lucht is die we inademen, hoe gezond we zijn, hoe veilig we ons voelen 
en hoeveel vertrouwen we in de overheid hebben. Daarbij kijken we niet 
alleen naar het hier en nu, maar ook naar de gevolgen van ons handelen 
voor onze kinderen en kleinkinderen.

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. 



Trendbureau Drenthe onderzoekt en monitort de brede welvaart 
in Drenthe. Hoe een samenleving zich ontwikkelt is niet alleen uit 
te drukken in geld en economische groei. Naast welvaart is ook 
welzijn van belang. Dat is het uitgangspunt achter het concept 
‘brede welvaart’. Het concept is bedoeld om met een brede blik naar 
ontwikkeling en groei te kijken. Bij brede welvaart ligt het accent op 
de kwaliteit van leven dat samenhangt met talrijke factoren, die per 
gebied kunnen verschillen.  

Brede welvaart als (beleids)kader
De principes van brede welvaart worden in steeds bredere kring 
omarmd als richtinggevend voor een toekomstbestendige samenleving. 
In onze alledaagse werkelijkheid staat welvaart immers voor veel méér 
dan alleen ons inkomen of het bruto binnenlands product (bbp). We 
kijken daarom tegenwoordig breder, namelijk naar de brede welvaart. 
Het is een andere manier van kijken naar de samenleving. Integraal, met 
oog voor alles wat voor onze inwoners van waarde is: hoe schoon de 
lucht is die we inademen, hoe gezond we zijn, hoe veilig we ons voelen 
en hoeveel vertrouwen we in de overheid hebben.

“Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven in het hier en 
nu en de mate waarin deze ten koste gaat van die van latere 
generaties of van die van mensen elders in de wereld” 
Definitie brede welvaart, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
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INLEIDING

In Drenthe zien we dat de provincie 
brede welvaart heeft opgenomen in haar 
Sociale Agenda 2020-2023 en dat de 
Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe zich 
ten doel stelt de brede welvaart in de 
regio te vergroten. Hoe is het gesteld 
met de brede welvaart in de provincie 
Drenthe? Hoe gaat het met de Drenten? 
Vragen waar we met de Monitor Brede 
Welvaart Drenthe antwoord op geven.
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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 
(RMBW) ontwikkeld. Wij hanteren 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. Omdat we ook het 
Drents Panel inzetten weten we ook van inwoners zelf hoe het met hen 
gaat. Deze publicatie van de Monitor Brede Welvaart Drenthe is een 
vervolg op de Monitor Leefbaarheid die in 2016 en 2018 is uitgekomen.

Deze monitor geeft een brede blik op hoe de provincie Drenthe en 
haar regio’s ervoor staan en 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. 
Drenthe wil een regio zijn waar het goed leven, wonen en werken is, met 
een goed toekomstperspectief. De monitor maakt helder welke sociaal 
maatschappelijke vraagstukken spelen in Drenthe en in welke regio’s 
of welke gemeenten interventies gewenst zijn om de brede welvaart te 
versterken.

Van startfoto naar doorlopende monitor 
De voorliggende monitor richt zich op het ‘hier en nu’. Het biedt een 
startfoto van de huidige situatie, waarbij we in combinatie met de 
voorgaande leefbaarheidsmonitoren langzaam naar een ‘bewegend 
beeld’ gaan. Dit is uiteindelijk een belangrijk doel: om van foto naar 
foto tot de stopmotion film te komen waarbij we echt zicht krijgen op 
de ontwikkeling in Drenthe. Daarvoor is het belangrijk om zowel de 

1 INLEIDING

Figuur 1
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Leeswijzer
De monitor start met in hoofdstuk 2 een beschrijving van de 
demografische ontwikkelingen in de provincie. Ontwikkelingen als 
vergrijzing, ontgroening en prognoses over huishoudsamenstelling 
hebben immers impact op de brede welvaart in het gebied en bieden 
context voor de overige dimensies. Vervolgens beschrijven hoofdstukken 
3 tot en met 11 de acht dimensies van brede welvaart. We sluiten de 
rapportage af met een slotbeschouwing.

In de tweede editie van de Regionale Monitor Brede Welvaart van CBS 
ontbreken voor sommige gemeenten data. Wanneer de meest recente 
data ontbreken, is dit aangevuld met het eerstvolgende beschikbare jaar 
en aangegeven met een *. In de beschrijvingen en duiding richten we 
ons alleen op de gemeenten met actuele data.

In bijlage 1 is een overzichtstabel opgenomen met per thema alle 
indicatoren. 

De meest actuele gegevens over brede welvaart voor de Drentse 
gemeenten zijn tevens te vinden op: www.trendbureaudrenthe.nl/
brede-welvaart

huidige indicatoren langdurig te monitoren als te blijven nadenken 
over aanvullingen. Trendbureau Drenthe zal – samen met de Drentse 
gemeenten en andere stakeholders uit de regio – de monitor in het 
komend jaar verder ontwikkelen. In het bijzonder gaan we in de 
komende periode extra aandacht besteden aan maatschappelijke 
participatie en het borgen van de democratie. Dit zijn belangrijke 
instrumenten voor bestuurders, maar gelijktijdig lastig meetbare 
begrippen. 

Brede welvaart gaat echter over meer dan alleen het hier en nu. Het 
gaat ook over later en elders1. Bij ‘later’ hebben we het over behoud 
van brede welvaart voor toekomstige generaties. Met de huidige 
ontwikkelingen, hebben onze kinderen, kleinkinderen en diens kinderen 
dan dezelfde kansen op dezelfde brede welvaart als wij nu? Nadenken 
over het effect van hier en nu op later is een belangrijk onderdeel 
van sturen en besturen op brede welvaart. Dat kan aan de hand 
van indicatoren die meer zeggenschap hebben op de lange termijn. 
CBS spreekt hier van vier vormen van kapitaal, namelijk economisch 
kapitaal (o.a. vermogen), menselijk kapitaal (o.a. arbeidsduur per week), 
natuurlijk kapitaal (o.a. natuur en bos) en sociaal kapitaal (sociale 
cohesie). De beschikbaarheid van deze data vanuit de Regionale Monitor 
Brede Welvaart van CBS is vooralsnog vrij beperkt, met name op 
provincie, corop en in het bijzonder op gemeenteniveau. 

In een volgende stap verkennen we daarom met diverse stakeholders 
vanuit de provincie, gemeenten en maatschappelijke organisaties 
op welke wijze een zo goed mogelijk beeld gevormd kan worden van 
de ontwikkeling in het hier en nu. We verdiepen daarbij tevens onze 
mogelijkheden om ook de relevante data van ‘later’ goed te ontsluiten.  

1 INLEIDING

1 ‘Elders’ gaat over de gevolgen van keuzes en 
ontwikkelingen hier, op andere plekken in de wereld. 
Dat hoeft niet altijd om ver weg te gaan. Ook de impact 
op een buurtgemeente, aangrenzende provincie 
of land kan heel betekenisvol zijn. Het monitoren 
hiervan is echter nog volop in ontwikkeling. 
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Hoe de bevolking zich ontwikkelt heeft 
veel invloed op de samenleving. Toe- 
of afname van het aantal inwoners, 
maar ook of er bijvoorbeeld sprake 
is van vergrijzing of ontgroening, 
heeft invloed op vele aspecten in de 
samenleving, zoals wonen, werken, 
onderwijs, zorg en voorzieningen.

2. BEVOLKING

15

Hoe de bevolking is samengesteld vormt dus een belangrijke context 
voor de brede welvaart in Drenthe. Goed inzicht in de ontwikkelingen 
van de bevolking is van cruciaal belang om beleid te maken voor de 
mensen die in een gebied wonen.

In de Regionale Monitor Brede Welvaart van CBS is geen aparte 
dimensie ‘Bevolking’ opgenomen. De demografische ontwikkelingen 
die in Drenthe gaande zijn en die zich de komende jaren zullen 
doorzetten, zullen de brede welvaart in de provincie wel beïnvloeden 
en van context voorzien. In deze monitor starten we daarom met een 
beschrijving van de demografische ontwikkelingen in Drenthe. Behalve 
de bevolkingsontwikkeling, vergrijzing en ontgroening kijken we naar de 
huishoudensontwikkeling, migratie en prognoses.

2.1 Bevolkingsontwikkeling

Het aantal inwoners in de provincie Drenthe is in 2020 opnieuw 
toegenomen. Op 1 januari 2021 waren er 494.771 Drenten, 0,2% meer 
dan een jaar eerder. Sinds 2015 zijn er ieder jaar meer Drenten. 

Bevolkingsgroei bestaat uit het natuurlijke saldo (het verschil tussen 
geboorte en sterfte) en het migratiesaldo (het verschil tussen vestiging 
en vertrek), zowel met andere Nederlandse gemeenten als met het 
buitenland.

Groei sinds 2015 
Na een periode van krimp tussen 2010 en 2014, kent Drenthe sinds 2015 
weer een toename van de bevolking. De groei is niet evenredig verdeeld 
over de provincie. In Emmen is de bevolking licht afgenomen (-0,5%) en 
in Midden-Drenthe en Coevorden is de bevolking de afgelopen 5 jaar 
nagenoeg gelijk gebleven (-0,2%). In het noorden van de provincie zien 
we in de periode 2015-2020 een redelijk sterke groei in de gemeente 

Figuur 2 Bevolkingsgroei in Drenthe ten opzichte 
van het voorgaande jaar op 31 december
Bron CBS
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Er overlijden meer Drenten 
dan dat er geboren worden

Drenten op 1 januari 2021.

494.771

Binnenlandse verhuizingen
Buitenlandse migratie

Figuur 4 Saldo natuurlijke groei Drenthe 
(per 1.000 inwoners), 2008-2020
Bron CBS

In de periode 2016-2020 was het positieve migratiesaldo vanuit het 
buitenland 30.246 mensen. Dit is bijna tien keer zoveel als de periode 
daarvoor; tussen 2011 en 2015 vestigden 3.683 mensen zich in Drenthe 
vanuit het buitenland. De forse toename valt te verklaren door de 
vluchtelingencrisis. In 2016 en 2017 kwamen er in totaal ruim 31.000 
mensen vanuit het buitenland naar Drenthe. Dit is meer dan het aantal 
personen dat naar het buitenland vertrok (ongeveer 3.100 emigranten). 
Het aantal buitenlandse migranten dat naar Nederland komt is in 2019 
en 2020 nog altijd hoger dan de periode voor de vluchtelingencrisis.

Een meer recente ontwikkeling is dat Drenthe per saldo ook nieuwe 
inwoners uit de rest van Nederland ontvangt. Tussen 2010 en 2017 
vertrokken er meer mensen naar andere gemeenten dan dat mensen 
zich vestigden in Drentse gemeenten. In 2016 en 2017 is het vertrek 
overschot hoog opgelopen, dit houdt verband met de vluchtelingen 
die zijn verhuisd naar andere delen van het land. In 2018 was dit voor 
het eerst andersom en dit is in 2019 en 2020 verder gestegen. Over 
de afgelopen 5 jaar is het saldo van binnenlandse verhuizingen nog 
negatief, maar de trek van de stad naar het platteland lijkt te zijn ingezet 
en mogelijk versterkt door de coronapandemie. 

Natuurlijke bevolkingsgroei negatief
Daarnaast zien we in Drenthe dat er geen natuurlijke bevolkingsgroei 
is, deze is sinds 2011 negatief. Met andere woorden, er overlijden meer 
Drenten dan dat er geboren worden. Dit is een natuurlijk gevolg van 
de ontgroening en vergrijzing. Sinds 2015 overlijden ongeveer 5.000 
Drenten per jaar. Terwijl er ongeveer 4.000 kinderen in Drenthe per jaar 
worden geboren. 
 
 

Tynaarlo (3,6%). Dit wordt vooral veroorzaakt door nieuwbouw in deze 
gemeente, aan de grens met de stad Groningen. In Zuidwest-Drenthe is 
Meppel de grootste aanjager met gemiddeld 4,9% groei in de afgelopen 
vijf jaar, gevolgd door Westerveld (3,8%).

Bevolkingsgroei door migratie
Migratie is de belangrijkste verklaring voor de groei van de bevolking. 
Sinds 2015 zijn er meer mensen gekomen dan vertrokken. Deze trend 
is voor een belangrijk deel ingegeven door een positief buitenlands 
migratiesaldo. 

De meeste gemeenten in Drenthe kenden in 2020 een positief 
migratiesaldo. Alleen vanuit Coevorden vertrokken meer mensen dan er 
kwamen wonen. Het positieve migratiesaldo is vooral hoog in Zuidwest-
Drenthe en in gemeenten die (deels) op de Hondsrug liggen. Per saldo 
kwamen 1.925 nieuwe inwoners vanuit andere Nederlandse gemeenten 
in 2020. 

2 BEVOLKING

Figuur 3 Bevolkingsgroei in Drenthe uitgesplitst 
in natuurlijke groei en migratie, 2011-2020
Bron CBS
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van de huishoudens in Drenthe 
bestaat uit één persoon.

1 op 3
Huishoudens in de provincie 
Drenthe op 1 januari 2021. 

 220.000

Figuur 6 Aandeel eenpersoonshuishoudens, 
2011-2021
Bron CBS

Figuur 5 Groei in aantal huishoudens 
(index is 2011), 2021
Bron CBS

De groei van het aantal huishoudens is niet evenredig verdeeld over 
de provincie. Het aantal huishoudens nam het meest toe in Meppel, 
met bijna 11%. Gevolgd door Assen (8%) en De Wolden (7,7%). In Aa en 
Hunze is het aantal huishoudens in 2021 nagenoeg gelijk aan 2011 (0,2% 
groei). Ook de gemeenten Coevorden en Emmen waren zeer stabiel met 
respectievelijk 1,2% en 1,6% groei in aantal huishoudens. 

Na een afvlakking van de groei van het aantal huishoudens tijdens de 
economische crisis rond 2013, nam het aantal huishoudens weer stevig 
toe in de afgelopen jaren. Het aantal huishoudens is de afgelopen 10 jaar 
in Drenthe wel minder sterk toegenomen dan in Nederland.

Huishoudens worden kleiner  
Het aantal huishoudens is vooral toegenomen door de groei van het 
aantal eenpersoonshuishoudens. Hiervan zijn er sinds 2011 bijna 10.000 
bijgekomen, een groei van ongeveer 16%. Drenthe volgt daarmee de 
nationale lijn, maar stijgt sinds 2017 harder dan nationaal waarmee 
het verschil met het nationaal niveau kleiner wordt. Het aantal 
eenpersoonshuishoudens is gegroeid van ongeveer een kwart van de 
huishoudens in 2000 tot een derde in 2021.

Het aantal meerpersoonshuishoudens zonder kinderen daarentegen 
daalt al geruime tijd. Het aandeel in Drenthe ligt iets hoger, maar 
beweegt zich naar het Nederlands gemiddelde toe.

2.2 Huishoudensontwikkeling

In de afgelopen 10 jaar is het aantal huishoudens in Drenthe 
toegenomen met bijna 5%, vooral door de toename van 
éénpersoonshuishoudens. Het aantal éénpersoonshuishoudens zal 
naar verwachting blijven groeien tot 2050.

Een huishouden bestaat uit één of meerdere personen die alleen 
of samen in een woonruimte wonen. Er wordt onderscheid 
gemaakt tussen éénpersoonshuishoudens, éénouderhuishouden en 
meerpersoonshuishoudens met en zonder kinderen.

Groei aantal huishoudens 
Op 1 januari 2021 waren er meer dan 220.000 huishoudens in 
de provincie Drenthe. Sinds 2011 is het aantal huishoudens in de 
provincie met 4,8% gegroeid. Over het algemeen stijgt het aantal 
huishoudens harder dan de totale bevolking. Dit heeft te maken met 
huishoudingsverdunning, de trend dat er steeds minder personen per 
huishouden zijn. Hierdoor kan de bevolking afnemen, maar het aantal 
huishoudens nog toenemen.

2 BEVOLKING

Figuur 7 Aandeel meerpersoonshuishoudens 
zonder kinderen, 2011-2021
Bron CBS
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van de Drenten is jonger 
dan 20 jaar.

21%

in Drenthe systematisch boven het Nederlands gemiddelde en stijgt 
ook sneller. In 2021 is het aandeel 65-plussers in Drenthe 4 procentpunt 
hoger dan landelijk.

Zowel ontgroening als vergrijzing verschillen per Drentse gemeente. De 
meer stedelijke gemeenten (Assen, Meppel, Emmen en Hoogeveen) zijn 
het minst ontgroend en vergrijsd. In de meer landelijke gemeenten is er 
juist sprake van een sterkere ontgroening en vergrijzing. In Westerveld 
is 18% van de inwoners jonger dan 20 jaar en 29% ouder dan 65 jaar. 
Tynaarlo wijkt af van dit patroon. Hier is sprake van een relatief sterkere 
vergrijzing, maar een minder sterke ontgroening. Het aandeel 0 tot 
19-jarigen daalt tussen nu en 2050 van 21% naar 20% van de totale 
bevolking.

2.3 Vergrijzing en ontgroening

Drenthe heeft te maken met een veranderende samenstelling van 
de bevolking: ontgroening en vergrijzing. Ontgroening betekent dat 
het aandeel kinderen en jongeren in de totale bevolking afneemt. 
Vergrijzing betekent een toename van het aandeel senioren in de 
bevolking. In Drenthe is het percentage jongeren onder de 20 jaar 
de afgelopen 10 jaar met 2,6 procentpunt gedaald naar 21%. Het 
percentage 65-plussers steeg juist van 18% naar 24% in deze periode. 
Ook het aantal oudere ouderen neemt toe. Dit wordt dubbele 
vergrijzing genoemd: er zijn meer én oudere senioren.

Net als in de rest van Nederland verandert de bevolkingsopbouw in 
Drenthe in snel tempo. Er is sprake van ontgroening (afname van het 
aandeel jongeren) en vergrijzing (toename van het aandeel ouderen). 
De vergrijzing van de bevolking gaat in een sneller tempo dan de 
ontgroening. Een groeiende bevolking heeft meestal van alles meer 
nodig: meer woningen, meer voorzieningen en meer infrastructuur. 
Bij een veranderende samenstelling van de bevolking komen andere 
uitdagingen aan bod. Ontgroening en vergrijzing hebben economische 
gevolgen doordat de beroepsbevolking steeds kleiner wordt, maar 
het beïnvloedt bijvoorbeeld ook de vraag naar verschillende type 
voorzieningen en woningen. 

Vergrijzing en ontgroening zetten door
In 2011 was nog ongeveer 23,5% van de Drenten jonger dan 20 jaar. 
Op 1 januari 2021 is dit percentage gezakt naar 21%. Het percentage 
Drenten van 65 jaar en ouder is in diezelfde periode juist sterk gestegen 
van bijna 18% naar bijna 24%. In 2017 waren er voor het laatst meer 
jongeren dan ouderen in Drenthe en de verwachting is dat deze situatie 
niet snel terugkomt. Het aandeel jongeren in de bevolking was tot 2017 
ongeveer gelijk aan de situatie voor heel Nederland, sindsdien gaat de 
ontgroening in Drenthe sneller dan landelijk. Het aandeel ouderen ligt 
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van de Drenten is 65 jaar 
of ouder.

24%

Meer ‘oudere ouderen’ 
Mensen worden gemiddeld steeds ouder. Het aandeel ouderen neemt 
toe en daarbinnen ook het aandeel ‘oudere’ ouderen. Drenthe telt op 1 
januari 2021 28.773 80-plussers, dit is 5,8% van de bevolking. In 2011 lag 
dit aantal op 22.944 (4,7%). Het aandeel oudere ouderen (80-plussers) 
verdubbelt tussen nu en 2050, naar ongeveer 12%. 

Demografische druk neemt toe
Door ontgroening en vergrijzing zijn er steeds minder werkenden ten 
opzichte van het aantal niet-werkenden. Dit wordt ook wel een stijging 
van de demografische druk genoemd en berekend aan de hand van het 
aantal jongeren en ouderen ten opzichte van het aantal inwoners in 
de leeftijdscategorie 20 t/m 65 jaar. De demografische druk is dus de 
optelsom van de groene en de grijze druk. 

In de hele provincie ligt de demografische druk in 2020 op 81%. Dat 
betekent dat er voor iedere 100 mensen van 20 t/m 65 jaar, 81 jongeren 
en ouderen zijn. Met andere woorden, er zijn 5 werkenden op 4 niet-
werkenden. De demografische druk ligt in Drenthe hoger dan in heel 
Nederland (70%). Ten opzichte van 2010 (71%) is de demografische druk 
flink toegenomen, dit is vooral te verklaren door het groeiende aantal 
ouderen.

Hoe hoger de demografische druk ligt, hoe meer druk er komt te liggen 
bij de kleiner wordende potentiële beroepsbevolking om de huidige 
voorzieningen te kunnen blijven betalen. De groene druk neemt 
langzaam af doordat het aantal kinderen per vrouw daalt. Een stijging 
van het geboortecijfer zou op de lange termijn een oplossing voor de 
grijze druk kunnen bieden, maar dit duurt tientallen jaren. Een andere 
manier om de stijging van de grijze druk te beperken is een relatief hoog 
migratiecijfer omdat de potentiële beroepsbevolking toeneemt (de Beer, 
2020).
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Relatief klein aandeel van Drenten 
heeft migratieachtergrond.

11%

Opvallend is de sterke stijging van het aantal mensen met een niet-
Westerse achtergrond in de gemeente Noordenveld in 2017 en 
2018. Dit kan verklaard worden door de tijdelijke opening van een 
aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Veenhuizen. Hier worden 
zogeheten na-reizigers van eerder in Nederland opgenomen 
vluchtelingen opgevangen. Zij worden in eerste instantie door 
de gemeente Noordenveld opgenomen in het Nederlandse 
bevolkingsregister, na enkele dagen worden zij dan herenigd met hun 
familie elders in het land. In de tussenliggende periode zijn deze mensen 
dus inwoner van de gemeente Noordenveld.

Drenten met een migratieachtergrond grijzer én groener
De bevolking met een migratieachtergrond bevat in Drenthe relatief 
meer ouderen dan in de rest van Nederland. Wel komt het overeen met 
de algehele vergrijzing van de bevolking in Drenthe. Ook het aandeel 
jongeren (0-15 jaar) lag in 2016 en 2017 hoger dan in de rest van 
Nederland door het aanmeldcentrum in Veenhuizen. In de jaren daarna 
is het aandeel jongeren weer gedaald.

2.4 Migratie

In de periode 2010-2020 is het aantal Drenten met een 
migratieachtergrond toegenomen van 9% in 2010 naar 11% in 
2020. Er is een grotere toename van migratie van mensen met een 
niet-Westerse achtergrond dan van mensen met een Westerse 
achtergrond.

De omgang en samenstelling van de bevolking wordt mede bepaald door 
migratie. Het gaat hierbij om binnenlandse en buitenlandse migratie. 
Binnenlandse migratie heeft betrekking op inwoners die van en naar 
andere gemeenten in Nederland verhuizen. Buitenlandse migratie gaat 
over emigratie en immigratie.

Meer Drenten met een niet-Westerse migratieachtergrond
In Drenthe had op 1 januari 2020 11% van de bevolking een 
migratieachtergrond2. Dit is veel lager dan het Nederlands gemiddelde 
van 24%. In 2010 was dit nog 9%. Het aandeel Drenten met een niet-
Westerse migratieachtergrond is gegroeid van 3% in 2010 naar 5% in 
2020. De toename in de laatste jaren kan vooral verklaard worden door 
het grotere aantal vluchtelingen die in de provincie worden opgevangen. 
In de jaren 2016 en 2017 was er, als gevolg van de vluchtelingencrisis, 
een sterke stijging te zien van het aantal mensen met een niet-Westerse 
migratieachtergrond. Dat percentage lijkt nu af te vlakken. Het totaal 
aantal Drenten met een Westerse migratieachtergrond ligt al jaren iets 
onder de 6%.

De meeste Drenten met een migratieachtergrond wonen in de meer 
stedelijke gebieden. In Assen heeft 16% een migratieachtergrond. 
Hiervan heeft 9% een niet-Westerse achtergrond. In Emmen en Meppel 
heeft 12% een migratieachtergrond, waarvan ongeveer 6% een niet-
westerse achtergrond heeft. In de gemeente De Wolden heeft ongeveer 
5% een migratieachtergrond.
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Midden-Drenthe
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Noordenveld

Assen

De Wolden
Hoogeveen

Coevorden

Amper afname in aantal 
huishoudens komende 30 jaar

Drentse bevolking zal
komende 10 jaar licht krimpen

Figuur 10 Prognose huishoudens, 2021-2050
Bron ABF

Figuur 9 Prognose bevolkingsgroei, 2021-2050
Bron ABF

De verandering van de bevolking is onevenredig verdeeld in Drenthe. De 
Wolden, Meppel, Tynaarlo en Westerveld verwachten een groei in 2049 
ten opzichte van 2021. Voor de Wolden en Meppel geldt dat er vrijwel 
de gehele voorspelde periode een jaar-op-jaar groei wordt verwacht. 
Tynaarlo en Westerveld groeien nog tot ongeveer 2040, waarna de 
bevolking begint af te nemen.

Huishoudensdaling na 2030 
De huishoudensontwikkeling verloopt anders dan de ontwikkeling van 
de totale bevolking. De verwachte afname van het aantal huishoudens 
is veel later en de totale verwachte afname tot 2050 is laag, namelijk 
599 huishoudens minder dan het huidige aantal. De verwachting is dat 
het aantal huishoudens oploopt van 220.000 tot 226.000 in het jaar 
2030, waarna het uiteindelijk weer rond het huidige aantal van 220.000 
zal liggen in 2050. De verwachte ontwikkeling in Drenthe is anders dan 
het verwachte landelijke beeld. Landelijk blijft het aantal huishoudens 
stijgen, al zwakt de mate van groei af. In Drenthe wordt nog een snelle 
stijging verwacht tot 2030, waarna het vanaf 2035 weer zal afnemen. 

Net als bij de bevolkingsomvang is de ontwikkeling in aantal 
huishoudens niet gelijk verdeeld over de provincie. De helft van de 
gemeenten laat een daling zien, de andere helft een stijging. De sterkste 
daling van het aantal huishoudens wordt verwacht in de gemeenten 
Emmen, Coevorden en Aa en Hunze. In Meppel wordt de sterkste groei 
verwacht. 
  

2.5 Prognose

De Drentse bevolking neemt in de komende 30 jaar in omvang af, 
waar Nederland als geheel nog blijft groeien. Het aandeel 65-plussers 
neemt toe en het aandeel jongeren wordt kleiner. De stijging van 
eenpersoonshuishoudens zet door. 

De prognoses geven een verwachting over de ontwikkelingen, ze geven 
een schatting weer en zijn met onzekerheid omgeven. Er is een reële 
kans dat de bevolking gaat groeien, maar daar staat tegenover dat de 
daling ook sterker kan zijn dan momenteel verwacht wordt. 

Prognoses laten afname Drentse bevolking zien
Op basis van de prognoses verwachten we een afname van de totale 
bevolking. De afname zal in de komende 10 jaar vrij langzaam verlopen, 
waarna de volgende twee decennia een wat sneller verloop laten zien. 
De totale Nederlandse bevolking wordt nog verwacht te blijven stijgen, 
al zwakt de groei landelijk ook steeds meer af. 
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Door de vergrijzing en door toename van het aantal 
éénpersoonshuishoudens zal de druk op de woningmarkt 
nog jaren kunnen aanhouden, zowel onder huur- als 
koopwoning. De vraag naar het type woningen verandert. 
Daarnaast zien we sinds het herstel van de woningmarkt 
(2013) dat er een verhuisbeweging van stad naar 
platteland op gang is gekomen. Dit wordt versterkt door 
de huidige woningmarktcrisis (de stad is voor velen 
onbetaalbaar geworden) en mogelijk verder opgestuwd 
door de coronapandemie. De vraag is hoe dit zich in de 
toekomst zal ontwikkelen. De prognoses geven aan dat de 
bevolkingsomvang verder zal afnemen, maar er is ruimte 
voor onzekerheid in de voorspellingen. Mogelijk zorgt de 
coronacrisis en de versnelde ontwikkeling van thuiswerken 
voor een extra belangstelling voor wonen in Drenthe. Het is 
nu nog te vroeg om hierover conclusies te trekken.

Door de demografische veranderingen zal er minder 
behoefte komen aan voorzieningen gericht op kinderen. 
De meer landelijke gemeenten hebben te maken met een 
sterkere ontgroening. De afname van het aantal kinderen 
zorgt ervoor dat er minder leerlingen zijn voor de scholen, 
waardoor scholen zullen moeten fuseren of sluiten. Dat 
geldt in eerste instantie voor het basisonderwijs, maar ook 
het voortgezet onderwijs in Drenthe merkt al dat het aantal 
leerlingen daalt. Sportverenigingen zullen moeite krijgen 
om voldoende jeugdleden te werven, en supermarkten om 
voldoende jonge arbeidskrachten te vinden.
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2.6 Wat betekent dit
 voor brede welvaart?

Samenvattend beeld
Drenthe heeft te maken met demografische veranderingen. 
Sinds 2015 groeit de Drentse bevolking jaarlijks licht, met 
name als gevolg van een positief migratiesaldo. Dit positief 
migratiesaldo komt deels door buitenlandse migratie 
(vluchtelingen), met daarbij de laatste jaren steeds meer 
binnenlandse migratie (binnenlandse verhuizingen). Het 
totaalsaldo van binnenlandse verhuizingen van de afgelopen 
5 jaar is voor Drenthe nog negatief, maar de trek van de stad 
naar het platteland lijkt te zijn ingezet en mogelijk versterkt 
door de coronapandemie. 

Ook de samenstelling van de Drentse bevolking verandert 
in snel tempo. Het aantal jongeren neemt af en het aantal 
senioren groeit (ontgroening en vergrijzing). Ook zijn er 
veranderingen in de huishoudenssamenstelling. Het aantal 
eenpersoonshuishoudens groeit en het aantal huishoudens 
met kinderen neemt af. Drenthe volgt hiermee grotendeels 
de landelijke trend. De verwachting is dat deze trends ook 
de komende jaren zullen doorzetten.

Kansen en uitdagingen voor de regio
Drenthe heeft te maken met ontgroening en vergrijzing 
en een veranderende huishoudenssamenstelling. Deze 
demografische veranderingen zullen de komende jaren 
doorzetten en hebben gevolgen voor verschillende facetten 
binnen de Drentse samenleving, zoals wonen, werken, 
onderwijs, zorg en voorzieningen.

De Drentse bevolking vergrijst sneller dan landelijk. Dit 
vraagt om voldoende passende woningen waar ouderen 
(lang) zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook zal de vraag 
naar professionele zorg en mantelzorg sterk toenemen in 
een vergrijzende regio. Echter door de ontgroening zal de 
potentiële beroepsbevolking in Drenthe de komende jaren 
afnemen. Hierdoor zijn er in de toekomst steeds minder 
werkenden ten opzichte van het aantal niet-werkenden 
(demografische druk). Dit roept de vraag op of er voldoende 
personeel is om de benodigde zorg aan ouderen te kunnen 
verlenen. De verandering in de bevolkingssamenstelling 
heeft dus ook zijn weerslag op de economie in de regio. 
Het kleiner worden van de beroepsbevolking leidt tot meer 
druk op het voortbestaan van voorzieningen en legt een 
extra druk op de match tussen vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt.
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met de tevredenheid met het leven op 
de landelijke ranglijst 

Drenthe op 3e plek

31

In de Regionale Monitor Brede Welvaart van CBS wordt het welzijn in 
Drenthe gemeten met de mate waarin men tevreden is met het leven 
en de tevredenheid met vrije tijd. 

We vullen deze indicatoren aan met regionale inzichten vanuit het 
Drents Panel. We voegen specifiek de ervaren leefbaarheid toe; hoe 
waardeert men de leefbaarheid in eigen dorp of wijk en wat zijn de 
verwachtingen voor de toekomstige leefbaarheid. 

3.1 Tevredenheid met het leven

Bijna 9 op de 10 mensen in Drenthe is tevreden met het leven en geeft 
het leven een 7 of hoger. Hiermee zijn Drenten iets tevredener dan 
gemiddeld in Nederland. 

Hoe tevreden iemand is met zijn of haar leven, hangt bijvoorbeeld 
mede af van de tevredenheid met de financiële en werksituatie, de 
gezondheid en sociale relaties, de woonomgeving en het vertrouwen in 
de samenleving (Van Beuningen en Kloosterman, 2011).

Drenten veelal tevreden met het leven
De meeste Drenten zijn tevreden met het leven: bijna 9 op de 10 
inwoners (86,6%) geven een 7 of hoger op hun tevredenheid met het 
leven. Dit is iets lager dan in voorgaande jaren en waarschijnlijk een 
gevolg van corona. Volgens de Regionale Monitor Brede Welvaart van 
het CBS staat Drenthe hiermee op plek 3 van alle provincies, vlak achter 
Friesland (87,4%) en Zeeland (87,2%). Deze hoge waardering hangt 
mogelijk samen met het feit dat Drenthe relatief weinig sterk stedelijke 
gemeenten heeft. In grootstedelijke gemeenten ligt het aandeel 
tevreden inwoners over het algemeen iets lager dan in niet stedelijke 
gemeenten.

Brede welvaart kan worden omschreven 
als het welzijn van inwoners in brede 
zin. Het betreft alles wat mensen van 
waarde vinden. Het leven draait om 
méér dan alleen economische groei en 
materiële zaken. Het uitgangspunt van 
het concept brede welvaart is dat het in 
essentie gaat over hoe het gesteld is met 
het welzijn van inwoners op economisch, 
sociaal en fysiek vlak (Weterings et al., 
2021). Welzijn is iets wat ieder persoonlijk 
beleeft, en gaat over de mate waarin men 
tevreden is met de eigen leefsituatie.

Figuur 11 Tevredenheid met het leven 
(rapportcijfer 7 of hoger), 2013-2020
Bron CBS
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Drenten zijn over het algemeen gelukkig. Ze 
geven het leven gemiddeld een ruim voldoende.

7,9

Figuur 13 Rapportcijfer tevredenheid
met het leven naar categorie, 2020
Bron Drents Panel

* Data 2019
3 Voor de gemeente Westerveld zijn 
geen gegevens beschikbaar

Niet alle Drenten zijn even tevreden met het leven. We zien dat dit 
deels afhankelijk is van persoonlijke achtergrondfactoren zoals leeftijd, 
woonplek of inkomen. Zo geeft iemand met een koopwoning vaker een 
8 of hoger dan iemand met een huurwoning en iemand die geen enkele 
moeite had om de afgelopen 12 maanden rond te komen geeft vaker 
een hoger cijfer dan iemand die moet opletten om rond te komen. Er 
zijn geen verschillen tussen de drie COROP-gebieden.

Drenthe landelijk hoogste score op geluk
Naast een hoge score op de tevredenheid met het leven, zien we ook 
dat veel Drenten gelukkig zijn. Samen met de inwoners van Friesland en 
Zeeland, ook plattelandsprovincies, scoort Drenthe het hoogst op geluk 
(90%). Dit is al jaren stabiel. Landelijk is zo’n 88% van de mensen (zeer) 
gelukkig. In Groningen is dit met 86% het laagst.

Gezondheid wordt in de literatuur gezien als een van de belangrijkste 
voorspellers van geluk en welzijn (o.a. Dolan et al., 2008; van Beuningen 
en Moonen, 2013). Andersom gaat het ook op: als mensen gelukkiger 
zijn, houden zij zich bijvoorbeeld makkelijker aan een gezonde leefstijl 
en ervaren zij mogelijk minder stress (Veenhoven, 2006). Uit onderzoek 
van Sociaal Planbureau Groningen (2021) en het FSP (2021) blijkt dat 
gezondheid ook in Noord-Nederland een belangrijke voorsteller is van 
geluk en tevredenheid met het leven. Noorderlingen die hun gezondheid 
als zeer goed ervaren, waarderen hun tevredenheid met het leven 
veelal hoger. Elke (kleine) verbetering in de ervaren gezondheid blijkt 
van invloed op de algemene tevredenheid met het leven. Dit effect is 
het grootst aan de ‘onderkant’, dus als iemand van een zeer slechte 
gezondheid een stapje omhoog weet te zetten en de eigen gezondheid 
iets minder slecht beschouwd, dan is de kans enorm groot dat hij/ zij ook 
meer tevreden is met het leven in het algemeen.

Binnen Drenthe zijn wel wat verschillen. Op gemeenteniveau is de 
tevredenheid over het leven in 2020 het hoogst in de gemeenten 
Coevorden en Noordenveld (beide 87%). In gemeente Hoogeveen (84%) 
en Borger-Odoorn (85%) ligt de tevredenheid met het leven wat lager, 
maar wel op of rond op het landelijk gemiddelde (85%).3 

Jongvolwassenen en mensen die moeite
hebben met rondkomen zijn minder tevreden
Ook het Drents Panel is in 2020 gevraagd naar de tevredenheid met 
het leven; toen gaven zij het leven gemiddeld een 7,9. Het aantal 
volwassenen dat het eigen leven een 7 of hoger geeft is 95%. Minder 
dan 4% geeft zijn of haar leven een onvoldoende.
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Figuur 12 Tevredenheid met het leven 
(rapportcijfer 7 of hoger), 2020
Bron CBS
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Vier op de vijf inwoners tevreden 
met hoeveelheid vrije tijd.

80%

Figuur 14 Tevredenheid met vrije tijd
(rapportcijfer 7 of hoger), 2020
Bron CBS

3.3 Ervaren leefbaarheid

De leefbaarheid wordt in Drenthe al jaren met een ruime voldoende 
gewaardeerd. De meeste inwoners vinden dat de leefbaarheid in de 
woonbuurt gelijk is gebleven met voorgaande jaren al zien wat minder 
mensen de toekomst zonnig tegemoet.

Leefbaarheid gaat over alles wat te maken heeft met aangenaam wonen, 
werken en leven van inwoners in de eigen omgeving. Een manier om te 
meten hoe mensen de leefbaarheid ervaren, is door Drentse panelleden 
rechtstreeks te vragen hoe tevreden ze zijn over het leven in Drenthe en 
wat hun verwachtingen zijn voor de toekomst. 

Tevredenheid leefbaarheid onverminderd hoog
Drenten zijn positief over de leefbaarheid in hun woonomgeving. In 
termen van een rapportcijfer gaven Drentse panelleden de leefbaarheid 
van hun woonbuurt eind 2020 gemiddeld een 7,9. Dit cijfer is al jaren 
stabiel. Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden vinden de meeste 
Drenten eind 2020 inderdaad dat de leefbaarheid in hun dorp of wijk 
gelijk is gebleven (73%). Een kleine groep heeft juist een vooruitgang van 
de leefbaarheid ervaren (7%), in 2018 was dit nog 15%. 

Ook in de twee andere Noordelijke provincies waarderen de inwoners 
de leefbaarheid in hun dorp of wijk vergelijkbaar. Net als in de 
buurprovincies, zien we in Drenthe dat jongvolwassenen (18-34 jaar) 
gemiddeld een lager cijfer geven dan 65-plussers. In vergelijking 
met woningeigenaren (7,9) zijn huurders (7,5) in de drie Noordelijke 
provincies minder tevreden met de leefbaarheid (Trendbureau Drenthe 
et al., 2021a). Dit patroon zien we ook bij de terugblik op het afgelopen 
jaar: jongvolwassenen vinden iets vaker dat de leefbaarheid achteruit is 
gegaan (24%), en ook inwoners van Noord-Drenthe zien iets vaker een 

3.2 Tevredenheid met vrije tijd

Vier op de vijf van de inwoners in Drenthe is tevreden met de 
hoeveelheid vrije tijd die ze hebben. Daarmee staat Drenthe bovenaan 
de ranglijst van alle provincies.

De hoeveelheid vrije tijd heeft grote invloed op de levenskwaliteit die 
mensen ervaren (CBS, 2020a). In Nederland besteedt men het grootste 
deel van de vrije tijd aan mediagebruik. De vrije tijd wordt verder 
ingevuld door recreatie en ontspanning, waaronder sport en cultuur, en 
sociale contacten (Wennekers en Van der Torre, 2020).

Inwoners Drenthe meest tevreden met beschikbaarheid vrije tijd.
Vier op de vijf van de Drenten geeft aan dat zij tevreden zijn met de 
hoeveelheid vrije tijd die ze hebben (80%). Daarmee staat Drenthe 
bovenaan de ranglijst van alle provincies. In tegenstelling tot de licht 
dalende trend landelijk, is de tevredenheid in Drenthe juist met meer 
dan drie procentpunt gestegen (in 2013 was dit nog 76,3%). 

Er zijn wat regionale verschillen. De inwoners van gemeente Assen (80%) 
zijn in 2020 over het algemeen het vaakst tevreden met hun vrije tijd 
gevolgd door inwoners van Emmen (79%). Inwoners van de gemeente 
Midden-Drenthe en Hoogeveen waren met 77% iets minder tevreden 
met hun hoeveelheid vrije tijd.4
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Groen ziet explosieve stijging in 
waardering tijdens de coronapandemie

30 procentpunt stijging

Figuur 17 Toekomst van het dorp of de wijk, 
percentage van mening ‘zonnig’, 2020
Bron Drents Panel

Weinig zorgen over toekomstige leefbaarheid 
In 2018 zag 46% de toekomst zonnig tegemoet. In het ‘coronajaar’ 
2020 zien minder mensen de toekomst zonnig tegemoet (40%), maar 
zien we wel een grote groep inwoners die de toekomst ‘neutraal’ 
tegemoetziet. Wie de toekomst zonnig tegemoetziet, benoemd – net als 
voorgaande jaren – de prettige woonomgeving, de goede sfeer en de 
beschikbaarheid van voorzieningen. De groep die zich zorgen maakt over 
de toekomst van het eigen dorp of eigen wijk is sinds 2018 stabiel (7%).

achteruitgang in de leefbaarheid (22% ten opzichte van 19% provinciaal). 
Inwoners van Drenthe zien vooral een achteruitgang in de leefbaarheid 
door de (sociale) gevolgen van corona (minder sociaal contact en 
activiteiten), maar ook door de ontwikkelingen op de woningmarkt en 
de opkomst van zonneparken en windmolens.

De tevredenheid van inwoners is ook afhankelijk van persoonlijke 
factoren, zoals hun sociaaleconomische situatie en gezondheid. Zo 
is bekend dat mensen met een slechtere gezondheid veelal minder 
positief zijn over de omgeving waar zij wonen. Dit komt mogelijk 
doordat zij voorzieningen minder makkelijk kunnen bereiken en minder 
makkelijk kunnen ‘meedoen’ in de samenleving (Sociaal Planbureau 
Groningen, 2021). In Drenthe zien we vooral in Zuidoost een stapeling 
van sociaaleconomische problematiek; de inwoners zijn lager 
geschoold, vaker werkloos en minder positief over de eigen gezondheid. 
Desondanks lijkt dit nauwelijks van invloed op de waardering van de 
leefbaarheid. Zij waarderen de leefbaarheid van hun woonbuurt ook 
hoog, gemiddeld met een 7,7.

‘Groen’ wordt tijdens de coronacrisis meer gewaardeerd
Inwoners van Drenthe zien vooral een verbetering in het onderhoud 
van de publieke ruimte, zoals onderhoud van wegen en groen. De 
tevredenheid over het onderhoud van paden steeg van 48% in 2018 naar 
59% in 2020. De tevredenheid over het groenonderhoud steeg van 54% 
naar 55%. Ook de aanwezigheid van voldoende groen wordt in Drenthe 
als positief benoemd. Verder zorgt corona voor meer saamhorigheid en 
een herwaardering van de rust en ruimte.

3 WELZIJN

Figuur 16 Tevredenheid met onderhoud van paden 
en groenvoorziening, (helemaal) eens, 2018 en 2020
Bron Drents Panel
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3 WELZIJN

Wonen leidt voor zorgen 
Met name in Zuidoost-Drenthe ziet men de toekomst minder zonnig 
en maakt men zich meer zorgen. De voornaamste zorgen voor het 
in de toekomst leefbaarheid houden van dorpen en wijken liggen bij 
wonen. Diverse aspecten van de huidige woningmarkt worden als 
zorgelijk gezien: te weinig nieuwbouw, te veel oudere woningen, te veel 
achterstallig onderhoud van de woningvoorraad en te weinig passende 
woningen voor starters en senioren. Het willen behouden van jongeren 
is veelal onderdeel van de zorg voor de toekomst. Daarnaast noemen 
Drenten dat gemeenten voldoende aandacht moeten houden voor het 
onderhoud van openbare ruimte en groenvoorziening.

“Te weinig sociale woningbouw en er voor de jeugd geen beschikbare 
woning te koop. Alles uit het westen koopt hier de huizen op.”

“Meer starterswoningen, hierdoor blijft het dorp leefbaar. ” 

Andere zorgen die worden geuit gaan over teruggang van voorzieningen. 
De supermarkt en basisschool worden regelmatig expliciet aangehaald, 
en ook het openbaar vervoer is van belang om de dorpen en 
wijken in de toekomst leefbaar te houden. Ook de gevolgen van 
de coronamaatregelen worden benoemd en sommigen inwoners 
van Drenthe maken zich zorgen over de komst of aanwezigheid van 
windmolenparken in het landschap.

“Zonnig kan ik er niet tegenaan kijken, want corona helpt niet mee. Maar 
het is een mooi dorp waar ik woon en ik ga ervan uit dat we dat zo met 
z’n allen willen houden.”

“Blijven investeren in school, woningen en openbare ruimte. Zorgen dat 
het dorp er netjes bij ligt en dat voorzieningen op orde zijn. Dan blijf je 
aantrekkelijk”.

Neutraal
Zonnig

2018

2020

46%
47%

40%

Maak me zorgen

7%

7%
53%

Figuur 18 Hoe zien Drentse Panelleden de 
toekomst in hun dorp of wijk, 2018 en 2020
Bron Drents Panel
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Daarnaast is op lokaal niveau ook het behoud van 
dagelijkse voorzieningen en onderhoud van openbare 
ruimte (groenvoorziening, straatverlichting, trottoirs) 
een belangrijke voorwaarde om de dorpen en wijken 
in de toekomst leefbaar te houden. Uiteraard speelt 
het leven van Drenten zich niet alleen af in de directe 
woonomgeving. Er wordt gebruik gemaakt van regionale 
voorzieningen in een groter gebied dan de woonplaats. Dit 
vraagt om een regionale aanpak voor een goed gespreid 
voorzieningenniveau voor de hele regio.

3.4 Wat betekent dit
 voor brede welvaart?

Samenvattend beeld
Brede welvaart betreft alles wat mensen van waarde 
vinden. Het kan worden omschreven als het welzijn van 
inwoners in brede zin. Welzijn is iets wat ieder persoonlijk 
beleeft, en gaat over de mate waarin men tevreden is 
met de eigen leefsituatie. Inwoners van Drenthe scoren 
over het algemeen hoog op tevredenheid met het leven 
en tevredenheid met hoeveelheid vrije tijd. Maar niet 
alle Drenten zijn even tevreden met het leven; dit is deels 
afhankelijk van de financiële en werksituatie, de gezondheid, 
sociale relaties en de woonomgeving.
 
Inwoners vinden Drenthe een provincie waar het prettig 
leven is. De leefbaarheid wordt er gewaardeerd met 
een ruime voldoende (7,9). De meeste inwoners zien de 
toekomst van de leefbaarheid in Drenthe positief tegemoet. 
Bij een klein deel van de inwoners zijn er zorgen, vooral 
over diverse aspecten van de huidige woningmarkt. 
Ook de aanwezigheid en bereikbaarheid van dagelijkse 
voorzieningen in de Drentse dorpen en wijken blijft een 
aandachtspunt.

Kansen en uitdagingen voor de regio
Deze ontwikkelingen brengen aan het licht dat het 
prettig leven is in Drenthe. De tevredenheid met het 
leven is de afgelopen jaren toegenomen, al zien we wel 
dat jongvolwassenen en mensen met minder financiële 
middelen minder tevreden zijn. Ook mensen met een 
slechtere gezondheid zijn vaak minder positief. Specifiek 
deze doelgroepen zouden extra steun kunnen gebruiken.
Ook de ervaren leefbaarheid in de dorpen en wijken laat 
trendmatig een gunstig beeld zien. De meeste inwoners 
vinden dat ze in een aantrekkelijke en leefbare omgeving 
wonen. Dit is al jaren stabiel. Als het gaat om het in de 
toekomst leefbaarheid houden van de Drentse dorpen 
en wijken, dan zijn er wel enkele kansen en uitdagingen. 
Zo wordt wonen het vaakst genoemd als punt van zorg: 
te weinig nieuwbouw, te veel oudere woningen, te veel 
achterstallig onderhoud van de woningvoorraad en te 
weinig passende woningen voor starters en senioren. 
Om doorstroming in het woningaanbod te bevorderen 
is goed aanbod, goede voorlichting en maatwerk nodig. 
Vooral ouderen verhuizen minder snel uit vrije wil naar 
geschikte(re) seniorenwoningen. 

3 WELZIJN
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Figuur 19 Bruto binnenlands product, 2011-2020 
Bron CBS

Recent onderzoek toont aan dat inkomen voor een belangrijk deel 
onze ervaren gezondheid, veiligheid, vertrouwen en sociale contacten 
verklaart. Mensen met een lager inkomen voelen zich vaker ongezond, 
onveilig en eenzaam (Sociaal Planbureau Groningen, 2021). Materiële 
welvaart vormt daarmee een belangrijk fundament voor een tevreden 
leven. 

Voor het thema materiële welvaart presenteert het CBS in de Regionale 
Monitor Brede Welvaart (RMBW) twee indicatoren, het bruto 
binnenlands product en het mediaan besteedbaar inkomen. 
De indicatoren worden aangevuld met regionale gegevens over 
(langdurig) laag inkomen en uitkeringen. Daarnaast zijn er vragen aan 
het Drents Panel gesteld over kunnen rondkomen, en de impact van de 
coronapandemie.

4.1 Bruto binnenlands product

In 2020 is het bbp van Drenthe €28.300, een stuk lager
dan het landelijk gemiddelde van €41.800.

Het bbp in Drenthe blijft achter op landelijk
Het bruto binnenlands product in Drenthe is het laagst van alle 
provincies. Met €28.300 is het verschil met landelijk groot (€41.800). 
Het grote verschil met landelijk is allang bekend. Drenthe volgt over 
het algemeen wel de landelijk lijn, maar met name sinds 2015 blijft 
Drenthe achter bij de landelijke groei van het bruto binnenlands 
product. Dit komt volgens het CBS (2019) deels door de afname van de 
delfstoffenwinning, die de groei remt. In 2020 is zowel landelijk als in 
Drenthe een daling zichtbaar. Deze daling is een direct gevolg van de 
coronacrisis. 

Materiële welvaart gaat om de financiële 
situatie van mensen. Dit onderdeel 
van brede welvaart ligt dicht tegen de 
traditionele opvattingen van welvaart 
aan. Geluk draait niet alleen om geld, 
maar inkomen is wel een belangrijke 
basis. Het hebben van een passend 
inkomen is van belang om minimaal aan 
de basisbehoeften te kunnen voldoen. 
Wanneer je inkomen in ieder geval 
voldoende en stabiel is, geeft dat meer 
zekerheid en autonomie in het leven. 
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de Drentse economie kromp minder dan landelijk

-2,7%
Mediaan besteedbaar inkomen in Drenthe in 2019.

€ 25.500

Figuur 20 Besteedbaar inkomen, 2011-2019
Bron CBS

4.2 Besteedbaar inkomen

In Drenthe lag het mediaan besteedbaar inkomen van huishoudens 
in 2019 op €25.500, iets onder het landelijk gemiddelde van €25.900. 
Drenthe volgt dezelfde stijgende trend als landelijk. De mediaan is het 
middelste getal wanneer alle inkomens van laag naar hoog worden 
gesorteerd.

Stijging mediaan beschikbaar inkomen
Het mediaan besteedbaar inkomen van de Drentse huishoudens was in 
2019 €25.500. Volgens cijfers van de Regionale Monitor Brede Welvaart 
komt de provincie daarmee op een 8e plek van alle twaalf provincies. 
Met een mediaan besteedbaar inkomen van €25.900 in heel Nederland, 
ligt dit in Drenthe dus net iets onder de landelijke mediaan. Het mediaan 
besteedbaar inkomen van Drenthe volgt de landelijke (stijgende) trend 
nagenoeg precies, waardoor het kleine verschil sinds 2015 gelijk gebleven 
is. In 2019 is het verschil iets toegenomen.

Op gemeentelijk niveau zijn er wel een aantal regionale verschillen te 
zien. Zo is het mediaan besteedbaar inkomen in Tynaarlo het hoogst met 
€29.100, waarmee de gemeente tot de bovenste 25% van alle gemeenten 
behoort. Het laagst is het mediaan besteedbaar inkomen in de oostelijke 
gemeenten, zoals Emmen (€23.700), en ook in Hoogeveen (€24.200).

Weinig inkomensongelijkheid tussen Drentse gemeenten
De inkomensongelijkheid in Nederland is vrij stabiel en internationaal 
gezien zeer beperkt. De meeste inkomensongelijkheid is zichtbaar in rijke 
gemeenten, zoals Blaricum of Wassenaar (CBS, 2020b). In gemeenten waar 
relatief veel ouderen wonen, met overwegend lagere inkomens, is de 
ongelijkheid juist klein. Inkomensverschillen binnen de groep ouderen zijn 
namelijk veel kleiner dan inkomensverschillen tussen jongeren onderling 
of binnen de groep zelfstandigen. In vergrijsde gemeenten, zoals we veel 
in Drenthe zien, is de relatieve inkomensongelijkheid heel beperkt. 

De Nederlandse economie kromp in 2020 met -3,8%. Dit is even veel als 
in 2009, vlak na de financiële crisis. De coronacrisis had een veel lagere 
consumptie door huishoudens tot gevolg, een belangrijke oorzaak van 
de economische krimp (Erken et al., 2021). Daarnaast deden bedrijven 
minder investeringen en werd de handel minder: de import en export 
zag een forse krimp in 2020. De voorlopige cijfers van CBS laten in 2021 
al een sterk herstel zien. De coronacrisis vertaalt zich in Drenthe ook 
in een lager bbp, al is de economische krimp minder sterk met -2,7%. 
Het lagere uitgangspunt en het ontbreken van een grote economische 
motor in Drenthe (zie tevens hoofdstuk 6 ‘Arbeid en vrije tijd’) maakt dat 
de economische krimp in Drenthe kleiner uitviel. Daarnaast hebben de 
steunmaatregelen veel ondernemers en hun werknemers door de crisis 
heen geholpen. In 2020 zijn in Drenthe veel minder ondernemers failliet 
verklaard dan in de drie voorafgaande jaren.
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 van de Drenten heeft een laag inkomen.

5,3%

groter wordt. In Drenthe is het aantal huishoudens met een langdurig 
laag inkomen tussen 2014 en 2019 toegenomen, van 2,3% naar 3,0%. In 
2020 daalde het aandeel huishoudens met een langdurig laag inkomen in 
Drenthe voor het eerst weer (naar 2,8%). In alle Drentse gemeenten zagen 
we deze daling. 

Zowel voor huishoudens met een laag inkomen van tenminste 1 jaar, 
als langdurig laag inkomen hebben de gemeenten Assen en Emmen het 
hoogste aandeel binnen de provincie. In de gemeente Assen en Emmen 
was het aantal huishoudens met een laag inkomen in 2020 respectievelijk 
7,1% en 7,6%, het aandeel langdurig laag inkomen was voor beide 
gemeenten 3,6%. Deze percentages liggen boven het landelijk gemiddelde 
van 3,0%. Dit is in lijn met het landelijk beeld, dat vooral in grotere 
gemeenten relatief veel huishoudens met een laag inkomen wonen. 

In de gemeenten De Wolden en Tynaarlo wonen naar verhouding de 
minste huishoudens met risico op armoede. Het aandeel huishoudens met 
een laag inkomen ligt in beide gemeenten op 4,1% en met een langdurig 
laag inkomen op 1,7%. Ook in Westerveld, Midden-Drenthe en Aa en 
Hunze wonen relatief weinig huishoudens met een (langdurig)
laag inkomen. 

4.3 Lage inkomens

In Drenthe leven naar verhouding minder huishoudens onder de 
lage inkomensgrens dan in de rest van Nederland. 5,9% van de 
Drenten heeft een laag inkomen en het landelijk gemiddelde is 6,8%. 
Alleenstaanden en zzp’ers zijn extra kwetsbaar.

Mensen met een laag inkomen lopen een hoger risico op armoede en 
problematische schulden, zeker als deze situatie langere tijd voortduurt. 
Ook voor kinderen heeft opgroeien in een gezin met armoede veel 
gevolgen. Dit kan bijvoorbeeld ten koste gaan van onder meer kansen 
in onderwijs en werk op latere leeftijd. Alleenstaanden tot de AOW-
gerechtigde leeftijd en eenoudergezinnen met minderjarige kinderen 
hebben het hoogste risico op armoede (Hoff et al., 2018; CBS, 2021a).

Relatief minder mensen met risico op armoede
Om te bepalen welke huishoudens een risico lopen op armoede, 
hanteert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de 
lage-inkomensgrens. In 2020 lag deze grens op € 1.100 voor 
een alleenstaande. Het gaat hier om het bedrag dat een 
eenpersoonshuishouden te besteden heeft na aftrek van belastingen 
en premies. Voor een koppel zonder kinderen is dat €1.550 en voor een 
koppel met twee minderjarige kinderen was dat € 2.110 (CBS, 2021a).

Ongeveer 12.800 huishoudens in de provincie Drenthe leefden in 2020 
minimaal 1 jaar onder de lage inkomensgrens. Dat is relatief gezien 
minder dan in de rest van Nederland, namelijk 5,9% ten opzichte van 
6,8%. Het aandeel huishoudens dat onder de armoedegrens leeft daalt 
sinds 2014. Dankzij de steunmaatregelen zette deze daling tijdens het 
eerste coronajaar in 2020 door (CBS, 2021a). 

Een langdurig laag inkomen betekent dat het huishouden 4 jaar of langer 
moet rondkomen van een laag inkomen, waarmee de kans op armoede 
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Figuur 21 Langdurig laag inkomen, 2020
Bron CBS
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Aandeel huishoudens met
een langdurig laag inkomen.

2,8%

‘Arbeid en vrije tijd’. Bovendien is er een verband 
tussen opleidingsniveau en tevredenheid met het 
leven. Over het algemeen zijn mensen met een 
hoger opleidingsniveau gelukkiger (o.a. CBS, 2020a; 
Castriota, 2007; Cuñado en de Gracia, 2012). Wie de 
mogelijkheid heeft om langer door te leren, vergroot 
zijn of haar kansen op een hoger inkomen, op minder 
(geld gerelateerde) stress, op meer kennis over een 
gezonde levensstijl en op meer keuzevrijheid.

Gezinnen met een hoofdkostwinner van niet-
westerse herkomst blijken een beduidend hoger 
risico te lopen op leven in armoede. Zij hebben naar 
verhouding vaker een laag inkomen en leven vaker 
onder de armoedegrens (Hoff et al., 2019). In Drenthe zijn relatief weinig 
inwoners met een niet-westerse herkomst (4,7% van alle huishoudens, 
landelijk is 13,7%), maar van deze groep heeft een groter aandeel een 
laag inkomen. In 2020 heeft in Drenthe drie op de tien (30,6%) van alle 
niet-westerse gezinnen een laag inkomen, 18,6% heeft dat langdurig. In 
Nederland als geheel zien we lagere percentages: van alle niet-westerse 
huishoudens heeft iets minder dan een kwart (20,7%) een laag inkomen 
en 11,6% een langdurig laag inkomen.

Het is echter goed om te benoemen dat, ondanks dat drie van de 
tien niet-westerse huishoudens in Drenthe in armoede leeft, deze 
huishoudens 16,4% van alle huishoudens met een laag inkomen 
omvatten. Driekwart van de arme huishoudens (74,2%) heeft een 
Nederlandse achtergrond. Het gaat dan om 2.100 niet-westerse 
huishoudens en 9.500 huishoudens met een hoofdkostwinner van 
Nederlandse achtergrond.

Kwetsbare groepen
Ondanks dat het armoederisico in 2020 wat afnam, zijn er duidelijk 
kwetsbare groepen aan te wijzen: zzp’ers, jongeren, alleenstaanden, 
laagopgeleiden en mensen van niet-westerse afkomst. 

Uit recent onderzoek komt naar voren dat door de coronapandemie 
nieuwe groepen Drenten in financiële moeilijkheden komen 
(Trendbureau Drenthe, 2021a, 2021b). Zo blijken zzp’ers tot de zwaarst 
geraakte groep te behoren. Zij hebben het vaakst te maken gehad met 
een afname in inkomen en maken zich zorgen over de toekomst. Vooral 
veel kleine ondernemers, die vóór corona net het hoofd boven water 
konden houden, hebben het nu erg moeilijk, in het bijzonder zzp’ers met 
lage tarieven. Het percentage zelfstandigen met personeel (zmp’ers) 
onder de lage inkomensgrens was ruim twee keer zo groot als onder 
werkenden in het algemeen (1,2% vs. 2,8%). Onder zelfstandigen zonder 
personeel (zzp’ers) was dat zelfs bijna vijf keer zo groot (5,9 procent) 
(CBS, 2021a).

Tijdens de coronacrisis maakte de leeftijdsgroep 50 tot 64-jarigen 
zich het meest zorgen om financiën, terwijl jongvolwassenen (18-34 
jaar) het vaakst te maken krijgen met een afname van inkomen (12%). 
Jongvolwassenen hebben over het algemeen vaker een flexibel contract 
en daarmee minder baanzekerheid (UWV, 2020a) een kleinere financiële 
buffer.

Mensen die leven van een bijstandsuitkering verkeren relatief vaker in 
een situatie van een langdurig laag inkomen. Dit zijn naar verhouding 
vaker eenoudergezinnen met minderjarige kinderen en alleenstaanden 
net onder de AOW-leeftijd. 

Ook opleidingsniveau hangt samen met inkomen (CBS, 2018). Met 
name mensen met een laag opleidingsniveau hebben een minder 
gunstige uitgangspositie op de arbeidsmarkt, wat doorwerkt in het 
risico op het hebben van een laag inkomen, zie tevens hoofdstuk 6 
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van de minderjarige kinderen leeft in gezin dat 
moet rondkomen van een laag inkomen.

6,2%

Figuur 22 Trendlijn kinderen in een gezin met 
een (langdurig) laag inkomen, 2011-2020
Bron CBS

Het aandeel kinderen in gezinnen met een laag inkomen 
neemt sinds 2013 jaarlijks af, zowel landelijk als in 
Drenthe. In Drenthe is het aandeel structureel lager dan 
landelijk. Dat geldt ook voor het aandeel kinderen in een gezin met een 
langdurig laag inkomen. Ook hier is een langzame afname te zien, al is 
het percentage in Drenthe in 2020 (voorlopige cijfers) voor het eerst in 
jaren weer wat gestegen (+0,2 procentpunt). In absolute aantallen gaat 
dit om ongeveer 200 kinderen meer ten opzichte van 2019.

De gemeenten Emmen (8,4%) en Coevorden (7,8%) telden naar 
verhouding het grootste aandeel kinderen in armoede in Drenthe. 
Gezamenlijk met Assen (6,5%) zijn dit ook de gemeenten waarin naar 
verhouding de meeste kinderen woonden in huishoudens met een 
langdurig laag inkomen (respectievelijk 3,9%, 3,8% en 3,2%). Tynaarlo 
was in 2020 de gemeente met relatief de minste kinderen in armoede, 
namelijk 4% van alle minderjarige kinderen. Ook het aandeel kinderen in 
een huishouden met een langdurig laag inkomen was hier laag (1,7%). 

Over het algemeen is van 2019 op 2020 het aandeel kinderen in een 
gezin met een laag inkomen gedaald (uitgezonderd Westerveld waar 
een stijging van 4,1% naar 4,5% plaatsvond). Voor kinderen in een 
huishouden met een langdurig laag inkomen is het verschil van 2019 
op 2020 juist negatief: vrijwel alle gemeenten zagen een lichte stijging 
ten opzichte van het voorgaande jaar. Assen vormt hier de positieve 
uitzondering, waar het aandeel daalde van 3,4% naar 3,2% in 2020.

In Drenthe groeien minder kinderen op in armoede
dan gemiddeld in Nederland
Kinderen en jongeren die opgroeien in armoede worden op alle 
levensgebieden belemmerd. Dingen die voor andere kinderen 
normaal zijn, hebben of kunnen zij vaak niet. Daarnaast ervaren ze 
vaker spanningen in het gezin. Dit heeft een negatieve impact op de 
ontwikkeling en het zelfbeeld van kinderen. Daarnaast ervaren kinderen 
die opgroeien in armoede buitenshuis vaker onveiligheid en sociale 
uitsluiting, wat bijvoorbeeld schoolprestaties negatief beïnvloedt en hun 
toekomstperspectieven beperkt (Kinderombudsman, 2017; Meij et al., 
2020). 

Naar verhouding groeien in de provincie Drenthe minder kinderen op 
in armoede dan in Nederland. In heel Nederland leefde in 2020 6,9% 
van de minderjarige kinderen in een gezin dat moest rondkomen van 
een laag inkomen; 3,1% deed dat langdurig. In Drenthe was dat 6,2% 
van alle minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar) en 2,8% langdurig. 
Het gaat dan in totaal om ongeveer 5.500 minderjarige kinderen in een 
huishouden met een laag inkomen en 2.500 kinderen in een huishouden 
met een langdurig laag inkomen.

4% Tynaarlo

4,7% Aa en Hunze

6,5% Assen

5,3% Borger-Odoorn

8,4% Emmen

6,6% Hoogeveen

4,5% De Wolden

5,4% Noordenveld

4,7% Midden-Drenthe

7,8% Coevorden

4,5% Westerveld

4,9% Meppel
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Figuur 23 Kinderen in een gezin 
met een laag inkomen, 2020.
Bron CBS
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op de 1.000 inwoners ontving in 2020  
een bijstandsuitkering in Drenthe.

20,7

Nederland
Drenthe

Figuur 24 Aantal bijstandsuitkeringen per 
1.000 inwoners in Drenthe, 2011-2020
Bron UWV

armoede het hoofd te bieden. Tegelijkertijd is deze trouw aan het eigen 
netwerk een belangrijke belemmering om meer strategische keuzes te 
maken met betrekking tot werk of opleiding (Meij, 2021; Visser et al., 
2021). 

Andere mogelijke factoren in het huishouden zijn ongunstige 
familiestructuren, zoals één-oudergezinnen, slechte gezondheid en 
(financiële) stress. Ook de omgeving heeft invloed door bijvoorbeeld 
slechte verbinding met het openbaar vervoer, gebrek aan rolmodellen of 
groepsdruk (Visser, 2019; Trendbureau Drenthe, 2020). Ook stigma blijkt 
een belangrijke oorzaak in relatie tot intergenerationele armoede in 
plattelandsgebieden. Stigma blijkt in op het platteland nauw verweven 
is met het sociale weefsel in dorpen en daardoor kleeft het sterk aan 
bepaalde families. Dit stigma beperkt in belangrijke mate de kansen en 
perspectieven van deze families (Meij, 2021; Tickamyer et al., 2017). 

Dit maakt het tegengaan van intergenerationele armoede ingewikkeld, 
gevoelig en een kwestie van een lange adem.

4.4 Bijstandsuitkeringen

In 2020 ontvingen 20,7 op de 1.000 inwoners een bijstandsuitkering in 
Drenthe. Gemiddeld in Nederland ligt dit op 27,9 per 1.000 inwoners. 

Door de coronacrisis was er een hoge toename van nieuwe WW-
uitkeringen van met name jongeren en in de dienstverlenende sector. 
Een deel van de mensen met een WW-uitkering komt in de bijstand 
na beëindiging. Het aantal bijstandsuitkeringen is een indicatie van de 
sociaaleconomische status van een gebied. Zijn er in een gebied veel 
mensen die leven van een bijstandsuitkering, dan kan dit nadelig zijn 
voor de economische vitaliteit en daarmee ook voor de brede welvaart 
van een gebied.

Generatie op generatie 
Armoede kan soms van generatie op generatie worden ‘doorgegeven’. 
Opgroeien in armoede vergroot het risico om zelf ook in armoede 
te belanden. In de Drents-Groningse Veenkoloniën wordt hier veel 
onderzoek naar gedaan (Meij et al., 2020; Visser et al., 2021; Edzes en 
Strijker, 2017; Edzes et al, 2019).
 
Intergenerationele armoede in de Veenkoloniën kent diverse en 
complexe oorzaken. Er spelen individuele mechanismen waardoor 
iemand in armoede raakt, zoals scheiding, ziekte, onverwachte 
(vroege) zwangerschappen. Er spelen ook zaken waardoor iemand 
in armoede blijft, zoals een gebrek aan kennis over bijvoorbeeld 
sparen en omgaan met schulden waardoor onvoldoende kennis wordt 
doorgegeven om het patroon te doorbreken. Sociale uitsluiting is een 
belangrijk overdrachtsmechanisme. Groepen die te maken hebben met 
intergenerationele armoede zijn zeer trouw aan de familie en het sociale 
netwerk. De kleine (familie) netwerken bieden mensen belangrijke steun 
om de stress en andere uitdagingen die gepaard gaan met het leven in 
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Figuur 26 Moeite met rondkomen, 2020
Bron Drents Panel

Relatief laag aantal bijstandsuitkeringen
In de periode 2009-2020 nam in Drenthe het aantal bijstandsuitkeringen 
toe van 14,7 naar 20,7 per 1.000 inwoners. Ook elders in Nederland 
nam het aantal bijstandsuitkeringen toe (van 21,7 naar 27,9 per 1.000 
inwoners). In Drenthe is het aantal relatief lager dan elders in Nederland. 

In Drenthe is het aantal bijstandsuitkeringen in 2020 het hoogst in de 
gemeenten Assen (33 per 1.000 inwoners) en Emmen (36,5 per 1.000 
inwoners) en het laagst in De Wolden (11,5 per 1.000 inwoners) en 
Westerveld 12,5 (per 1.000 inwoners). Het aandeel bijstandsuitkeringen 
was in de meeste gemeenten lager dan elders in Nederland. Alleen in 
Assen en Emmen ligt het aandeel huishoudens dat bijstand ontvangt op 
het landelijk gemiddelde (27,9 per 1.000 inwoners).

Figuur 25 Aandeel dat enige of grote moeite heeft 
met rondkomen de afgelopen 12 maanden, 2020
Bron Drents Panel

2%

9%

33%

33
+56+2+956%

Nee geen enkele moeite
Nee geen enkele moeite, maar ik 
moet wel opletten op mijn uitgaven
Ja, enige moeite
Ja, grote moeite
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van de Drentse bevolking heeft enige of grote 
moeite met rondkomen.

11%

18-34 jrLeeftijd
15%

35-49 jr
12%

50-64 jr 
13%

65 en ouder
7%

11%

COROP-gebieden 
Drenthe

10%

11%

4.5 Kunnen rondkomen

11% van het Drents Panel geeft aan enige of grote moeite
te hebben met rondkomen.

Niet alleen het besteedbaar jaarinkomen van mensen zegt iets over 
de materiële welvaart. Ook de mate waarin mensen zelf aangeven te 
kunnen rondkomen, biedt aanknopingspunten om de materiële welvaart 
te duiden.

Jongeren hebben doorgaans meer moeite met rondkomen
In 2020 is voor het eerst aan het Drents Panel gevraagd in hoeverre zij 
in de afgelopen 12 maanden moeite hadden met rondkomen. Van alle 
respondenten geeft 9% aan enige moeite te hebben met rondkomen en 
2% grote moeite. Wie meer moeite heeft met rondkomen geeft vaker 
een lager cijfer voor de tevredenheid met het leven. 

Er zijn verschillen tussen de leeftijdsgroepen. Zo geeft de leeftijdsgroep 
18-34 jaar vaker aan (enige) moeite te hebben gehad met rondkomen 
de afgelopen 12 maanden. De leeftijdsgroep 65+ geeft juist vaker aan 
geen enkele (of weinig) moeite te hebben gehad, maar ze letten wel op 
hun uitgaven. De groep 65 jaar en ouder heeft over het algemeen de 
zekerheid van inkomen van het pensioen. Daarentegen hebben ouderen, 
en met name alleenstaande ouderen, in de jaren vlak voor de AOW 
gerechtigde leeftijd wel een hoger risico op armoede tot het moment 
dat hun AOW in gaat. 



enigszins kan verzachten. Ook zijn er gebieden waar 
armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven 
(o.a. de Drents-Groningse Veenkoloniën). Opgroeien in 
armoede vergroot het risico om zelf ook in armoede te 
belanden. Het initiatief Alliantie van Kracht werkt aan 
het opgang brengen van een beweging om armoede 
in de Veenkoloniën op zowel de korte als de lange 
termijn structureel en fundamenteel te bestrijden. 
Het tegengaan van intergenerationele armoede is 
ingewikkeld, gevoelig en een kwestie van een lange 
adem. 

Ook is de inkomensongelijkheid is in Drenthe heel 
beperkt. Lage inkomensongelijkheid heeft een positieve 
invloed op hoe mensen hun eigen situatie zien. De 
beleving van mensen wordt namelijk sterk beïnvloed 
door een (onbewuste) vergelijking met de directe 
omgeving: hebben de buren het vergelijkbaar? Dan heeft 
een lager inkomen niet veel impact op de tevredenheid 
met het leven. Heeft de directe (woon)omgeving het 
veel ruimer? Dat kan de beleving juist versterken 
waardoor een lager inkomen een grotere impact op 
de tevredenheid heeft (Rijnks et al., 2019). Meij (2021) 
bevestigt het beeld dat de ervaring van een laag 
inkomen minder fijn is wanneer er meer hoge inkomens 
om je heen wonen – in het bijzonder in kwetsbare 
wijken: Sociaal mengen in kwetsbare wijken heeft in veel 
opzichten negatieve gevolgen voor armere bewoners. 
Dat komt omdat de problemen op wijkniveau minder 

urgent lijken wanneer ruimtelijke concentraties van 
armoede worden teruggedrongen. Door het mengen van 
sociaaleconomische groepen in wijken voelen groepen 
met lagere inkomens zich meer vervreemd/ontheemd in 
hun eigen leefomgeving. De uitdaging blijft om gebieden 
op inclusieve wijze te ontwikkelen zodat ook kwetsbare 
groepen profiteren.

De coronacrisis laat haar sporen zien en heeft grote 
invloed op de inkomenssituatie van specifieke 
groepen. Het licht de bestaande kwetsbaarheden 
extra uit. Kwetsbare groepen en gebieden hebben 
disproportioneel te lijden onder economische 
tegenspoed en profiteren bovendien minder van 
economische voorspoed dan meer welvarende groepen 
en gebieden. Zzp’ers zijn hard geraakt, zij hebben 
het vaakst te maken met een afname in inkomen en 
maken zich zorgen over de toekomst. Jongvolwassenen 
hebben over het algemeen vaker een flexibel contract 
en daarmee minder baanzekerheid en een kleinere 
financiële buffer. De personeelstekorten in de horeca, 
toerisme en ook zorg en ICT biedt (jongeren) kansen 
om weer aan het werk te gaan (zie tevens hoofdstuk 6: 
arbeid en vrije tijd). 

Het is belangrijk de ontwikkelingen omtrent de 
economische gevolgen van de coronacrisis en wat voor 
invloed die hebben op kwetsbare groepen nauw te 
blijven volgen.
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4.6 Wat betekent dit
 voor brede welvaart?

Samenvattend beeld
De ontwikkelingen in de financiële situatie van mensen 
laten in Drenthe een gevarieerd beeld zien. Aan de ene 
kant zien we dat het bbp het laagst is van alle provincies, 
en bovendien minder hard stijgt. Aan de andere kant is 
het mediaan besteedbaar inkomen zeer vergelijkbaar met 
het landelijk gemiddelde en wordt de trendlijn op de voet 
gevolgd. 

Gemiddeld gezien leven in Drenthe minder huishoudens 
onder de lage inkomensgrens dan in de rest van Nederland 
(5,9% vergeleken met 6,8%). Dat beeld komt overeen met 
een lager aantal bijstandstanduitkeringen. Er zijn echter 
belangrijke verschillen tussen gemeenten, Assen en 
Emmen zien bijvoorbeeld percentages boven het landelijk 
gemiddelde. Circa één op de tien Drenten heeft moeite 
met rondkomen, dit geldt sterker voor jongvolwassenen. 
Ondanks dat het armoederisico in 2020 wat afnam, zijn 
er duidelijk kwetsbare groepen aan te wijzen. Jongeren, 
laagopgeleiden, éénoudergezinnen en alleenstaande nog 
onder de AOW-leeftijd zijn extra kwetsbare groepen als 
het gaat om financiële armslag. Daarnaast kent Drenthe 
relatief veel kwetsbare inwoners, veelal met een lagere 
sociaaleconomische achtergrond. Juist deze groepen 
verdienen extra aandacht. Door de coronacrisis zijn deze 
groepen (financieel) nog extra op achterstand geraakt, 
waardoor hun situatie is verslechterd. 

Er groeien minder kinderen in armoede op in Drenthe dan 
landelijk. Ook neemt het aandeel laaginkomen langzaam 
af. Opgroeien in armoede kan voor kinderen en jongeren 
grote impact hebben op hun verdere leven. Thuis is er vaker 
sprake van emotionele en materiële achterstand wat meer 
spanning met zich meebrengt. Opgroeien in armoede kan 
ten koste gaan van kansen in onderwijs en werk op latere 
leeftijd.

Kansen en uitdagingen voor de regio
Om prettig te kunnen leven is voldoende financiële 
armslag nodig. Voldoende inkomen kan hiervoor zorgen. 
De ontwikkelingen in dit hoofdstuk schetsen zowel 
een hoopvol als een somber beeld. In Drenthe ligt het 
besteedbaar inkomen net onder het landelijk gemiddelde 
en is de inkomensongelijkheid tussen inwoners beperkt. 
Daar tegenover staat dat circa één op de tien Drenten 
aangeeft moeite te hebben met rondkomen. En moeite 
met rondkomen kan leiden tot problematische schulden 
en langdurige armoede. Dit trekt een zware wissel op het 
welbevinden en de gezondheid van mensen. 

In Drenthe daalt het aantal mensen in armoede maar er zijn 
grote verschillen tussen regio’s en kwetsbare groepen. In de 
regio Zuidoost-Drenthe is de materiële welvaart het laagst. 
Daarbij een belangrijke nuance: het gemiddeld inkomen 
in Zuidoost-Drenthe is weliswaar lager dan in de rest van 
de provincie, maar wonen is hier ook goedkoper wat de 
gevolgen (voor bijvoorbeeld leefbaarheidsproblematiek) 
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Er kan onderscheid worden gemaakt tussen de 
gezondheidstoestand in objectieve zin en in subjectieve zin. De 
gezondheid in objectieve zin wordt beoordeeld met objectieve 
indicatoren als levensverwachting, leefstijl en ziekten of 
aandoeningen. Subjectieve gezondheid gaat over hoe inwoners 
hun eigen gezondheid beoordelen, zowel lichamelijk als 
geestelijk. Om een beeld te geven van Drenthe binnen het thema 
gezondheid, wordt er naar beide componenten gekeken. 

Het thema gezondheid wordt in de Regionale Monitor Brede Welvaart 
(RMBW) van CBS gepresenteerd met vijf indicatoren, namelijk ervaren 
gezondheid, het aantal personen met één of meer langdurige ziekten of 
aandoeningen, overgewicht, levensverwachting van vrouwen en mannen. 

We vullen deze indicatoren aan met regionale inzichten vanuit onderzoek 
onder het Drents Panel. In het bijzonder gaan we nader in op de impact 
van de coronapandemie op ervaren gezondheid. Ook bieden we inzicht in 
genotmiddelen (roken en alcohol).

5.1 Ervaren gezondheid

In Drenthe is het percentage inwoners dat hun gezondheid als goed 
of zeer goed beschouwd gelijk aan het landelijk gemiddelde (79%). De 
ervaren gezondheid is in Drenthe, net als landelijk, de afgelopen jaren 
wel iets gedaald.

Mensen met een slechtere gezondheid of beperkingen zijn vaak minder 
positief over de omgeving waar zij wonen. Dit komt mogelijk doordat zij 
voorzieningen minder makkelijk kunnen bereiken en minder makkelijk 
kunnen ‘meedoen’ in de samenleving. Wanneer in een gebied veel 
mensen wonen die zich niet gezond voelen, kan dit nadelig zijn voor de 
sociaaleconomische situatie en de vitaliteit van het gebied.
 

GEZONDHEID

Een goede gezondheid is belangrijk 
voor een fijn en gelukkig leven. 
Gezonde mensen hebben over 
het algemeen een betere kwaliteit 
van leven, zijn zelfredzamer en 
doen minder een beroep op de 
zorg. Mensen met een betere 
gezondheid zijn vaak ook meer 
tevreden over hun omgeving. Een 
minder goede gezondheid kan 
daarentegen gepaard gaan met 
minder welzijn en kan consequenties 
hebben voor leefgebieden als 
arbeid, wonen en samenleving.

5.
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van de Drenten ervaart verslechtering van 
lichamelijke of mentale gezondheid door corona.

van de Drenten is tevreden met 
de eigen gezondheid.

79% 18%

Figuur 28 Invloed van de coronacrisis 
op de lichamelijke gezondheid, 2021
Bron: Drents Panel

Mijn gezondheid is verslechterd 
door de coronacrisis

18-64 jaar
65 jaar en ouder

Impact coronapandemie op ervaren gezondheid
Uit recent onderzoek onder het Drents Panel (peiling juni 2021) blijkt 
dat de coronapandemie de gezondheid van Drenten flink op de proef 
heeft gesteld. 18% van de Drenten zegt 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%) 
(Trendbureau Drenthe, 2021c).

Vooral jongvolwassenen (18-34 jaar) ondervinden een negatieve invloed 
van de coronacrisis op de lichamelijk en/of mentale gezondheid; 43% van 
hen gaf in november 2020 aan last te hebben van psychische klachten, 
10% van hen in sterke mate. Ouderen ervaren met name lichamelijke 
klachten die hen beperken in het dagelijks leven. 51% van de Drenten 
van 65 jaar of ouder geeft aan hier mee te maken te hebben, waarvan 
6% is sterke mate.
     
Ook landelijk onderzoek laat zien dat de coronacrisis de meest invloed 
heeft gehad op de mentale gezondheid van jongvolwassenen (18-25 
jaar); bijna de helft van hen (45%) zei zich vaker eenzaam te voelen, 37% 
voelde zich vaker somber en 31% vaker gestrest. Bij ouderen was dit 
aanzienlijk lager (respectievelijk 25%, 18% en 13%) (CBS, 2021b). 

Meeste inwoners Drenthe voelen zich gezond
Inwoners van Drenthe zijn over het algemeen tevreden met de eigen 
gezondheid. Op basis van de Regionale Monitor Brede Welvaart van 
het CBS zien we dat Drenthe hiermee op de 6e plek staat van de twaalf 
provincies. Volgens de indicator ‘ervaren gezondheid’ is 79% van de 
Drenten in 2020 tevreden met de eigen gezondheid. Dit ligt gelijk aan 
het landelijk gemiddelde. De ervaren gezondheid is in Drenthe, net 
als landelijk, de afgelopen licht gestegen. In 2016 was nog 77% van de 
inwoners tevreden met de eigen gezondheid.
 
We zien een duidelijk relatie met leeftijd. Naarmate men ouder wordt, 
neemt de ervaren gezondheid af. Wel zien we dat het aandeel ouderen 
(vanaf 65 jaar) dat de eigen gezondheid als goed tot zeer goed ervaart 
de afgelopen jaren gestaag is toegenomen; in 2012 vond 62% de eigen 
gezondheid goed tot zeer goed, in 2016 66% en in 2020 69%.

Als we de Drentse gemeenten vergelijken zien er enkele verschillen. De 
inwoners onder de 65 jaar uit Hoogeveen en Coevorden zijn het minst 
positief over de eigen gezondheid. In de gemeente Noordenveld en Aa 
en Hunze zijn de inwoners het meest positief over de eigen gezondheid. 

Bij de 65-plussers liggen de percentages verder uit elkaar; in Hoogeveen, 
Borger-Odoorn en Emmen voelen 65-plussers zich het minst gezond, 
en in de gemeenten Meppel en Aa en Hunze zijn 65-plussers het meest 
positief over de eigen gezondheid.

5 GEZONDHEID
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Figuur 27 Percentage (zeer) goede ervaren 
gezondheid per leeftijdcategorie, 2020
Bron: CBS
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Mijn gezondheid is niet of nauwelijks 
beinvloed door de coronacrisis
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Figuur 29 Invloed van de coronacrisis 
op de mentale gezondheid, 2021
Bron: Drents Panel
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van de inwoners heeft één of
meerdere langdurige aandoeningen. 

35%

Figuur 30 Percentage eén of meer 
langdurige aandoeningen, 2020 
Bron CBS

Van de 65-plussers in Drenthe heeft in 2020 bijna de helft te maken met 
een chronische aandoening, tegenover 30% van de 19- tot 65-jarigen. 
Landelijk heeft 28% van de 19- tot 65-jarigen en 47% van de ouderen 
hier last van. Veel voorkomende chronische ziekten bij ouderen zijn: 
gezichtsstoornissen, hartziekten, artrose, diabetes en slechthorendheid 
(Gezondheidsraad, 2009). De verwachting is dat het aantal mensen met 
een chronische aandoening de komende jaren vanwege de vergrijzing 
verder zal toenemen.

5.2 Langdurige ziekten of aandoeningen

Net als landelijk heeft in Drenthe 15% van de inwoners één of 
meerdere functiebeperkingen. Het percentage inwoners met één of 
meerdere langdurige aandoeningen ligt in Drenthe met 35% net iets 
hoger dan landelijk (32%).

Bij een functiebeperking heeft iemand moeite met horen of zien of is 
de fysieke gesteldheid niet (meer) optimaal. Langdurige aandoeningen 
zijn langer dan 6 maanden aanwezig. Functiebeperkingen en langdurige 
aandoeningen kunnen het voor een persoon moeilijker maken om goed 
deel te nemen aan de samenleving. 

Aantal mensen met aandoening stijgt met leeftijd
Het hebben van een of meer (langdurige) ziekten of aandoeningen heeft 
een grote invloed op de ervaren gezondheid en tevredenheid met het 
leven. In Drenthe heeft 10% van de 19- tot 65-jarigen last van één of 
meer lichamelijke beperkingen, net als landelijk (11%). Problemen met 
bewegen komen het vaakst voor, gevolgd door beperkingen in het zien 
en in het horen. Ouderen hebben vaker last van een functiebeperking; 
27% van de Drentse ouderen zegt hier last van te hebben, ongeveer 
gelijk aan het landelijk beeld (26%). Voor beide leeftijdsgroepen zien we 
een licht daling ten opzichte van 2016. Toen gaf respectievelijk 12% en 
28% aan last te hebben van één of meerdere functiebeperkingen.

Bij een langdurige aandoening is over het algemeen geen uitzicht op 
volledig herstel. Ouder worden gaat gepaard met een achteruitgang in 
het lichamelijk functioneren en met het ontstaan van ouderdomsziekten 
en aandoeningen (Zantinge et. al., 2011). We zien dan ook dat het 
aandeel inwoners met een langdurige aandoening toeneemt met de 
leeftijd.
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Helft Drenten voldoet aan 
landelijke beweegrichtlijnen.

49%
Van de volwassen inwoners van Drenthe 
kampt met overgewicht.

54%

Figuur 32 Percentage dat voldoet 
aan de beweegrichtlijn, 2020
Bron CBS

Figuur 31 Percentage obesitas en 
matig overgewicht , 2020
Bron CBS

Van alle Drentse gemeenten hadden volwassenen en ouderen in 
Coevorden in 2020 het vaakst overgewicht (inclusief obesitas) (65% van 
de ouderen en 57% van de 19- tot 65-jarigen). Specifiek obesitas treffen 
we het meest aan in Emmen (18% van de ouderen en 20% van de 19- tot 
65-jarigen). Beide gemeenten liggen in Zuidoost- Drenthe, een regio met 
relatief veel kwetsbare inwoners met een lagere sociaaleconomische 
achtergrond. Onderzoek wijst ook uit dat er een samenhang bestaat 
tussen de sociaaleconomische status van buurten in Nederland en het 
percentage inwoners met overgewicht (Dekker et. al., 2021).

Helft Drenten voldoet aan beweegrichtlijnen
In Drenthe beweegt 49% van de volwassenen voldoende volgens de 
beweegrichtlijnen, wat vergelijkbaar is met het landelijk gemiddelde 
(50%). In 2016 bewoog nog 48% van de volwassenen in de provincie 
Drenthe voldoende. In Drenthe sport 45% van de volwassenen minimaal 
1 keer in de week, landelijk is 51% van de volwassenen en wekelijkse 
sporter. Volgens de beweegrichtlijnen moeten volwassenen wekelijks ten 
minste 150 minuten matig intensief bewegen, zoals wandelen en fietsen, 
verspreid over diverse dagen. Ook worden tweemaal per week spier- en 
botversterkende activiteiten aanbevolen (Gezondheidsraad, 2017).

Door de coronapandemie is de sportdeelname onder Nederlanders 
sterk teruggelopen. De landelijke Sportmonitor laat zien dat in maart 
2021 54% van de Nederlanders (5-80 jaar) minimaal 4 keer per maand 
sport beoefende, dit was in maart 2019 nog 67%. Vooral jongeren en 
binnensporters zijn minder gaan sporten. Zo is 70% van de binnensporters 
minder tot niet gaan sporten tegenover 37% van de buitensporters. 
Kwetsbare groepen en mensen met een lage sociaaleconomische status 
werden tijdens de coronacrisis het hardst geraakt als het gaat om sport- 
en beweegdeelname (Mulier Instituut, 2021). 

5.3 Leefstijl

Inwoners van Drenthe leven iets minder gezond dan de gemiddelde 
Nederlander. Ze kampen het vaakst met overgewicht (53,5%). Het 
percentage rokers (17,2%) en overmatige drinkers (6,5%) ligt gelijk aan 
het landelijk gemiddelde.

Leefstijlaspecten die van invloed zijn op iemands gezondheid zijn 
onder meer overgewicht, roken, alcohol gebruik en voldoende 
beweging. Mensen met een minder gezonde leefstijl lopen meer 
gezondheidsrisico’s dan mensen met een gezonde leefstijl. Ongezond 
gedrag is verantwoordelijk voor circa 20% van de ziektelast (RIVM, 
2018). Het is bekend dat mensen met een lager opleidingsniveau en een 
lager inkomen vaak slechter scoren op leefstijlaspecten. 

Helft volwassen inwoners van Drenthe heeft overgewicht
Overgewicht en obesitas kunnen leiden tot verschillende ziekten en 
aandoeningen, waaronder diabetes, hoge bloeddruk, beroerten, hart- en 
vaatziekten, kanker en psychische klachten (In ‘t Panhuis-Plasmans et al., 
2012; RIVM, 2021). Het aantal mensen met overgewicht is de afgelopen 
decennia gestegen. In Drenthe heeft inmiddels 54% van de volwassen 
inwoners overgewicht (2020), waarvan 16% ernstig overgewicht 
(obesitas). Dit is het hoogste van alle provincies, en bovengemiddeld 
voor Nederland (47% overgewicht). 

In 2016 had 50% van de Drentse volwassenen overgewicht. Het 
percentage volwassenen met obesitas (ernstig overgewicht) is 
toegenomen van 13% in 2013 naar 16% in 2020. Het aandeel ouderen 
met overgewicht is tussen 2016 en 2020 constant gebleven. Vier op 
de tien Drentse ouderen (40%) heeft een gezond gewicht, 43% matig 
overgewicht en 16% ernstig overgewicht.

Obesitas Matig overgewicht

Nederland

Hoogeveen

Noordenveld
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Aa & Hunze

Emmen
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Drenthe
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Westerveld

Borger-Odoorn

Tynaarlo

Coevorden

14% 33%

17% 41%

16% 36%
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9% 39%

15% 43%
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12% 44%

15% 31%

16% 42%
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17% 45%
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16% 41%

16% 32%

17% 44%

16% 37%

14% 43%

19% 39%
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19% 37%
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20% 36%

18% 43%
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van de volwassen Drenten 
is een overmatige drinker.

7%

Figuur 35 Levensverwachting bij 
geboorte en vanaf 65 jaar, 2019
Bron CBS

Figuur 33 Percentage rokers, 2020
Bron CBS

5.4 Levensverwachting

De levensverwachting in Drenthe in 2019 is 79,7 jaar voor mannen 
en 83,1 jaar voor vrouwen. Dit is vrijwel gelijk aan het Nederlands 
gemiddelde.

De gemiddelde levensverwachting betreft het aantal jaren dat iemand 
vanaf de geboorte naar verwachting zal leven. De levensverwachting 
vanaf 65 is het aantal jaren dat iemand na 65-jarige leeftijd naar 
verwachting nog zal leven.

Levensverwachting gelijk aan landelijk gemiddelde
We worden gemiddeld steeds ouder, in de afgelopen jaren is in Nederland 
de levensverwachting gestegen naar 79,9 jaar voor mannen en 83,1 jaar 
voor vrouwen. In Drenthe ligt dit vrijwel gelijk (79,7 jaar voor mannen en 
83,1 jaar voor vrouwen).  Dit is vooral te danken aan verbeterde zorg en 
preventie. Er zijn wel grote gezondheidsverschillen tussen groepen. Zo 
leven inwoners met lagere inkomens en een lagere opleiding gemiddeld 
zeven jaar korter en zelfs achttien jaar in minder goed ervaren gezondheid 
dan hoger opgeleiden.
 
Het verschil in levensverwachting bij de geboorte tussen mannen en 
vrouwen is vooral een gevolg van de kleinere sterftekansen voor vrouwen 
van 65 jaar en ouder. Op jongere leeftijd sterven ook (iets) meer mannen 
dan vrouwen, maar dit verschil in sterfte heeft een klein effect op het 
geslachtsverschil in de levensverwachting, omdat op jonge leeftijd relatief 
weinig mensen overlijden in Nederland.

Als we kijken naar de levensverwachting per gemeente dan zien we dat 
de levensverwachting bij geboorte in Coevorden het laagst is (80,6 jaar) 
en in Noordenveld het hoogste (84,4 jaar). In de provincie Drenthe is de 
levensverwachting na 65 jaar gemiddeld nog 19,9 jaar. In de gemeente 
Meppel is de levensverwachting na 65 jaar het laagste met 19,3 jaar, het 
hoogst is deze in de gemeente Noordenveld (21,6 jaar). 

Genotmiddelen risico voor gezondheid
Tabak, alcohol en drugs kunnen een nadelig effect hebben op de 
gezondheid van mensen. Vooral roken is een belangrijke risicofactor. Uit 
internationale studies blijkt dat rokende jongvolwassenen gemiddeld 
10 jaar korter leven dan niet-rokers (Jha en Peto, 2014). Stoppen met 
roken is ook op oudere leeftijd nog gunstig voor het behoud van (meer) 
gezonde levensjaren. Zowel landelijk als in Drenthe rookt 17% van de 
inwoners. In 2016 was dit nog ruim één op de vijf. De verwachting is dat 
dit aandeel verder zal afnemen richting 2030 (RIVM, 2018).

Voor het gebruik van alcohol is de toekomstige ontwikkeling onzeker. 
In 2020 waren 7% van de volwassenen van 18 jaar en ouder in Drenthe 
overmatige drinkers. Dit betekent dat zij meer dan 14 glazen per week 
(vrouwen) of 21 glazen per week (mannen) drinken. Dit percentage is 
vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde (6%). Van alle volwassenen in 
Drenthe drinkt 38% maximaal één glas alcohol per dag, van de ouderen 
is dit 56%. Overmatig alcohol gebruik heeft niet alleen invloed op de 
gebruikers zelf, maar ook op de omgeving. Naar schatting is zo’n 20% 
van de verkeersdoden gerelateerd aan alcohol (Houwing et. al., 2014). 
Ook speelt alcohol vaak een rol bij (huiselijk) geweld (Trimbos instituut, 
2014).

Het aandeel rokers, overmatige drinkers en mensen met overgewicht 
liggen in 2020 nog (ver) boven de in het Nationaal Preventieakkoord 
voor 2040 gestelde doelen. Met dit akkoord wil de Rijksoverheid het 
roken, overmatig drinken onder volwassenen terugdringen naar 5% in 
2040 en het percentage volwassenen met overgewicht naar 38%.

Figuur 34 Percentage dat maximaal
één glas alcohol per dag drinkt, 2020
Bron CBS
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Deze ontwikkelingen geven ook aan dat er in Drenthe veel 
winst te halen is op het gebied van overgewicht en leefstijl, 
vooral onder laagopgeleiden. Het is bekend dat mensen met 
een lager opleidingsniveau en lager inkomen vaak slechter 
scoren op deze leefstijlfactoren. In Drenthe wonen relatief 
veel inwoners met een lagere sociaaleconomische status 
(SES) en zien we ook relatief veel mensen met overgewicht. 

Om deze problemen het hoofd te bieden is er steeds 
meer aandacht voor preventie. Groeiende aandacht voor 
preventie staan niet voor niets al langer op de politieke en 
maatschappelijke agenda in Drenthe. De komende jaren ligt 
er zowel beleidsmatig als strategisch een sterke focus op 
sport en bewegen. Programma’s als Drenthe Beweegt, het 
Meerjarenbeleidsprogramma 2021-2024 Drenthe Samen 
Gezond in Beweging en de lokale sportakkoorden waarin 
de thema’s sport en preventie bij elkaar worden gebracht 
laten dit zien. Het stimuleren van een gezonde leefstijl dient 
zich niet alleen te richten op afzonderlijke leefstijlfactoren, 
maar ook op de sociale en fysieke leefomgeving. Gelijktijdig 
moeten ook de achterliggende sociale problemen worden 
opgelost, zoals armoede, schulden en stress. Zo ontstaat 
(meer) ruimte om aan een gezonde leefstijl te werken.

5.5 Wat betekent dit
 voor brede welvaart?

Samenvattend beeld
Inwoners van Drenthe zijn over het algemeen tevreden met 
de eigen gezondheid. Echter, de coronapandemie heeft de 
gezondheid van Drenten flink op de proef gesteld. 18% zegt 
dat de lichamelijke gezondheid is verslechterd en evenveel 
Drentse inwoners spreekt van een mentale achteruitgang. 
Vooral jongvolwassenen ondervinden een negatieve 
invloed van de coronacrisis op de lichamelijk en/of mentale 
gezondheid. Drie op de tien volwassenen Drenten heeft één 
of meer chronische aandoeningen, bij Drentse ouderen is dit 
bijna de helft. Hoe ouder, hoe meer.

Inwoners van Drenthe leven iets minder gezond dan de 
gemiddelde Nederlander. Van alle provincies kampen 
inwoners van Drenthe het vaakst met overgewicht (53%). 
Het aandeel rokers (17%) en overmatige drinkers (7%) ligt 
gelijk aan het landelijk gemiddelde. Bijna de helft van de 
Drenten voldoet aan de landelijke beweegrichtlijnen en 45% 
van de Drenten is een wekelijkse sporter. 

Kansen en uitdagingen voor de regio
Deze ontwikkelingen geven aan dat Drenten hun eigen 
gezondheid als goed waarderen. Een goede ervaren 
gezondheid is van groot belang; gezonde mensen ervaren 
een betere kwaliteit van leven, zijn productiever en doen 
minder een beroep op de zorg (FSP, 2021). Ondanks 
dat steeds meer ouderen last krijgen van chronische 
aandoeningen, neemt het aandeel ouderen dat tevreden 
is met de eigen gezondheid toe. Een deel van de Drentse 
ouderen bevindt zich echter door een opeenstapeling van 
medische en sociale problemen in een kwetsbare situatie. 
Deze groep wordt in de toekomst naar verwachting groter 
(RIVM, 2018). Met de toenemende vergrijzing zal de druk 
op de zorg de komende jaren verder toenemen, wat ook 
impact zal hebben op de groep (potentiële) mantelzorgers in 
Drenthe. In Drenthe verleent nu zo’n 13% van de inwoners 
mantelzorg (zie hoofdstuk 8 Samenleving).

Het aandeel jongvolwassenen (18-34 jaar) dat kampt 
met stress, eenzaamheid en psychische problemen is als 
gevolg van alle coronamaatregelen gestegen. Mentale (on)
gezondheid heeft een grote invloed op de kwaliteit van 
leven en kan invloed hebben op de inzetbaarheid op school 
of op het werk.
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Figuur 36 Netto arbeidsparticipatie, 2003-2020
Bron CBS

In de Regionale Monitor Brede Welvaart van CBS wordt arbeid en vrije 
tijd in Drenthe gemeten aan de hand van zes indicatoren, namelijk netto 
en bruto arbeidsparticipatie, hoogopgeleide bevolking, werkloosheid, 
vacaturegraad en de tevredenheid met reistijd van en naar het werk. 

De indicatoren worden aangevuld met de regionale economische 
structuur door banen en werkgelegenheid per sector te tonen en de 
gemiddelde woon-werk afstand. Daarnaast zoomen we in op de regionale 
jeugdwerkloosheid en laaggeletterdheid. Vanuit het Drents Panel wordt 
een aanvulling gegeven met het inwonersperspectief over thuiswerken en 
tevredenheid met de beschikbaarheid van werk in de regio. 

6.1 Arbeidsparticipatie

De bruto en netto arbeidsparticipatie liggen in Drenthe lager dan het 
landelijk niveau. De bruto arbeidsparticipatie in Drenthe is 69% en de 
netto arbeidsparticipatie ligt op 66,4%. 

De arbeidsparticipatie geeft aan welk deel van de beroepsbevolking 
op de arbeidsmarkt actief is. Bij de bruto arbeidsparticipatie kijken we 
daarbij naar iedereen die werkt, of actief op zoek is naar werk, bij de 
netto arbeidsparticipatie kijken we alleen naar 
werkenden. 

Arbeidsparticipatie in Drenthe
lager dan landelijk
Met een 10de plek in het overzicht van alle 
provincies ligt de bruto arbeidsparticipatie 
in Drenthe relatief laag. De afstand tot 
de arbeidsmarkt is het grootst onder 

Brede welvaart hangt voor veel mensen 
sterk af van het hebben van passend en 
betaald werk. Daar staat tegenover dat 
ook vrije tijd grote invloed heeft op de 
levenskwaliteit die mensen ervaren. Werk 
en vrije tijd moeten dan ook in balans 
zijn (CBS). Een goede match tussen de 
regionale arbeidsmarkt en bijvoorbeeld 
opleidingsniveau is een belangrijke 
voorwaarde van een vitale economie, 
en voor Drenten zelf zorgt het hebben 
van een baan en zekerheid van inkomen 
voor een betere brede welvaart. 
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Aantal banen in Drenthe in 2020 
(minder dan in 2019).

222.190
Netto arbeidsparticipatie in Drenthe.

66%

Figuur 38 Aantal banen per 100 inwoners, 2020
Bron LISA

6.2 Banen en sectoren 

In Drenthe waren in 2020 222.190 banen, een lichte daling ten opzichte 
van 2019, wat overeenkomt met het landelijk beeld en past in de context 
van de coronapandemie. De tevredenheid over de werkgelegenheid in de 
provincie is juist gestegen. 

De werkgelegenheid in de woonplaats of in de buurt daarvan is een 
bepalende factor voor de brede welvaart. Werk is veelal een noodzakelijke 
voorwaarde voor welvaart en welzijn. Mensen die werken zijn vaker 
tevreden met het leven dan niet-werkenden. Tevredenheid met werk biedt 
daarbij een belangrijk aanvullend inzicht: het percentage dat tevreden is 
met het leven, is namelijk lager bij mensen met een slechte kwaliteit van 
de arbeid (Pot en Smulders, 2019). 

Kleine daling werkgelegenheid
Om de werkgelegenheid in kaart te brengen, meten we het aantal 
banen inclusief uitzendkrachten en kijken we naar de sectoren die de 
werkgelegenheid bieden. In 2020 waren er in Drenthe ruim 222.000 banen. 
Dit beslaat zo’n 27% van de totale werkgelegenheid in de drie noordelijke 
provincies (ruim 800.000 arbeidsplaatsen). Waar in de provincie Groningen 
de gemeente Groningen als economische motor fungeert, ontbreekt 
dit in de provincie Drenthe. Zwolle daarentegen heeft steeds meer een 
vergelijkbare functie gekregen, waardoor de stedelijke kernen in Drenthe 
deze ontwikkeling niet zien (Doets et al., 2020). De werkgelegenheid in 
Drenthe is met 3,7% toegenomen in de periode 2016-2019. In Groningen 
steeg de werkgelegenheid in dezelfde periode met 7,1%. Van 2019 op 2020 
was er een negatieve groei, welke voor Drenthe juist laag uitviel met -0,2% 
vergeleken met -1,5% in de provincie Groningen.

Per 100 inwoners zijn de meeste banen in de stedelijke gebieden als Assen 
(114 banen per 100 inwoners), Meppel (108) en Hoogeveen (100). Het 
laagst aantal banen per 100 inwoners vinden we in Borger-Odoorn (62).

jongeren en met name laagopgeleiden (lees meer hierover in de paragraaf 
‘werkloosheid’ en ‘opleidingsniveau’). Door een afnemende werkloosheid 
is de netto arbeidsparticipatie de afgelopen jaren wel toegenomen van 
64,8% in 2012 tot 66,4% in 2020. De toenemende trend van 2015 tot 
2019 en lichte daling in 2020 is zichtbaar in alle Drentse gemeenten. Met 
name in het tweede kwartaal van 2020 daalde de arbeidsparticipatie 
door de eerste lockdown. In de tweede helft van 2020 is dit voor een 
belangrijk deel hersteld, maar niet geheel. Cijfers van CBS laten zien dat de 
arbeidsparticipatie sinds september 2020 weer elke maand toeneemt.
 
De gemeenten in Drenthe volgen de landelijke trend, maar de Oost-Drentse 
gemeenten blijven achter. De netto arbeidsparticipatie is het laagst in 
de gemeente Emmen (62,4%) en het hoogst in de gemeenten Meppel 
(69,9%) en De Wolden (69,8%). Een hogere mate van arbeidsparticipatie 
draagt bij aan een hoger bbp, maar ook aan het in stand houden van 
sociale voorzieningen. Het hebben van een baan biedt bovendien sociale 
contacten, mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling en het gevoel een 
bijdrage te leveren aan de samenleving, dit wordt positief geassocieerd 
met hoger welzijn (Helliwel en Putnam, 2004).

Figuur 37 Netto en bruto
arbeidsparticipatie per gemeente 2020
Bron CBS
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banen in Drenthe is in de zorgsector

1 op de 5
Aantal zzp’ers in Drenthe.

24.500

Aandeel zzp’ers neemt af
In de afgelopen 10 jaar is het aantal zelfstandigen in Drenthe gestaag 
gegroeid, van 21.800 in 2011 tot 24.500 in 2020 (voorlopige cijfers CBS). 
Van 2019 op 2020 is een lichte daling zichtbaar, ten gevolge van de 
coronacrisis. De stijging van het absolute aantal zelfstandigen zonder 
personeel gaat echter minder hard dan de stijging van het totaal aantal 
werkenden. 

Het aandeel zzp’ers onder werkenden neemt sinds 2016 langzaam af. 
Landelijk wordt 12,3% van de werkgelegenheid door zzp’ers gevormd, in 
Drenthe is dat 11,5%. Noord-Holland heeft het hoogste aandeel zzp’ers 
(14,4%) en Limburg het laagste (9,9%).

In 2020 is de groep zzp’ers 24.500 personen groot. De meeste zzp’ers 
zijn werkzaam in de commerciële dienstverlening (SBI G-N), namelijk 
41% in 2019 (CBS), dat is ruim 6 procentpunt minder dan landelijk. In 
verhouding zijn er in Drenthe veel zzp’ers actief in de sector landbouw, 
bosbouw en visserij (13,7% vs. 6,4% landelijk). 

De meeste zzp’ers zijn in de gemeenten 
Emmen (17% van de Drentse zzp’ers), Assen 
en Hoogeveen (beiden 10%). Daarnaast 
moet worden opgemerkt dat in de landelijke 
Drentse gemeenten sprake is van een 
oververtegenwoordiging van zzp’ers in de 
lokale werkgelegenheid. De woonfunctie krijgt 
een grotere economische betekenis. Veel 
zzp’ers kiezen hun vestigingsplaats op basis van 
het woonklimaat, gevolgd door bereikbaarheid 
en voorzieningen. 

Figuur 39 Percentages werkgelegenheid 
per sector in Drenthe, 2020
Bron LISA

Zorg blijft de grootste sector
De laatste jaren steeg de werkgelegenheid in de meeste sectoren. Ten 
opzichte van 2019 is in 2020 echter een kleine daling of een stabilisatie 
te zien. In Drenthe is de gezondheidszorg de grootste sector. Bijna 
een op de vijf banen in Drenthe is een baan in de zorg (20%). Drenten 
werken ook veel in de handel (17%), zakelijke dienstverlening (12%) 
en industrie (11%). In vergelijking met Nederland is vooral het 
aandeel banen in de zorg groot en het aantal banen in de zakelijke 
dienstverlening wat kleiner.

Van de Drentse gemeenten zag de gemeente Emmen (-1,3%) de 
sterkste daling in de werkgelegenheid. De grootste stijgers zijn de 
gemeenten Westerveld (2,6%), Tynaarlo (2,1%), De Wolden (1,7%) en 
Aa en Hunze (1,7%). 
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Figuur 40 Aandeel zzp’ers per gemeente, 2020
Bron CBS
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Sinds 2017 is de instroom in de sector zorg 
en welzijn hoger dan de uitstroom.

2017
Drenthe staat voor de vacaturegraad op
de 8ste plaats van de landelijke ranglijst.

plaats 8 van 12

Figuur 42 Aantal vacatures per 1.000 inwoners, 20205

Bron CBS
Krapte in zorg en vrijetijdseconomie 
Mede door de steunpakketten heeft de coronacrisis niet gezorgd voor 
een substantiële verruiming van de arbeidsmarkt, waardoor de krapte 
weer direct en in veel sectoren voelbaar is. Wel zijn er specifieke 
sectoren waar de krapte nu extra voelbaar is. Veel bedrijven in de 
vrijetijdssector (horeca, de reisbemiddeling en de cultuursector) hebben 
in de coronatijd hun personeel moeten laten gaan. Een deel van deze 
voormalige medewerkers is gedurende de diverse lockdowns elders 
gaan werken, waardoor bijvoorbeeld de horeca moeite heeft om weer 
voldoende personeel terug te krijgen. (Trendbureau Drenthe, 2021c). 

De sector zorg en welzijn staat tijdens de coronacrisis onder hoge druk. 
Het is bovendien in Drenthe een belangrijke sector wat betreft de 
werkgelegenheid. De sector heeft te maken met een dubbele vergrijzing. 
Allereerst door vergrijzing van het personeelsbestand waardoor 
er rekening gehouden moet worden met een hoge uitstroom van 
personeel. Ten tweede is er sprake van een vergrijzende bevolking die 
de vraag naar zorg doet stijgen. Een positieve ontwikkeling is dat er sinds 
2017 meer nieuwe medewerkers instromen dan uitstromen. 

In de figuur is de index van het saldo 
zichtbaar (het resultaat van instroom 
minus uitstroom in de sector), waarbij 
2010 het referentiejaar is (100). Voor 
Nederland was het laatste kwartaal van 
2016 voor het eerst weer positief, Drenthe 
volgde vanaf het eerste kwartaal 2017. 

6.3 Vacaturegraad

In Drenthe zijn er 23 vacatures per 1.000 inwoners, landelijk zijn 
dit 25 vacatures per 1.000 inwoners: een scherpe daling tijdens de 
coronacrisis.

De vacaturegraad betreft het aantal vacatures per duizend banen, 
gemeten in het vierde kwartaal van het jaar. Deze cijfers zijn beschikbaar 
op provincieniveau en geven een indruk van de krapte op de 
arbeidsmarkt. Een erg krappe arbeidsmarkt kan belemmerend werken, 
maar enige krapte biedt ruimte voor ook mensen met minder goede 
kansen op de arbeidsmarkt.

Scherpe afname vacaturegraad in 2020
Drenthe staat voor de vacaturegraad op de 8e plek landelijk, samen met 
Overijssel. Dit ligt in Drenthe net iets onder het landelijk gemiddelde 
met 23 vacatures per 1.000 banen, t.o.v. 25 landelijk. De vacaturegraad 
liet een stijgende lijn zien tussen 2015 en 2019 en een scherpe afname in 
20205. Drenthe volgt de landelijke trendlijn op de voet. 

Een hoge vacaturegraad is een indicator van een krappe arbeidsmarkt. 
Sinds het herstel van de economische crisis zien we inderdaad dat 
de vacaturegraad stijgt en in 2020 met de coronacrisis een duidelijk 
daling. Een krappe arbeidsmarkt kent voor- en nadelen. Momenteel 
zien we bijvoorbeeld de nadelen van een te krappe arbeidsmarkt 
in de zorgsector – deze sector kende al personeelstekorten maar 
dit is versterkt door corona. Landelijk gezien heeft de ICT-sector de 
hoogste vacaturegraad (UWV, 2020a). Voor werkgevers kan een krappe 
arbeidsmarkt als nadelig worden ervaren, zij hebben meer moeite om 
geschikt personeel te vinden wat groei kan belemmeren. Aan de andere 
kant kan een krappe arbeidsmarkt meer kansen bieden voor starters 
of oudere werknemers voor wie het in een ruimere arbeidsmarkt 
moeilijker is om een (nieuwe) baan te vinden.
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Van de mensen met een WW-uitkering 
stroomt door naar de bijstand..

3,6%
Werkloosheid in Drenthe.

3,7%

79

Figuur 44 Werkloosheidspercentages, 2013-2020
Bron LISA

Vanaf 2015 was de provinciale trend bijna gelijk aan de landelijke 
dalende trend. Die laatste zwakte echter af in 2019, terwijl de trend 
in Drenthe doorzette. In vergelijking met 2019 is zowel in Drenthe als 
landelijk het werkloosheidspercentage weer iets toegenomen. Het 
werkloosheidspercentage in de gemeente Emmen (4,7%), Assen (3,8%) 
en Meppel (3,8%) liggen in 2020 op of boven het landelijk gemiddelde 
(3,8%). De laagste percentages vinden we in De Wolden (3%), Midden-
Drenthe (3,1%) en Westerveld (3,1%).

Hoge instroom WW, lage doorstroom naar bijstand
De coronacrisis heeft invloed gehad op het aantal WW-uitkeringen, 
met name als we kijken naar de instroom. Er is een duidelijke stijging te 
zien in het aantal nieuw toegekende WW-uitkeringen. Ten opzichte van 
februari 2020 steeg het aan nieuwe WW-uitkeringen een maand later 
fors met 53%. In reguliere jaren daalt het aantal nieuwe aanvragen in 
Drenthe in maart, door de opstart van seizoenswerk (UWV, 2020b). 

Deze toename in de eerste maanden na de corona-uitbraak treft 
in Drenthe vooral dienstverlenende beroepen en jongeren. In de 
dienstverlenende beroepen is een grote stijging van 38% te zien in 
augustus 2020 ten opzichte van exact een jaar eerder. En voor jongeren 
was op dat moment de instroom in de WW maar liefst 2,5 keer zo hoog 
(meetmoment augustus 2020). 

Een klein deel van mensen met een WW-uitkering komt vervolgens 
in de bijstand (UWV, 2020b). In 2013 was deze doorstroom relatief 
gezien hoog met gemiddeld 6,7% in Nederland, maar het gaat 
om kleine percentages. Na de economische crisis in 2018, was de 
doorstroom landelijk nog maar 3,8%. Het doorstroompercentage in de 
arbeidsmarktregio Drenthe ligt met 3,6% rond het landelijk gemiddelde. 
De doorstroom van WW naar bijstand is in Drenthe hoger in de 
grootstedelijke gebieden. Dit heeft te maken met het hogere aandeel 
alleenstaanden en laagopgeleiden. Ook stromen er gemiddeld meer 
50-plusser door van de WW naar de bijstand, als gevolg van een minder 
gunstige arbeidsmarktpositie.

6.4 Werkloosheid

Het werkloosheidspercentage daalde in de periode vanaf 2013, maar 
stijgt licht ten opzichte van 2019. Het werkloosheidspercentage in 
Drenthe is in 2020 vrijwel gelijk aan het landelijk gemiddelde. 

Werkloosheid is het verschil tussen de vraag naar en het aanbod van 
arbeid. Voor de werkloosheid kijken we naar het aantal niet-werkende 
werkzoekenden dat geregistreerd staat bij het UWV. Het percentage 
niet werkenden werkzoekenden is berekend ten opzichte van de 15 tot 
75-jarige beroepsbevolking.

Werkloosheidspercentage volgt landelijke lijn
De werkloosheid in Drenthe is toegenomen van 2,9% in 2019 naar 3,7% 
in 2020. Maar die stijging valt veel lager uit dan verwacht, mede omdat 
er door de landelijke steunpakketten relatief weinig bedrijven failliet zijn 
gegaan.

In Drenthe ligt het werkloosheidspercentage op 3,7% en landelijk op 
3,8%. Het verschil met het Nederlands gemiddelde fluctueert gedurende 
het jaar. De verschillen tussen Drenthe en Nederland nemen af in het 
voorjaar en de zomer door seizoenswerkgelegenheid in landbouw, 
horeca, detailhandel en bouw. In het najaar en de winter nemen ze toe 
door het wegvallen van het seizoenswerk.
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Meeste Drenten tevreden met reistijd
van en naar werk.

86%

6 Niet alle werkloze jongeren laten zich registreren bij het 
UWV, omdat ze niet altijd recht hebben op een uitkering. 

Figuur 46 Percentage jongeren dat bij het UWV 
geregistreerd staat als werkzoekend, 2019
Bron CBS

6.5 Tevredenheid met werk en reistijd

Bijna 1 op de 4 leden van het Drents Panel geeft aan (zeer) tevreden te 
zijn met de werkgelegenheid en 86% is (zeer) tevreden met de reistijd 
van en naar werk. De mogelijkheid om blijvend meer thuis te werken is 
voor 23% een gewenste optie. 

Werkgelegenheid is een belangrijk thema voor de (brede) welvaart in 
de regio, maar hoe tevreden zijn Drenten zelf met de werkgelegenheid? 
Feitelijk zien we dat Drenten verder weg wonen van hun werk dan 
gemiddeld in Nederland, maar meer kilometers betekent niet ook per 
definitie een langere reistijd. Het Drents Panel is gevraagd naar hun 
waardering voor de werkgelegenheid en tevredenheid met reistijd.

Tevredenheid met werk in de regio blijft stijgen
Objectief gemeten doet Drenthe het minder goed op het gebied 
van werk vergeleken met de rest van Nederland. Met een 10de 
plek van alle provincies is de arbeidsparticipatie in Drenthe laag. De 
arbeidsparticipatie in de provincie groeit wel, maar niet zo snel en op 
een lager niveau als in de rest van Nederland. Ondanks de lage plek op 
de landelijke ranglijst zien we dat het Drents Panel meer tevreden is met 
de werkgelegenheid in 2020 dan in 2018. 

Met het herstel na de economische crisis stijgt de werkgelegenheid 
sinds 2017 en dat zien we terug in hoe de Drentse panelleden het 
aanbod van werk ervaren: er is een duidelijk stijgende lijn in hoeveel 
panelleden tevreden zijn over de hoeveelheid beschikbaar werk in de 
regio. Dat geldt zowel voor henzelf (54%) als voor de werkgelegenheid in 
het algemeen (39%). Gezien het meetmoment midden in de coronacrisis 
is het opvallend dat er geen achteruitgang is ten opzichte van 2018.
De coronacrisis gaat gepaard met een economische crisis. Het verlies
van werk en opdrachten, of de angst om deze in de toekomst te 
verliezen, hebben financiële zorgen en tekorten als gevolg
(Trendbureau Drenthe, 2021b). 

Hoge jeugdwerkloosheid, vooral in stedelijke gemeenten 
Het aandeel werkloze jongeren in de totale werkloosheid is een indicatie 
voor de economische vitaliteit van een gebied. Voor deze graadmeter 
gebruiken we het aandeel bij het UWV geregistreerde werkzoekende 
jongeren onder de 27 jaar6. In Drenthe ligt dit percentage hoger dan 
landelijk; 5,5% in Drenthe versus 4,3% gemiddeld in Nederland. Het 
aandeel dat geregistreerd staat als niet-werkzame werkzoekende is in 
Drenthe 3,1% en landelijk is dit 2,5%. 

Het percentage geregistreerde werkzoekende jongeren onder de 27 jaar 
was in 2019 het hoogst in de gemeente Assen (7,3%). Ook in Emmen, 
Borger-Odoorn en Meppel was het aandeel jongeren relatief hoog. Het 
aandeel niet werkende werkzoekende jongeren ligt in de gemeenten 
Assen, Emmen, Meppel en Westerveld boven de 4%. In gemeenten De 
Wolden, Tynaarlo en Aa en Hunze zijn de percentages geregistreerde 
werkzoekenden beneden de 3,5%. 

Een lage jeugdwerkloosheid is zowel van economisch als sociaal belang. 
De werkloosheid onder jongeren is vaak veel hoger dan de algemene 
werkloosheid. Jongeren zijn vaak de eersten die in een crisis hun werk 
verliezen. In het geval van de coronacrisis zien we dat jongeren vaker 
in de hardst geraakte sectoren werken (horeca en detailhandel) en 
dat zij vaker een tijdelijk of een flex-contract hebben. Van de vorige 
economische crisis weten we dat jongeren vaak jarenlang last hebben 
van een slechte start op de arbeidsmarkt (Bekker, 2020; Bell en 
Blanchflower, 2010). Er is bovendien een verband aangetoond tussen 
(langdurige) jeugdwerkloosheid en sociale uitsluiting (Kieselbach et 
al., 2013) en het gebrek aan toekomstperspectief kan leiden tot een 
negatief zelfbeeld of een toename van schulden (Bekker, 2020). 
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Gemiddelde woon-werk afstand van Drenten.

28 km

Figuur 48 Acceptabele reistijd woon-werkverkeer 
(excl. % ‘niet van toepassing’), 2020
Bron Drents Panel 

Een kleine 5% geeft aan minder dan 15 minuten onderweg te willen zijn 
en bijna vier van de tien panelleden wil maximaal 15-30 minuten reizen 
naar het werk (38%). Een bijna even zo groot deel geeft aan dat ze best 
een half uur tot driekwartier willen reizen om op het werk te komen 
(40%). Er is een kleine verschuiving waar te nemen sinds 2018. Minder 
panelleden geven aan binnen het half uur te willen blijven en meer 
mensen zijn bereid om een half uur tot een uur te reizen (van 44% in 
2018 naar 52% in 2020). Jongvolwassenen (18-34 jaar) zijn vaker bereid 
om iets verder te reizen, evenals mensen die op het platteland wonen 
vergeleken met de stad.

Meer reiskilometers naar werk,
maar Drenten zijn wel heel tevreden
Een andere indicator die iets zegt over beschikbaarheid en tevredenheid 
met de werkgelegenheid is de mate van tevredenheid met de reistijd 
naar het werk. Deze is immers van invloed op de werk- en privébalans. 
Feitelijk zien we dat Drenten verder weg wonen van hun werk dan 
gemiddeld in Nederland. De gemiddelde woon-werk afstand van 
Drenten in 2019 is 28 kilometer en gemiddeld voor Nederlanders is 
dit 22,2 kilometer. Alleen in Zeeland (32,1 km) en Flevoland (31 km) is 
de afstand naar het werk langer. Ondanks het feit dat Drenten verder 
moeten reizen naar het werk is 88,1% (zeer) tevreden met de reistijd. 
Hiermee staat de provincie op de 2e plek van alle provincies en lijkt de 
grotere afstand niet ten koste te gaan van de tevredenheid.

Op gemeenteniveau zijn er ook verschillen te zien. Inwoners van de 
gemeenten Westerveld (33,6 km) en Borger-Odoorn (32,4 km) moeten 
gemiddeld de grootste afstand afleggen. In Hoogeveen (25,2 km) 
hoeft men gemiddeld het minst ver te reizen, gevolgd door Tynaarlo, 
Noordenveld en Assen.

Het ligt voor de hand dat op het platteland vaker sprake is van langere 
reisafstanden, immers de meeste banen bevinden zich in grotere steden. 
Uit verdiepend onderzoek onder het Drents Panel blijkt dat stedelingen 
iets minder vaak bereid zijn om lange afstanden af te leggen. Mensen 
die op het platteland wonen zijn vaker bereid om driekwartier of langer 
te reizen.

Het aanbod van werk binnen een acceptabele reisafstand van het 
woongebied is van belang voor de leefbaarheid in een gebied. De 
werkgelegenheid hoeft niet direct naast de (woon)deur te zijn. 
Bovendien betekent meer kilometers niet ook per definitie een langere 
reistijd. Drentse panelleden willen best een eindje reizen naar hun werk. 
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50%
geeft aan geen thuiswerk-mogelijkheden 
te hebben. 

Jongvolwassenen willen liever niet blijvend thuiswerken
Tijdens de coronapandemie gold veelal een thuiswerk-advies. Het 
Drents Panel is gevraagd of ze denken in de nabije toekomst (na de 
coronacrisis) blijvend meer thuis te gaan werken. Van de panelleden 
voor wie het van toepassing is geeft 41% gaf aan deze mogelijkheid nu 
al te hebben of dit in de nabije toekomst te gaan doen. De helft heeft 
deze mogelijkheid niet of maar beperk door hun beroep en 1% geeft 
aan dat de werkgever er geen voorstander van is. 8% weet dit op het 
moment van vragen nog niet. 
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Figuur 49 Meer thuiswerken in de 
nabije toekomst per categorie, 2020
Bron Drents Panel
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Figuur 50 Meer thuiswerken in 
de nabije toekomst, 2020
Bron Drents Panel
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Er zijn enkele duidelijke verschillen tussen de leeftijdscategorieën. 
Met name 35-49-jarigen geven vaak aan in de toekomst meer thuis te 
willen werken. Jongvolwassenen juist het minst. Andere onderzoeken 
bevestigen dit beeld. Er is een groot verschil tussen de groepen jongeren 
tot dertig jaar en oudere medewerkers, waarbij jongeren vaker naar 
kantoor willen. Dit heeft verschillende oorzaken. Jongeren zijn nog maar 
kort met hun loopbaan begonnen en zijn op zoek naar contact, hulp 
van collega’s en moeten nog een netwerk opbouwen (Wawoe, 2021). 
Ook is de kans groter dat je huis als jongere minder geschikt is om thuis 
te werken. Van der Lippe waarschuwt dat (volledig) thuiswerken de 
ongelijkheid op de arbeidsmarkt zou kunnen vergroten doordat jongeren 
minder zichtbaar zijn en door minder werkervaring vanuit huis ‘minder 
snel klimmen op de carrièreladder of een vast contract krijgen’ (2021).
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van de beroepsbevolking is hoog opgeleid.

28,5%

Figuur 51 Opleidingsniveau, 2020
Bron CBS

Assen (36,0%). Het verschil met Emmen (19,0%) 
en Hoogeveen (22,5%) is groot. De invloed van 
Groningen als onderwijsstad en de relatief korte 
reisafstand vanaf deze gemeenten is hier mogelijk 
een verklaring voor. 

De kansen voor laag-, middelbaar- en 
hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt verschillen 
sterk. In 2020 werd dit extra uitvergroot door de 
coronacrisis. Landelijk was het aantal laagopgeleiden dat deel uitmaakte 
van de werkzame beroepsbevolking in het tweede kwartaal van 2020 
10,5% lager dan in het jaar daarvoor. En in het tweede kwartaal van 
2021 liep dit aantal nog steeds terug, met 5,1% (CBS, 2021c). Voor 
middelbaar geschoolden was de krimp in het tweede kwartaal van 2020 
veel lager (-1,9%). Ook in het tweede kwartaal van 2021 was de krimp 
van de werkzame beroepsbevolking van middelbaar opgeleiden beperkt 
met -1,6%. Onder hoogopgeleiden was er daarentegen helemaal geen 
sprake van krimp, daar was juist sprake van een behoorlijke groei: 6% 
groei in het tweede kwartaal van 2020 ten opzichte van het voorgaande 
jaar en nog eens 8% groei in het tweede kwartaal van 2021. 

De coronacrisis heeft het belang van een wendbare beroepsbevolking 
extra duidelijk gemaakt. Er ligt een grote scholingsopgave om de 
versneld ingezette ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van 
e-commerce en overige digitale vaardigheden binnen de IT-sector te 
kunnen bijbenen (Trendbureau Drenthe, 2021c). 

6.6 Opleidingsniveau

Het aantal hoog opgeleiden ligt in Drenthe onder het landelijk 
gemiddelde, maar is wel wat toegenomen in de afgelopen jaren. Dat is 
in lijn met de landelijke trend. Er zijn vrij grote regionale verschillen in 
opleidingsniveau. 

Over het algemeen zijn mensen met een hoger opleidingsniveau 
gelukkiger (o.a. CBS, 2020a; Castriota, 2007; Cuñado en de Gracia, 
2012). Opleidingsniveau hangt namelijk samen met diverse andere 
aspecten zoals gezondheid en inkomen. Het wordt indirect geassocieerd 
met hogere welzijnstevredenheid. Een hogere opleiding, als ook 
geletterdheid, biedt meer kansen op de arbeidsmarkt en geeft meer 
mogelijkheden om het leven naar eigen inzicht in te richten.

Kleiner aandeel hoogopgeleiden 
Met 28,5% van de beroepsbevolking dat in 2020 hoog opgeleid is, 
bevindt Drenthe zich volgens de Regionale Monitor Brede Welvaart 
samen met Overijssel op een gedeelde 10de plek. Het aantal hoger 
opgeleiden ligt in Drenthe dus onder het landelijk gemiddelde (34,8%). 
Het aantal hoger opgeleiden in Drenthe is in lijn met de landelijke trend 
de afgelopen jaren toegenomen.
 
In 2020 is het aandeel laagopgeleiden in Drenthe 29%, 2 procentpunt 
hoger dan het Nederlandse gemiddelde. Het verschil met het landelijke 
gemiddelde is het afgelopen jaar weer wat groter geworden. Drenthe 
heeft relatief minder hoogopgeleiden in de beroepsbevolking dan 
Nederland (resp. 29% en 35%) en kent juist relatief veel mensen met een 
middelbaar onderwijsniveau, 42% om 38% landelijk.

Ook zijn er duidelijke verschillen tussen de gemeenten. Zo heeft de 
gemeente Tynaarlo (43,5%) het hoogste aantal hoogopgeleiden van 
de provincie, gevolgd door Aa en Hunze (40,0%) en op enige afstand 
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van de Drentse bevolking kampt met 
laaggeletterdheid

11%

7 De relatief slechte score van met name Aa en Hunze 
is niet makkelijk te verklaren vanuit bijvoorbeeld de 
bevolkingssamenstelling (in 2016 was het aandeel 11-13%). 
Een mogelijke verklaring is dat de percentages schattingen 
zijn. De onderzoekers geven aan vooral te kijken naar 
hoe de gemeente zich verhoudt tot andere gemeenten.

Figuur 52 Laaggeletterdheid, 2019
Bron Geletterdheid in Zicht

6.7 Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid in Drenthe is op provincie niveau gelijk aan 
landelijk, maar per gemeente zijn de verschillen groot en kan het 
aandeel laaggeletterdheid sterk oplopen. 

Laaggeletterden hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen en 
het werken met de computer. Er is steeds meer aandacht voor de rol 
die basisvaardigheden spelen in de zelfredzaamheid van inwoners. 
Laaggeletterden hebben vaker schulden of geldproblemen, ze hebben 
ook vaker moeite met het vinden van werk en voelen zich vaker minder 
gezond. 

Aandeel laaggeletterden hoogst in Aa en Hunze
Laaggeletterdheid gaat niet alleen om lezen en schrijven, maar ook om 
rekenen en digitale vaardigheden. Laaggeletterden zijn volwassenen 
die niet het taal- of rekenniveau hebben dat je aan het eind van een 
vmbo-, mbo 2- of 3-opleiding zou moeten hebben (Stichting Lezen en 
Schrijven, 2021). Het belang van goede (digitale)taalvaardigheden werd 
tijdens de coronacrisis extra duidelijk. Thuiswerken vraagt om andere 
(digitale) vaardigheden dan regulier werk. Juist voor laaggeletterden was 
het extra moeilijk om voldoende gebruik te kunnen maken van om- en 
bijscholing. De aanpak van laaggeletterdheid kwam hierdoor tijdens de 
coronacrisis op een laag pitje te staan (Trendbureau Drenthe, 2021c).

In Drenthe is naar schatting 11% van alle inwoners laaggeletterd, dit is 
gelijk aan het landelijk gemiddelde. Het aandeel laaggeletterden in de 
gemeenten Aa en Hunze (19%)7 en De Wolden (14%) is het hoogst en 
liggen samen met Emmen en Hoogeveen boven het boven het Drents 
gemiddelde. 

De gemeenten Noordenveld en Tynaarlo hebben een relatief 
laag aandeel laaggeletterden. Dit kan wellicht deels verklaard 
worden doordat de bevolkingssamenstelling in deze gemeenten iets 
afwijkt van die in de andere gemeenten: gemiddeld gezien is het 
opleidingsniveau hier iets hoger en werken er meer mensen fulltime. 
Dit zijn factoren die sterk samenhangen met laaggeletterdheid (Huijts 
et al., 2020).

6 ARBEID EN VRIJE TIJD

Nederland 12%

Noordenveld

Westerveld

Borger-Odoorn

Midden-Drenthe

Assen

Aa & Hunze

9%

11%

11%

10%

19%

Drenthe 11%

Meppel 9%

Tynaarlo

Hoogeveen 14%

Emmen 12%

De Wolden 14%

Coevorden 11%

7%

7%



91

6.8 Wat betekent dit
 voor brede welvaart?

Samenvattend beeld
Voor een aantal van de objectieve indicatoren van 
arbeid en vrije tijd scoort Drenthe relatief gezien laag. 
De arbeidsparticipatie ligt lager, het aandeel hoger 
opgeleiden ligt lager en de reisafstand voor woon-werk 
verkeer is groter. Dit zijn geen nieuwe ontwikkelingen: 
de provincie volgt op deze punten al jaren de landelijke 
trendlijn, maar op een lager niveau. Voor vele aspecten 
van arbeid en vrije tijd is de trendlijn stijgend, zo ook 
voor de netto arbeidsparticipatie en hoogopgeleiden. De 
werkloosheid nam af en de vacaturegraad stijgt. Er zijn 
echter grote verschillen tussen de gemeenten. Waar het 
provincie gemiddelde voor het werkloosheidspercentage en 
laaggeletterdheid nagenoeg gelijk is aan landelijk, zien we 
dat de stedelijke gemeenten veelal in negatieve zin opvallen. 
De werkloosheid is bijvoorbeeld het hoogst in Emmen, 
Assen en Meppel. De jeugdwerkloosheid ligt duidelijk hoger 
dan landelijk, in het bijzonder in Assen en Emmen waar het 
7% of hoger is. 

Ondanks de relatief lage rangplek op verscheidene 
indicatoren zijn Drentse panelleden steeds vaker tevreden 
met de werkgelegenheid. Bijna 1 op de 4 geeft aan (zeer) 
tevreden te zijn. Zij zijn bovendien heel tevreden met 
de reistijd voor woon-werkverkeer. De mogelijkheid om 
blijvend te meer thuis te werken is voor 41% een gewenste 
optie, voor jongvolwassenen ligt dit duidelijk lager. 

Kansen en uitdagingen voor de regio
Deze ontwikkelingen schetsen een beeld dat Drenthe 
te maken heeft met een steeds groter wordende krapte 
op de arbeidsmarkt. Die krapte uit zich in kwantitatieve, 
kwalitatieve en regionale mismatches veroorzaakt door 
onder andere de bevolkingssamenstelling, door vergrijzing 
of door technologische ontwikkeling. Corona heeft die 
problemen uitvergroot. Zo lieten de meeste sectoren 
krimp zien (of bleven ze nagenoeg gelijk) en daalde het 
aantal banen. Dit is vergelijkbaar in de rest van Nederland. 
Vooral de jeugdwerkloosheid nam toe in de eerste helft van 
2020. Dit komt veelal door het soort werk en de tijdelijke 
contracten. De hoge instroom van nieuwe WW-uitkeringen 
lijkt echter vooralsnog – op de korte termijn – geen grote 
problemen te veroorzaken in Drenthe gezien de beperkte 
doorstroom naar de bijstand. Het lange termijneffect is 
echter nog moeilijk te voorspellen. 

Er liggen kansen in de personeelstekorten in de horeca en 
toerisme om jongeren (weer) aan werk te helpen. Ook de 
personeelstekorten in de zorg, logistiek, techniek en ICT 
bieden kansen daartoe. In deze en andere sectoren is nu 
al sprake van krapte en de verwachting is dat dit verder 
toeneemt. Rond de energietransitie liggen tevens veel 
baankansen, maar daar zijn wel specifieke (technologische) 
competenties voor nodig. Een belangrijke voorwaarde om 
voldoende op de kansen in te spelen is de mogelijkheid voor 
om-, bij of opscholing. Een andere belangrijke voorwaarde 
voor een betere afstemming tussen vraag en aanbod op 

de regionale arbeidsmarkt ligt in het geven van goede 
voorlichting over de perspectieven op de arbeidsmarkt. 

Ook de demografische ontwikkelingen zullen hun weerslag 
hebben op de arbeidsmarkt in de regio. Er gaan meer 
mensen met pensioen dan er aan nieuwe instroom bij 
komt. In de komende 30 jaren neemt de potentiële 
beroepsbevolking in Drenthe af en neemt het aandeel 
ouderen toe. Met bijna één op de vijf banen in de zorgsector 
is het van belang om extra alert te zijn op de match tussen 
vraag en aanbod in deze sector. Daar komt bij dat er relatief 
veel hoger opgeleide (jongere) mensen de regio verlaten 
en het aandeel laagopgeleiden is hoger dan landelijk. De 
krimpende beroepsbevolking in Drenthe betekent ook 
dat er nagedacht moet worden over het verhogen van de 
arbeidsproductiviteit om met minder mensen evenveel 
(of meer) te realiseren. Daarvoor is aandacht nodig voor 
technologische innovatie en investeringen in kunstmatige 
intelligentie en robotisering (Trendbureau Drenthe, 2021c).
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Figuur 53 Tevredenheid met woonomgeving en 
groenvoorzieningen, percentage (helemaal) mee eens
Bron Drents Panel

Woontevredenheid vormt een belangrijk aspect van de brede 
welvaart. Waar en hoe mensen wonen is belangrijk voor de 
gezondheid en voor allerlei sociale aspecten. Zo wordt het woon- 
en leefklimaat bepaald door in welke buurt iemand woont en de 
nabijheid van voorzieningen, veiligheidsbeleving en de mate waarin 
misdrijven plaatsvinden. De woning en woonomgeving zijn tevens 
bepalend voor het persoonlijk welzijn. Een huis biedt stabiliteit en 
veiligheid (Herbers en Mulder, 2016).

Vanuit de Regionale Monitor Brede Welvaart (RMBW) van CBS wordt bij 
het thema wonen gekeken naar vijf indicatoren, tevredenheid met de 
woonomgeving, tevredenheid met de woning, gemiddelde afstand tot 
een sportterrein, een basisschool en cafés. 

We vullen deze indicatoren aan met gegevens over een Drentse 
woningvoorraad en bereikbaarheid van andere voorzieningen. 
Daarnaast bieden we aanvullende inzichten vanuit onderzoek onder het 
Drents Panel. 

7.1 Tevredenheid met de woonomgeving

In 2018 staat Drenthe bovenaan de landelijke ranglijst voor de 
tevredenheid met de woonomgeving. In Drenthe geeft 87% aan (zeer) 
tevreden te zijn met de woonomgeving, landelijk is dat 83%. 

Woontevredenheid vormt een belangrijk aspect van de brede welvaart. 
In nauwe relatie met de woning zelf, spelen de kenmerken van de buurt 
een belangrijke rol. Een groene woonomgeving wordt vaak als prettig 
ervaren en kan zelfs een betere gezondheid bevorderen. De omgeving 
waar iemand woont heeft invloed op het persoonlijk welzijn. Dat gaat 
om de gebouwde omgeving en de sociale omgeving zoals de contacten 
met buurtgenoten.

Een goed en betaalbaar dak 
boven je hoofd is één van de eerste 
levensbehoeften en een belangrijke 
basisvoorwaarde voor brede welvaart. 
Hoe prettig het is om te wonen in een 
gebied, hangt onder meer af van 
de kwaliteit van de woningen en de 
woonomgeving. De kwaliteit van de 
woningen is bijvoorbeeld af te meten aan 
de ontwikkeling van de WOZ-waarde, 
de onderhoudsstaat van de woningen en 
de mate van leegstand in het gebied. 
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Drents Panel waardeert huidige 
woning met ruim voldoende.

8,3
Groot deel Drents Panel tevreden
met woonomgeving.

88%

Figuur 54 De fiets- en wandelpaden 
worden goed ouderhouden, 2020
Bron Drents Panel

7.2 Tevredenheid met de woning

86% van de Drenten geeft aan tevreden te zijn met de eigen woning. 
Dit is iets hoger dan gemiddeld in Nederland (85%). 

Een goede woning en woonomgeving zijn belangrijk voor het 
waarborgen van de brede welvaart van een wijk of dorp (Van Beuningen, 
2018). Het gaat daarbij om aspecten als de kwaliteit van de woning, de 
onderhoudsstaat en de geschiktheid van de woning. Recent onderzoek 
van de Rabobank en Universiteit Utrecht geeft aan dat verandering van 
brede welvaart vooral toegeschreven kan worden aan de ‘dimensie 
huisvesting’: “regio’s met een beperkte verhoging van brede welvaart 
kampen met een sterke verslechtering van de woontevredenheid. […] 
Onze analyse laat zien dat huisvesting een steeds belangrijkere opgave 
vormt in alle regio’s, zij het met regionale variaties.” (Aalders et al., 
2021).

Tevredenheid met eigen woning hoog
Drenten zijn erg tevreden met hun woning. Volgens cijfers van de 
Regionale Monitor Brede Welvaart van het CBS is 86% van de Drenten in 
2018 tevreden met de huidige woning. Van alle provincies staat Drenthe 
daarmee op plek 5. 

De huidige woning wordt ook door het Drents Panel gemiddeld met 
een rapportcijfer 8,3 gewaardeerd. Dit cijfer is al jaren stabiel. We 
vroegen het panel naar diverse deelaspecten van hun woning, zoals de 
waardeontwikkeling, de mogelijkheid tot langer zelfstandig wonen in de 
huidige woning, de staat van onderhoud en de energiezuinigheid. Het 
meest tevreden is men met de aantrekkelijkheid van de eigen woning en 
het minst met de energiezuinigheid, zie figuur 56.
 

Tevredenheid met woonomgeving hoog en bovengemiddeld
Inwoners van Drenthe zijn zeer tevreden met hun woonomgeving. 
De meeste Drentse panelleden vinden dat ze in een aantrekkelijke 
woonomgeving wonen met voldoende groen (88%), zie figuur 53. Dit 
aandeel is stabiel hoog in de afgelopen jaren. In 2020 is dit zelfs nog iets 
gestegen ten opzichte van 2018. Dit positieve verschil wordt mogelijk 
verklaard doordat men in 2020 veel thuis was en in de directe omgeving 
verbleef door de coronapandemie. We zien ook dat Drenten het groen 
en de rust en ruimte in de provincie waarderen. Drenthe is de provincie 
met het meeste natuurgebied per inwoner van Nederland; namelijk 96 
hectare per 1.000 inwoners. 

Dit regionale beeld wordt ondersteund door de Regionale Monitor 
Brede Welvaart van het CBS. Die laat eveneens zien dat 87% van 
de Drenten tevreden is met de woonomgeving, landelijk is dit 83%. 
Daarmee staat Drenthe op plek 1 in de provinciale ranglijst. 

De buitenvoorzieningen in de woonomgeving, zoals onderhoud van 
wandel- en fietspaden, het groen en de buitenverlichting, zijn van 
invloed op de tevredenheid met de woonomgeving (Van Beuningen, 
2018). Over het onderhoud van deze voorzieningen is een deel van de 
Drentse panelleden niet zo tevreden, al zien we een stijgende trend ten 
opzichte van twee jaar geleden. Ongeveer zes op de tien panelleden is 
tevreden over het onderhoud van fiets- en wandelpaden, in 2018 ging 
dat om vijf op de tien. Een vijfde deel van de Drenten is ontevreden over 
het onderhoud van perken en plantsoenen en ook over het onderhoud 
van wandel- en fietspaden is 19% kritisch.
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Figuur 55 De perken en plantsoenen 
worden goed onderhouden, 2020
Bron Drents Panel
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Waardeontwikkeling van woning
Het aandeel Drenten dat tevreden is met de waardeontwikkeling van de 
woning is in de afgelopen twee jaar toegenomen. In 2018 gaf iets meer 
dan de helft aan (zeer) tevreden te zijn met de waardeontwikkeling. 
In 2020 is dit behoorlijk opgelopen: bijna acht op de tien panelleden is 
(zeer) tevreden met de waardeontwikkeling van de eigen woning.

De tevredenheid met de waardeontwikkeling is direct te koppelen aan 
de (landelijke) woningmarktcrisis. Huizenprijzen stijgen de afgelopen 
jaren sterk en recent met stevige records ten opzichte van vorige 
jaren. Door de toename van het aantal huishoudens is de vraag naar 
woonruimte in de afgelopen jaren toegenomen. In combinatie met 
minder nieuwbouw leidt dit tot stijgende huizenprijzen en hogere huren. 
De meest recente Primos-prognose verwacht dat het woningtekort zal 
pieken met 3,9% landelijk in 2024, waarna het zal dalen naar 2,7% in 
2030 en 2,0% in 2035 (Gopal et al., 2021). In Drenthe is het huidig tekort 
1,9% (2021). Volgens de voorspelling zal het tekort nog oplopen tot 2,5% 
in 2025. Met name voor starters en jongvolwassenen (18-34 jaar) is het 
daardoor moeilijker een betaalbare en geschikte woning te vinden. 

Lang zelfstandig wonen
78% van de Drentse panelleden geeft aan tevreden te zijn met de 
mogelijkheden om in de woning langer zelfstandig thuis te kunnen 
blijven wonen. Dit is een behoorlijke stijging ten opzichte van 2018 
(67%). Het betekent wel dat veel van de woningen nog geschikt gemaakt 
moeten worden om er in de toekomst te kunnen blijven wonen 
(Trendbureau Drenthe, 2018a). 

Met de groei aan ouderen die langer thuis blijven wonen, zal er in 
de nabije toekomst tevens meer behoefte komen aan geschikte 
seniorenwoningen. Het vinden van een geschikte woonoplossing voor 
ouderen kan een bijdrage leveren aan het verlichten van de spanning 
op de woningmarkt. De babyboom generatie woont vaak in grote 

Uit gezamenlijk onderzoek met het FSP en Sociaal Planbureau Groningen 
blijkt dat voor de drie noordelijke provincies de groep jongvolwassenen 
er regelmatig uitspringt (Trendbureau Drenthe et al., 2021b). Over 
allerlei aspecten van de woning zijn jongvolwassenen minder tevreden 
dan oudere leeftijdsgroepen. Het meest ontevreden zijn zij over de 
energiezuinigheid van de woning, tevens hechten zij hier meer waarde 
aan dan oudere leeftijdsgroepen. Ook over de betaalbaarheid van 
woningen zijn jongvolwassenen minder tevreden. Deels zal dit te maken 
hebben met de stijgende huizenprijzen en de strengere leennormen, 
waardoor het voor starters op de woningmarkt moeilijker is de gewenste 
woning te kopen. Daarnaast hebben jongvolwassenen minder vaak dan 
oudere leeftijdsgroepen de beschikking over financiële middelen om te 
investeren in hun woning. 

We lichten een aantal deelaspecten nader toe.
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Figuur 56 Tevredenheid met deelaspecten 
woning, percentage (heel) tevreden, 2020
Bron Drents Panel
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Een meerderheid van de Drenten is tevreden over de 
energiezuinigheid van hun woning. 

55%

Snel internet
Naast fysieke voorzieningen spelen digitale 
voorzieningen een steeds belangrijkere rol in het 
leven van mensen. Het belang van snel internet 
groeit hard. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik 
van internet in de zorg (e-care), in het onderwijs, 
maar ook voor de bedrijfsvoering op kantoor 
en de boerderij. Op dit moment is 81% van de 
panelleden tevreden met de toegankelijkheid tot 
snel internet. Dit is een behoorlijke vooruitgang 
sinds de vorige uitvraag in 2018 (65%). Vooral 
dunbevolkte, afgelegen plattelandsgebieden 
zijn in Drenthe het minst tevreden over de 
toegankelijkheid tot snel internet. 

Vaker verhuiswens jongvolwassenen,
maar wel dichtbij blijven
Onder jongvolwassenen bestaat traditiegetrouw relatief vaak een 
verhuiswens. In Noord-Nederland geeft 53% van de jongvolwassenen 
aan binnen twee jaar (misschien) te willen verhuizen (Trendbureau 
Drenthe et al., 2021b). Belangrijke motieven hiervoor zijn zogenaamde 
‘life events’, zoals gaan samenwonen of gezinsuitbreiding, en 
ontevredenheid over de huidige woning. 

Veruit de meeste jongvolwassenen met een verhuiswens kunnen toch 
gezien worden als ‘blijvers’ (64% voor Noord-Nederland). Zij willen in 
de komende twee jaar niet verhuizen of hooguit binnen een straal van 
5 kilometer. Wat opvalt is dat dit zeker niet gaat om lager opgeleide 
blijvers en hoger opgeleide vertrekkers. De blijvers zijn relatief vaak 
hoogopgeleid en wonen even vaak in de stad als op het platteland. 
Slechts een klein deel van de jongvolwassenen (6%) wil over grotere 
afstand verhuizen (> 35 kilometer). Voor deze groep is werk of studie 
vaak de belangrijkste verhuisreden. 

gezinswoningen, welke in formaat en onderhoud inmiddels veelal niet 
meer passend is. Verhuizen is echter een (te) grote stap ondanks dat 
een andere woning meer geschikt zou zijn. Volgens De Jong (2021) is er 
maatwerk nodig in het zoeken naar oplossingen: door ouderen op de 
juiste manier ‘te verleiden’ om hun huidige woning te verlaten voor een 
passende nieuwe plek, kan er een verschuiving in de huizenmarkt op 
gang worden gebracht. 

Energiezuinigheid
Een ruime meerderheid (55%) van de panelleden is tevreden over de 
energiezuinigheid van hun woning. Voor jongvolwassenen is dit 40%. 

Dit betreft in grote mate het particulier woningbezit, aangezien 66% 
(2020) van de woningen in Drenthe particulier woningbezit is. Het is 
te verwachten dat duurzame renovatie voor woningeigenaren met 
lage inkomens moeilijker te realiseren is, aangezien het inkomen 
en de waarde van hun woning vaak niet in verhouding staan 
tot de hoge kosten voor verduurzaming. De verduurzaming van 
huurwoningen loopt achter, maar ook woningeigenaren van voormalige 
corporatiewoningen blijken vaak moeite te hebben verduurzaming. 
Deze woningeigenaren hebben veelal de voormalige sociale huurwoning 
net kunnen kopen, maar hebben niet de financiële ruimte om in 
onderhoud en verduurzaming mee te komen. Drenten met lagere 
inkomens wonen vaak in oude, slecht geïsoleerde huizen met een 
lagere woningwaarde. Een investering in verduurzaming kan voor deze 
woningen veelal niet uit, als men al de middelen heeft om de investering 
te kunnen doen. In hoofdstuk 10 Milieu gaan we dieper in op diverse 
objectieve duurzaamheidsaspecten van de woning en het risico op 
energiearmoede. 

7 WONEN
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Gemiddelde WOZ-waarde van Drentse woningen.

€ 214.000
van alle woningen is een koopwoning.

66%

Figuur 57 WOZ-waarde, 2020
Bron CBS

7.4 Woningvoorraad

Drenthe kent een groter aandeel koopwoningen dan gemiddeld in 
Nederland (66% tegen 57%).

Gebieden met een kwalitatief ondermaatse woningvoorraad hebben 
over het algemeen een zwakke leefbaarheidssituatie. De kwaliteit van de 
woningvoorraad kenmerkt zich onder andere door de verdeling huur- en 
koopwoningen.

Groei aantal woningen
In Drenthe staan 224.556 woningen op 31 december 2020, verspreid 
over 180 kernen en het platteland. Het aantal woningen is sinds 2013 
met bijna 4% gegroeid. In de afgelopen vijf jaar heeft de grootste groei 
in het aantal woningen plaatsgevonden in de gemeenten Meppel (5,1%) 
en Assen en Tynaarlo (beide 4,6%). In deze gemeenten lag de groei 
boven het Drentse gemiddelde (2,2%). Alleen in Borger-Odoorn daalde 
het aantal woningen in de periode 2015-2020 met 3,1%.

Meer koopwoningen dan landelijk
Drenthe kent een groter aandeel koopwoningen dan gemiddeld in 
Nederland (66% tegen 57%). Ongeveer 34% van de woningen in Drenthe 
is geen eigendom, maar wordt gehuurd van een woningcorporatie 
(25%) of een particuliere verhuurder (9%). Het aandeel particuliere 
huurwoningen ligt in de provincie Drenthe (9%) iets lager dan in 
Nederland (13%). De stedelijke gemeenten Assen en Meppel hebben 
het hoogste aandeel huurwoningen ten opzichte van de totale 
woningvoorraad.

7.3 Woningmarkt

De WOZ-waarde in Drenthe ligt gemiddeld lager dan in Nederland, 
€214.000 in Drenthe en €270.000 in Nederland. Na een daling van de 
WOZ-waarde in de periode 2013-2016, stijgt de WOZ-waarde weer in 
de periode daarna.

De gemiddelde WOZ-waarde, en met name de ontwikkeling daarvan in 
de loop van de tijd, geeft een indicatie van de mate waarin een gebied 
gewild is. Daarmee geeft het ook een beeld van de leefbaarheid en 
welvaart in dat gebied.

Stijging WOZ-waarden 
In Drenthe is de gemiddelde WOZ-waarde €214.000 en deze ligt onder 
de gemiddelde WOZ-waarde in Nederland (€270.000). In alle Drentse 
gemeenten is de gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de periode 
2011-2016 gedaald en gestabiliseerd. Sinds 2017 trekt de woningmarkt 
weer aan en stijgt de gemiddelde WOZ-waarde. Sinds 2016 is de WOZ-
waarde in Drenthe met 19% gestegen, landelijk stijgt de WOZ-waarde 
sneller, met 30% in de periode 2016-2020.

Het bezitten van een koopwoning in Drenthe 
is minder duur dan gemiddeld in Nederland. 
Gemiddeld is de WOZ-waarde het laagst in de 
gemeente Emmen (€173.000) en Hoogeveen 
(€188.000). De hoogste WOZ-waarde vinden 
we in de gemeenten Tynaarlo (€288.000) en 
Westerveld (€279.000). De verschillen tussen 
de gemeenten lijken gelijk te blijven.
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Gemiddelde afstand tot grote supermarkt.

1,3 km
Gemiddelde afstand tot huisarts.

1,6 km

buurt. Voor veel voorzieningen is het verschil in afstand met de rest van 
Nederland te overzien. Zo staat Drenthe op de 10de plek wat betreft de 
afstand tot sportterreinen met 1,1 km, de kortste gemiddelde afstand 
is 0,9 km (o.a. in Fryslân): een gemiddeld verschil van slechts 200 meter. 
Het verschil met basisscholen en cafés is wat groter. De afstand tot 
basisscholen (1km) en cafés (2,5 km) is het verst van alle provincies. De 
kortste afstand naar de basisschool vinden we in Utrecht, Noord-Holland 
en Zuid-Holland (0,6 km). De kortste gemiddelde afstand tot het café is 
in Limburg (0,6 km). 

Er zijn wat betreft gemiddelde afstanden tot voorzieningen duidelijk 
verschillen te zien tussen de gemeenten en de dorpen en wijken in 
Drenthe. Over het algemeen geldt dat voorzieningen in de stedelijke 
gemeenten in Drenthe zoals Emmen, Meppel en Assen, relatief 
dichterbij aanwezig zijn dan in niet-stedelijke gemeenten. In Borger-
Odoorn en Midden-Drenthe moet over het algemeen de langste afstand 
worden afgelegd. De genoemde afstanden zijn gemiddelden voor alle 
inwoners van een gemeente. Binnen deze gemeenten bestaan grote 
verschillen.

We lichten de afstand tot de huisarts, supermarkt en het
basisonderwijs uit.

Huisarts 
Drenten hebben een huisarts op gemiddeld 1,6 km van hun huis in 
2020. In de gemeente Midden-Drenthe is de gemiddelde afstand tot 
de huisarts het grootst (2,5 km); in Meppel het kleinst (1,1 km). Op 
wijk- en dorpsniveau lopen de afstanden veel meer uiteen. De afstand 
was het kleinst in de wijken Vledder (0,5 km, gemeente Westerveld), 
Noorderpark (0,6 km, gemeente Assen), Noordscheschut (0,6 km, 
gemeente Hoogeveen) en Zuidlaren (0,6 km, gemeente Tynaarlo). De 
wijk waarin de afstand het grootst is, is Drijber in de gemeente Midden-
Drenthe (8,3 km).

7.5 Afstand tot voorzieningen

In Drenthe is de gemiddelde afstand tot de verschillende 
voorzieningen relatief groot, maar tot nu toe vrij constant. Bovendien 
beoordeelt het Drents Panel de bereikbaarheid van voorzieningen met 
een 7,3. 

De aanwezigheid en bereikbaarheid van voorzieningen zoals winkels, 
scholen en huisarts zijn belangrijke factoren voor de leefbaarheid van 
een gebied. Een gebied is leefbaar voor bewoners als voorzieningen niet 
al te ver weg zijn, en ze voor alle doelgroepen goed te bereiken zijn. De 
bereikbaarheid wordt beïnvloed door de afstand tot de voorzieningen 
en de mobiliteit van de inwoners. Maar wordt deze grotere fysieke 
afstand ook nadelig ervaren door de inwoners? We kijken naar de 
feitelijke afstand én naar de tevredenheid met de bereikbaarheid en 
beschikbaarheid. 

Afstand tot voorzieningen constant
Er is in Drenthe sprake van dreigende sluiting van voorzieningen. 
Desondanks is de gemiddelde afstand tot de verschillende voorzieningen 
tot nu toe vrij constant. Het verdwijnen van voorzieningen hoeft geen 
ernstige gevolgen te hebben voor de leefbaarheid en brede welvaart. 
Verschillende onderzoeken tonen aan dat mensen in dorpen zonder 
voorzieningen vaak erg tevreden zijn met het wonen in hun dorp. Wel is 
het daarbij van belang dat voorzieningen goed bereikbaar zijn (Gieling, 
2018). 

Grote verschillen binnen provincie
De afstanden die Drenten naar een voorziening moeten afleggen zijn 
groter dan elders in Nederland. Dit heeft te maken met het landelijke 
karakter van de provincie. Voor veel voorzieningen moet worden 
gependeld naar het volgende dorp of het regionale centrum in de 
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Figuur 60 Gemiddelde afstand tot 
huisarts, in kilometers, 2020
Bron CBS
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Hoge waardering van Drents Panel
voor de eigen mobiliteit.

9,2
Gemiddelde afstand tot basisschool.

1 km

belangrijkste voorzieningen. Meer dan acht op de tien panelleden vindt 
deze voorzieningen (zeer) belangrijk en zou het erg jammer vinden als 
deze voorziening verdwijnt uit hun dorp of wijk.

Grote tevredenheid over mobiliteit
Meer nog dan de nabijheid van voorzieningen is de bereikbaarheid 
hiervan van belang voor de leefbaarheid. In een gebied waar het 
autobezit hoog is en de inwoners mobiel, is minder snel sprake van een 
‘leefbaarheidsvraagstuk’ wanneer voorzieningen verder weg zijn dan 
in een gebied met minder mobiele inwoners. Met name voor ouderen 
kan het lastig zijn om zelfstandig te reizen naar soms verder gelegen 
voorzieningen.

Naar verwachting verdubbelt het aantal 80-plussers tussen nu en 2040. 
Er zal de komende jaren daardoor meer behoefte zijn aan voorzieningen 
voor ouderen. De vergrijzing zorgt ervoor dat een groeiende groep 
behoefte krijgt aan zorg (hoewel de ouderen van de toekomst 
waarschijnlijk tot op hogere leeftijd vitaal zullen zijn). Het ingezette 
beleid om mensen langer thuis te laten wonen, betekent dat deze zorg 
in toenemende mate in de thuissituatie of dichtbij huis geboden zal 
moeten worden (Trendbureau Drenthe, 2018b).

Uit onderzoek onder het Drents Panel blijkt dat Drenten zich als zeer 
mobiel beschouwen. Gemiddeld waardeert het Drents Panel de eigen 
mobiliteit met een 9,2. Onder de panelleden van 65 jaar en ouder ligt dit 
iets lager, maar nog steeds hoog met een 8,8.

Supermarkt
Voor grote supermarkten reizen Drenten gemiddeld 1,3 km in 2020, zie 
figuur 61. Gemiddeld in Nederland is de afstand tot de grote supermarkt 
0,9 km. In de gemeente Westerveld was die afstand het grootst (2,4 
km); in de gemeenten Assen en Meppel het kleinst (0,8 km). Kijken we 
op het niveau van dorpen en wijken dan was de afstand naar de grote 
supermarkt het grootst in Zorgvlied (8,1 km, gemeente Westerveld) 
en Nieuw-Balinge (7,9 km, gemeente Midden-Drenthe). De wijk met 
de kleinste gemiddelde afstand is Emmen-Centrum (0,4 km) en Assen-
Centrum (0,5 km).

Basisonderwijs 
De basisscholen liggen in Drenthe gemiddeld op 1,0 km in 2020. De 
afstand tot de basisschool is het grootst in Westerveld en Borger-
Odoorn (1,4 km). Op wijkniveau liggen de afstanden tot basisscholen 
tussen 0,4 en 4,7 km. In Westlaren in de gemeente Tynaarlo is de afstand 
het kleinst (0,4 km). In de wijk Elp in gemeente Midden-Drenthe is de 
afstand tot een basisschool het grootst (4,7 km). 

Drenten in niet-stedelijke gebieden iets minder
tevreden over voorzieningen
De beschikbaarheid van voorzieningen in eigen dorp of wijk wordt door 
het Drents Panel gemiddeld met een 7,3 beoordeeld. De afstanden naar 
voorzieningen zijn op het platteland groter. In stedelijk gebied ligt de 
waardering voor de voorzieningen hoger (7,6) en op het platteland lager 
(7,2).

Belang van voorzieningen
We hebben het Drents Panel gevraagd hoe belangrijk de aanwezigheid 
van verschillende voorzieningen in het dorp of wijk zijn. De supermarkt, 
huisarts, basisschool en de bushalte/treinstation zijn de vier 

Figuur 62 Gemiddelde afstand tot 
basisschool, in kilometers, 2020
Bron CBS
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Figuur 63 Belang van voorzieningen, 2020
Bron Drents Panel
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7.6 Wat betekent dit
 voor brede welvaart?

Samenvattend beeld
Een goede woning en woonomgeving zijn belangrijk voor 
het waarborgen van de brede welvaart van een wijk of dorp. 
De woning en woonomgeving zijn tevens bepalend voor het 
persoonlijk welzijn.

In Drenthe liggen zowel de tevredenheid over de woning 
als de tevredenheid over de woonomgeving hoog en 
boven het landelijk gemiddelde. Men vindt de eigen 
woning aantrekkelijk en is tevreden over de staat van het 
onderhoud. Jongvolwassenen zijn vaak minder tevreden 
over diverse aspecten van de woning. Het meest ontevreden 
zijn zij over de energiezuinigheid van de woning. Waar de 
tevredenheid hoger ligt, ligt de WOZ-waarde traditiegetrouw 
lager dan het landelijk gemiddelde. 

In Drenthe is de gemiddelde afstand tot de verschillende 
voorzieningen relatief groot, maar tot nu toe vrij constant. 
Bovendien beoordeelt het Drents Panel de bereikbaarheid 
van voorzieningen met een ruim voldoende. De panelleden 
geven aan de supermarkt, huisarts, basisschool en de 
bushalte/treinstation de belangrijkste voorzieningen te 
vinden in het dorp of wijk.  

Kansen en uitdagingen voor de regio
Er ligt in de komende jaren een belangrijke uitdaging in 
het herbalanceren van de woningmarkt. We zien hier een 
goede aansluiting met de inwerkingtreding van de nieuwe 
Omgevingswet waarmee wonen onderdeel wordt van een 
integrale aanpak van omgevingsvraagstukken. 

De waarde van woningen stijgt hard en de druk op de 
woningmarkt groeit voor zowel huur- als koopwoningen. 
Door de verwachte bevolkingsgroei, de vergrijzing en 
toename van het aantal éénpersoonshuishouden zal dit 
in de toekomst verder oplopen. Sinds het herstel van 
de woningmarkt (2013) is er een verhuisbeweging van 
stad naar platteland te zien. Dit wordt versterkt door de 
huidige woningmarktcrisis (stad is voor velen onbetaalbaar 
geworden) en mogelijk verder opgestuwd door corona. Dat 
laatste is nog niet vast te stellen als separate oorzaak. 
De samenstelling van de bevolking verandert, er zijn 
meer ouderen, die langer (alleen) thuis wonen, meer 
eenpersoonshuishoudens en minder jongeren waarvan 
een groot deel wel in de buurt blijven. Jongvolwassenen 
hebben relatief vaak een verhuiswens, maar willen vaak wel 
in de directe omgeving blijven (binnen 5 km). De uitdaging 
is om voor deze jongvolwassenen voldoende en geschikte 
woningen te creëren zodat zij ook daadwerkelijk in hun 
gewenste woonregio in Noord-Nederland kunnen blijven 
wonen. 

Ook voor de langer zelfstandig thuiswonende oudere is een 
woonoplossing nodig. Juist door ouderen ‘te verleiden’ om 
hun veelal grotere woning in te ruilen voor een passende 
nieuwe plek, kan er een verschuiving in de huizenmarkt 
op gang worden gebracht. De meerderheid van de oudere 
bevolking blijft wonen waar ze wonen. Ze verhuizen niet op 
latere leeftijd, of omdat ze dat liever niet willen, of omdat 
ze geen passend alternatief kunnen vinden. Gemeenten 
kunnen daarom inzetten op een proactieve benadering door 
ouderen vroegtijdig te informeren en voorbereiden middels 
bijvoorbeeld seniorenmakelaars of wooncoaches (De Jong, 
2021), bovenop het zorgdragen voor voldoende geschikte 
woningen.

Een nadelige of gunstige score op bepaalde thema’s van 
de brede welvaart betekent niet altijd ook een negatieve 
situatie in de praktijk. Een grotere afstand hoeft in Drenthe 
geen negatieve ontwikkeling te zijn, waar inwoners gewend 
zijn verder te moeten reizen voor basisvoorzieningen en zelf 
aangeven tevreden te zijn met de voorzieningen in de buurt. 
Het is belangrijk aandacht te houden voor de bereikbaarheid 
van voorzieningen in niet-stedelijke gemeenten. Het betreft 
hier vaak de dunbevolkte gebieden. Wanneer hier (ten 
gevolge van demografische veranderingen, toegenomen 
automobiliteit en veranderende consumentenvoorkeuren) 
voorzieningen verdwijnen, dan heeft dit grotere gevolgen 
voor de bereikbaarheid dan wanneer dit gebeurt in een 
stedelijke omgeving – waar de voorzieningendichtheid 
immers veel groter is. 

De grootste problemen zijn te verwachten in gebieden met 
veel ouderen, aangezien die vaak minder mobiel zijn. De 
vergrijzing zorgt ervoor dat een groeiende groep behoefte 
krijgt aan zorg (hoewel de ouderen van de toekomst 
waarschijnlijk tot op hogere leeftijd vitaal zullen zijn). 
Wanneer mensen langer thuis wonen, betekent dat een deel 
van de zorg naar de thuissituatie verplaatst. In dunbevolkte 
gebieden zal hét leefbaarheidsvraagstuk worden hoe er 
goede zorg gewaarborgd kan blijven.
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Goede sociale contacten in de directe en indirecte omgeving dragen bij 
aan de gevoelens van verbondenheid en sociale samenhang. Familie, 
vrienden en buren kunnen ook als vangnet dienen voor mensen 
wanneer het minder goed gaat. Anderzijds gaat het over de relaties 
die mensen hebben met maatschappelijke instellingen en de (lokale) 
overheid. Voor een sterke samenhang in de maatschappij zijn beide 
relaties belangrijk.

In de Regionale Monitor Brede Welvaart (RMBW) van CBS wordt het 
thema samenleving in beeld gebracht met vier indicatoren; contact 
met familie, vrienden of buren, vertrouwen in instituties en in mensen 
onderling en het aandeel inwoners dat vrijwilligerswerk doet. 

We vullen deze indicatoren aan met regionale inzichten vanuit 
het Drents Panel. We voegen specifiek aspecten als eenzaamheid, 
mantelzorg en participatie in buurtactiviteiten toe die iets zeggen over 
de mate waarin mensen deelnemen aan het maatschappelijke leven.

8.1 Sociale contacten

Het aandeel Drenten dat minimaal één keer in de week contact heeft 
met familie, vrienden of kennissen ligt op 72%. Dit is gelijk aan het 
landelijk gemiddelde. Het Drents Panel waardeert de sociale contacten 
met gemiddeld een 7,4.

Mensen zijn gelukkiger en tevredener als ze vaker contact hebben met 
familie, vrienden en goede kennissen. Ook het contact met buren maakt 
verschil. Sociale contacten kunnen mensen ondersteunen in hun geluk, 
maar ook in hulp en ondersteuning bij gezondheidsproblemen, het 
versterken van hun weerbaarheid en verrijken van perspectieven, door 
het delen van ervaringen (Mars en Schmeets, 2011; Steptoe en Diez 
Roux, 2008). 

SAMENLEVING

Voor de brede welvaart is het 
belangrijk dat iedereen kan 
deelnemen aan de samenleving en 
dat mensen vertrouwen op elkaar 
en op instituties zoals de overheid 
en het rechtssysteem. Het thema 
samenleving zegt iets over de mate 
waarin mensen zich thuis voelen in 
een gemeenschap. Enerzijds gaat 
het over de relaties die mensen 
onderling met elkaar onderhouden.

8.

Figuur 64 Percentage dat minimaal één 
keer per week contact heeft met familie, 
vrienden of buren, 2012-2020
Bron: CBS
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Driekwart van inwoners heeft minimaal
wekelijks contact met anderen. 

 72%

2020
20188 Voor Westerveld zijn voor deze indicator 

geen gegevens beschikbaar.

op saamhorigheid, onderlinge hulp of activiteiten dan Drenten die het in 
2018 (helemaal) oneens waren met deze stelling. Met andere woorden: 
de saamhorigheid lijkt in coronatijd vooral toegenomen in dorpen 
en wijken waar al een goede saamhorigheidsbasis was (Trendbureau 
Drenthe, 2021c).

In de basis zijn mensen positiever over hun sociale contacten als ze zich 
meer thuis voelen in hun dorp of wijk.

Driekwart van inwoners heeft minimaal wekelijks
contact met anderen
De Regionale Monitor Brede Welvaart laat zien dat het aandeel 
inwoners van Drenthe dat minimaal één keer per week digitaal of ‘live’ 
contact heeft (72%) nauwelijks afwijkt van andere regio’s in Nederland 
(landelijk gemiddelde is 71%). Tussen 2012 en 2019 is het aandeel 
mensen dat wekelijks één contactmoment heeft met familie, vrienden 
of buren in Drenthe gedaald van 76% tot 72%. Landelijk was in 2020 een 
verdere daling zichtbaar. In Drenthe bleef het aantal contacten gelijk in 
het eerste coronajaar. In de gemeenten Assen en Meppel ligt het aantal 
mensen dat in ieder geval één keer per week contact heeft met familie, 
vrienden of buren het laagst.8

Drenten positief over sociale contacten in de buurt
Mensen die meer sociale contacten in hun directe omgeving ervaren, 
zijn over het algemeen vaker tevreden met het leven (Van Beuningen, 
2018). Ook de kwaliteit van dit contact is uiteraard van belang. Het 
Drents Panel is in 2020 gevraagd naar de tevredenheid met sociale 
contacten; leden van het Drents Panel waarderen hun sociale contacten 
gemiddeld met een 7,4. Slechts 6% van de panelleden waardeert de 
sociale contacten met een onvoldoende. Ondanks de coronapandemie 
is de waardering voor de sociale contacten behoorlijk stabiel vergeleken 
met 2018, toen een gemiddeld cijfer van 7,5 werd gegeven.

Dat Drenten over het algemeen positief staan tegenover de sociale 
contacten en samenhang in de woonbuurt blijkt ook uit een aantal 
stellingen die we ze hebben voorgelegd. Vergeleken met 2018 zien we 
nauwelijks verschillen. Zo voelt in 2018 85% van de inwoners zich thuis in 
de eigen buurt, in 2020 geeft 87% van de inwoners dit aan. Ook ervaart 
81% het als prettig hoe mensen in de buurt met elkaar omgaan, identiek 
met 2018. Midden in het coronajaar 2020 zien vooral mensen die in 
2018 positief reageerden op de stelling ‘ik woon in een gezellig(e) dorp/
wijk met veel saamhorigheid’ veel vaker positieve effecten van ‘corona’ 
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Figuur 65 Percentage dat minimaal 
één keer per week contact heeft met 
familie, vrienden of buren, 2020
Bron: CBS

Figuur 67 Sociale cohesie in dorp of wijk: 
percentage (helemaal) eens, 2018 en 2020
Bron Drents Panel
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sociale contacten in dorp of wijk, 2020
Bron Drents Panel
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van de Drenten voelt zich ernstig eenzaam.

10%

Figuur 69 Vaker eenzaam voelen 
door corona, per categorie, 2020
Bron Drents Panel

Ook Drentse ouderen zijn zich eenzamer gaan voelen ten opzichte van 
de voorgaande periode. In 2020 voelt 48% zich eenzaam terwijl dit in 
2012 en 2018 respectievelijk 39% en 45% was. De eenzaamheid onder 
ouderen is het hoogst in de gemeenten Noordenveld (52%) en Aa en 
Hunze (51%). Het laagst zijn de percentages in de gemeenten Midden-
Drenthe (43%) en Coevorden (45%).

Impact coronapandemie op eenzaamheid
Zo’n 80% van het Drents Panel geeft in 2020 aan dat de coronacrisis 
belangrijke gevolgen heeft voor het sociale leven en de sociale 
contacten. Zo voelt 14% van de Drenten zich door corona vaker 
eenzaam. Met name mensen die hun eigen gezondheid het rapportcijfer 
6 of lager geven, zeggen vaker eenzaam te zijn door ‘corona’ (27%). 
Kijken we naar leeftijdsgroepen, dan blijken vooral jongvolwassenen 
eenzamer te zijn geworden door ‘corona’. Een kwart van de 18-34 
jarigen uit het Drents Panel geeft eind 2020 aan zich vaker eenzaam te 
voelen. Bij ouderen leidt de coronacrisis het minst vaak tot (grotere) 
eenzaamheid. Kennelijk slagen ouderen er beter in om in coronatijden 
hun sociale leven op het oude (al dan niet door hen zelf gewenste) peil 
te houden (Trendbureau Drenthe, 2021a).

Drentse panelleden die de kwaliteit van het sociale leven hebben zien 
afnemen, 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. De meerderheid (42%) verwacht dat dit vanzelf 
weer goed zal komen (Trendbureau Drenthe, 2021b). 

8.2 Eenzaamheid

Het aandeel mensen dat zich in meer of mindere mate eenzaam voelt, 
ligt in Drenthe rond de 44%. 10% voelt zich ernstig eenzaam. Landelijk 
gezien liggen beide percentages iets hoger.

Eenzaamheid wordt gedefinieerd als het subjectief ervaren van een 
onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde relaties. 
Wanneer mensen weinig sociale contacten in hun omgeving hebben, 
leidt dit vaker tot eenzaamheid (Winsemius et al., 2016). Langdurige 
eenzaamheid gaat ten koste van het emotionele en fysieke welbevinden, 
en heeft een negatief effect op de eigen gezondheid (Van der Zwet en 
Van de Maat, 2018). 

Stijging van eenzaamheid
Het aandeel mensen dat zich in meer of mindere mate eenzaam voelt, 
ligt in Drenthe op 44%, waarvan 9% (zeer) ernstig eenzaam. Voor 18- 
tot 65-jarigen is dit 42% en voor de 65-plussers 48%. In Drenthe lijkt 
eenzaamheid iets minder voor te komen dan in Nederland (gemiddeld 
47%, waarvan 11% ernstig).
 
Er is in 2020 meer eenzaamheid dan in de afgelopen jaren en deze 
stijging is onafhankelijk van geslacht, leeftijd of opleidingsniveau, blijkt 
uit onderzoek van de GGD. Onder 18- tot 65-jarigen zien we dat de 
eenzaamheid in Drenthe is toegenomen naar 42%. In 2009 was dit 36% 
en 2018 39%. In de gemeenten Meppel (51%) en Emmen (46%) is de 
eenzaamheid het grootst onder volwassenen. De minste eenzaamheid 
komt voor in gemeenten Midden-Drenthe (36%) en Assen (39%).
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Figuur 68 Eenzaamheid, 2020
Bron: CBS
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van Drenten heeft vertrouwen in medemens.

63%
68% van de Drenten heeft vertrouwen
in de Tweede Kamer, politie en rechters. 

68%

Drenthe ligt daarmee op de 8e plek van alle provincies. In de gemeenten 
Emmen (64%), Aa en Hunze (64%) en Hoogeveen (65%) is het vertrouwen 
in instituties het laagst9.

Een kwart van de Nederlanders heeft dat vertrouwen in instituties 
niet of niet meer. In Drenthe geeft een derde aan geen vertrouwen te 
hebben in de Haagse politiek (RTV Drenthe, 2021). Landelijk onderzoek 
laat zien dat burgers met gebrek aan vertrouwen vele gezichten hebben: 
van politiek actief tot politiek teruggetrokken en van hoogopgeleid 
tot laagopgeleid (Peeters en Smits van Waesberghe, 2020). Over het 
algemeen zijn burgers die minder institutioneel vertrouwen hebben 
vaker lager opgeleid, man, 50-plusser en PVV-stemmer- en SP-stemmer. 
De handelingsperspectieven die de onderzoekers noemen voor het 
herstel van vertrouwen bestaan uit een combinatie van nabijheid en 
inspraak. Het gaat om gezien én gehoord worden.

Vertrouwen in anderen
Het vertrouwen in elkaar is in Drenthe al jaren stabiel. In 2020 gaf 
63% van de inwoners aan dat de meeste mensen te vertrouwen zijn, 
landelijk ligt dit gelijk (63%). In Emmen en Hoogeveen is het vertrouwen 
in anderen het laagst (56% en 60%) en in Tynaarlo en De Wolden 
het hoogst. Daar heeft respectievelijk 76% en 73% van de inwoners 
vertrouwen in anderen. Drenthe staat van alle provincies op plek 6.

Landelijk zag het Sociaal Cultureel Planbureau aan het begin van de 
coronacrisis (april 2020) tijdelijk een stijging in het aandeel Nederlanders 
dat zei vertrouwen te hebben in anderen, dit steeg toen tot 69%. Dit 
is verklaarbaar door een sterker gevoel van saamhorigheid in tijden 
van een grote crisis. Deze saamhorigheid is vaak van tijdelijke aard. 
Hoe inwoners de samenleving ervaren kan voortkomen uit gevoelens 
van angst, kwetsbaarheid of onzekerheid. Daarnaast kunnen door 
verschillende belangen, inzichten of tegenstellingen groepen in de 
samenleving tegenover elkaar komen te staan (Miltenburg et al., 2020).

8.3 Vertrouwen

Het vertrouwen in de Tweede Kamer, politie en rechters ligt met 68% 
iets lager dan het landelijk gemiddelde (70%). Het vertrouwen in 
anderen (63%) ligt in Drenthe net zo hoog als in Nederland.

Vertrouwen in maatschappelijke instellingen en de overheid is een 
belangrijk voor brede welvaart, het is van essentieel belang voor 
de sociale samenhang en het functioneren van de samenleving. 
Vertrouwen in anderen is belangrijk om prettig te leven, maar ook vanuit 
de samenleving gedacht is vertrouwen belangrijk voor de onderlinge 
samenwerking en hulpbereidheid.

Vertrouwen in instituties toegenomen, vertrouwen in Haagse politiek 
sterk gedaald
De Regionale monitor Brede Welvaart laat zien dat in 2020 70% van de 
Nederlanders vertrouwen had in de Tweede Kamer, politie en rechters 
(percentage is een gemiddelde van de drie genoemde instituten). In 
Drenthe ligt dit met 68% iets lager. Sinds 2012 is het vertrouwen in 
instituties toegenomen van 56% in 2012 naar 68% in 2020. In Groningen, 
Flevoland, Zeeland en Limburg is het vertrouwen in instituties lager. 
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van de inwoners in Drenthe verleent mantelzorg.

14%

Figuur 74 Percentage mantelzorgers en 
zwaarbelaste mantelzorgers per gemeente, 2020
Bron CBS

Kwart van alle kinderen en 
jongeren is jonge mantelzorger
Van alle kinderen en jongeren 
(tot 25 jaar) in Drenthe wordt 
ongeveer een kwart gerekend als 
‘jonge mantelzorger’. Zij groeien 
op met iemand in hun directe 
omgeving met een chronische 
ziekte, beperking, psychische 
kwetsbaarheid, verslaving en/of 
andere ondersteuningsbehoeften. Dat kan een ouder zijn, een broer of 
zus, maar ook een grootouder of goede buur. Deze jonge mantelzorgers 
helpen bijvoorbeeld mee in de fysieke zorg, met het regelen van de 
zorg of hebben extra taken in het huishouden. Maar daarnaast zijn 
deze jongeren ook belast met extra zorgen over de naaste en missen zij 
mogelijk zelf de nodige zorg en aandacht binnen het gezin (Strategische 
Alliantie Jonge Mantelzorgers, 2021). De term ‘jonge mantelzorgers’ 
is een parapluterm, en is bedoeld om herkenning en erkenning te 
bevorderen.

De coronapandemie heeft een grote impact op jonge mantelzorgers. 
Uit een recente peiling blijkt dat landelijk circa driekwart van de jonge 
mantelzorgers van 12-24 jaar sinds de uitbraak van het corona-virus een 
(veel) grotere emotionele belasting ervaart. 60% geeft aan zelf meer 
zorg en aandacht te missen en nog eens 6 op de 10 jonge mantelzorgers 
geeft aan meer zorg te verlenen (Brussen Erbij Beweging, 2020).

8.4 Mantelzorg

In Drenthe geeft 13% van de volwassen inwoners mantelzorg voor 
gemiddeld 13,9 uur in de week. In Nederland ligt dit percentage op 
14% en wordt er zo’n 11,6 uur in de week mantelzorg gegeven.

Mantelzorgers geven onbetaalde en vaak langdurige zorg aan naasten 
als deze persoon voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt 
is. De mantelzorg kan bestaan uit het huishouden doen, wassen en 
aankleden, gezelschap houden, vervoer of bijvoorbeeld geldzaken 
regelen. Een vrijwilliger vanuit een vrijwilligerscentrale is geen 
mantelzorger.

In Drenthe iets meer uren mantelzorg per week 
In Drenthe is in 2020 13% van de volwassen inwoners mantelzorger, 
ten opzichte van 14% landelijk. Zij gaven gemiddelde 13,9 uur per week 
mantelzorg. Dit is iets hoger dan het Nederlandse gemiddelde van 11,6 
uur. Mantelzorg wordt met name verleend door 50- tot 75-jarigen. Deze 
groep is vooral actief in de langdurige zorg voor (thuiswonende) ouderen 
van 85 jaar en ouder. 

Mantelzorgers in Drenthe zijn overwegend tevreden; het zorgen voor 
een naaste geeft voldoening, ondanks de vaak afnemende gezondheid 
van de oudere voor wie ze zorgen. Wel blijkt dat bijna elke mantelzorger 
momenten heeft waarop de zorg te veel wordt (Trendbureau Drenthe, 
2019). Net als landelijk geeft in Drenthe zo’n 14% van de mantelzorgers 
aan zwaarbelast te zijn. Wel zijn er grote verschillen tussen gemeenten. 
Met name in de gemeente Emmen (19%), Meppel (17%) en Aa en Hunze 
(17%) voelen mantelzorgers zich vaker zwaar belast. In Borger-Odoorn is 
dit duidelijk lager en voelt zo’n 9% zich zwaar belast.
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het aantal potentiële mantelzorgers neemt 
sterk af in de komende decennia.

45%

2030
2040

Figuur 75 ‘Oldest Old Support Ratio’ (OOSR), 2008
Bron PBL/CBS

Uit een peiling onder het Drents Panel is gebleken dat er in coronatijd 
een groter beroep is gedaan op bestaande mantelzorgers in Drenthe. 
Een op de drie mantelzorgers gaf eind 2020 aan dat de mantelzorgtaken 
door de coronacrisis in negatieve zin zijn veranderd. De vaakst 
genoemde verandering betreft de hoeveelheid zorg die wordt verleend 
(Trendbureau Drenthe, 2021a). Het benadrukt de al bestaande zorgen 
over de sterke afname van het potentieel aan mantelzorgers in de 
toekomst. Mantelzorgers geven aan dat de sleutel tot ontlasting meer 
ligt bij het verbeteren van hun positie en voorlichting, en minder bij 
extra aandacht voor respijtzorg (een dagje voor jezelf of hulp van 
vrijwilligers) (Trendbureau Drenthe, 2021b). Mantelzorgers hebben 
behoefte aan een breed ondersteuningsaanbod dat past bij hun situatie 
(maatwerk, waarbij de ondersteuning aansluit bij de behoeften van 
het huishouden en niet alleen rekening houdt met de zorgvrager) 
(Trendbureau Drenthe, 2020b).

Dalende trend mantelzorgpotentieel
Nu steeds meer ouderen tot op hoge leeftijd zelfstandig een eigen 
huishouden (moeten) blijven voeren, neemt het belang van mantelzorg 
toe (Kooiker et al., 2019). Daarbij is de vraag hoe de situatie in de 
toekomst zal zijn. Zal er dan voldoende mantelzorg beschikbaar zijn voor 
de groeiende groep ouderen waarmee onze samenleving te maken krijgt 
vanwege de vergrijzing? Om dit in te schatten kan gekeken worden naar 
de ‘Oldest Old Support Ratio’ (OOSR). Het gaat hierbij om de verhouding 
van het aantal 50-74-jarigen ten opzichte van het aantal 85-plussers, 
ofwel om het aantal potentiële mantelzorggevers voor iedere 85-plusser, 
als potentiële mantelzorgontvanger. Een lage ratio betekent weinig 
potentiële mantelzorgers ten opzichte van oude ouderen die mogelijk 
ondersteuning en zorg nodig hebben (De Jong en Kooiker, 2018). 

De verwachting in Drenthe, net als landelijk, is dat de leeftijdsgroep 85-
plus de komende jaren sterk zal groeien als gevolg van het ouder worden 
van de babyboom generatie, en dat de leeftijdsgroep 50- tot 75-jaar 
afneemt. Dit betekent dat de zogenaamde OOSR daalt en dat de druk 
op mantelzorgers in deze leeftijdsgroep steeds groter wordt. In 2020 
waren er in Drenthe nog gemiddeld 13 potentiële mantelzorgers per 
zorgbehoeftige oudere. In 2030 is dat aantal naar verwachting gedaald 
naar 9 en in 2040 naar 5.
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Iets minder dan de helft van
alle volwassenen is vrijwilliger.

45%

In de gemeenten Emmen (37%) en Assen (40%) is de vrijwilligersgraad 
het laagst. De vrijwilligersgraad is het hoogst in gemeente Borger-
Odoorn (56%) en Aa en Hunze (53%). Dit is in lijn met het landelijke 
beeld dat er in steden minder vrijwilligerswerk gedaan wordt dan op 
het platteland5.
 
De coronacrisis heeft maatschappelijke gevolgen gehad als het gaat om 
het doen van vrijwilligerswerk. Uit landelijk onderzoek blijkt dat 45% 
van de vrijwilligers minder vrijwilligerswerk is gaan doen (Miltenburg 
et al., 2020). Ook leden van het Drents Panel merken de gevolgen en 
geven aan dat vrijwilligerswerk op een laag pitje is komen te staan. 
Daarnaast wordt aangegeven dat het (terug)vinden van vrijwilligers 
belangrijk is om het sociale leven weer op gang te krijgen (Trendbureau 
Drenthe, 2020b; 2021b).

8.5 Vrijwilligerswerk

In 2020 was 48% van de Drenten vrijwilliger, landelijk lag dit 
percentage op 44%. Ten opzichte van 2012 is het aandeel Drenten dat 
vrijwilligerswerk deed met 5 procentpunten afgenomen.

Hoeveel mensen actief zijn als vrijwilliger is een belangrijke indicator 
van de sociale samenhang en voor de brede welvaart. Vrijwilligerswerk 
zorgt ervoor dat veel mensen de hulp en ondersteuning kunnen krijgen 
die ze nodig hebben. Daarnaast geeft het doen van vrijwilligerswerk 
ook veel voldoening en een gevoel van deelnemen aan de samenleving. 
De verwachting is dat vrijwilligerswerk in de toekomst nog belangrijker 
wordt door vergrijzing en overheidsbeleid.

Aandeel vrijwilligers neemt af in Drenthe
De Regionale Monitor Brede Welvaart laat zien dat in 2020 iets minder 
dan de helft van de Drenten vrijwilligerswerk deed (48%). Omgerekend 
naar de totale Drentse bevolking zijn het ruim 237.000 personen die 
vrijwillig actief zijn. Hiermee staat Drenthe vierde van alle provincies 
(landelijk 44%). Overigens loopt het aandeel van de bevolking dat 
vrijwilligerswerk doet wel terug.

Figuur 77 Ontwikkeling percentage 
vrijwilligers, 2012-2020
Bron CBS

Nederland 44%

Borger-Odoorn

Coevorden

Meppel
Midden-Drenthe

De Wolden

56%

50%

49%

49%

50%

Drenthe 48%

Tynaarlo 53%

Aa & Hunze 53%

Assen 40%

Emmen 37%

Noordenveld 48%

Figuur 76 Percentage vrijwilligers, 
per gemeente, 2020
Bron CBS

Nederland Drenthe

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

55%

50%

45%

40%

35%

30%

Hoogeveen 51%

8 SAMENLEVING

48%

44%



Trendbureau Drenthe Monitor Brede Welvaart Drenthe 123

Vindt dat iedere burger zich moet inzetten voor de 
leefbaarheid in de eigen woonbuurt. 

83%

8 SAMENLEVING

Als gevolg van corona zijn veel sociale activiteiten in de buurt op een 
lager pitje komen te staan, mede door het tijdelijk sluiten van dorps- 
en buurthuizen en sport- en culturele verenigingen. Met name in de 
dorpen en wijken waar de ruimtes en sociale activiteiten al onder druk 
staan, leidt dit tot verder isolement en toenemende kwetsbaarheid van 
inwoners (Trendbureau Drenthe, 2021a). 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.
 
Drentse panelleden vinden medio 2021 dat er op een aantal fronten 
extra aandacht van buitenaf nodig is. Zo vinden zij het belangrijk dat er 
extra aandacht komt voor het sociale leven in buurten en dorpen en 
dat het aanbod op het gebied van cultuur, sport en ontmoeting weer 
op peil moet worden gebracht. Ook zou er volgens de panelleden extra 
aandacht moeten zijn voor het (terug)vinden van vrijwilligers voor 
verenigingen, inwonerinitiatieven en andere organisaties. Het zou post-
corona een uitdaging kunnen worden om leden en vrijwilligers (weer) 
aan zich te binden (Trendbureau Drenthe, 2021b).

8.6 Participatie in buurtactiviteiten

Participatie en buurtinitiatieven spelen een belangrijke rol in de 
sociale samenhang. Het draagt bij aan het functioneren van de 
samenleving en stimuleert de verbondenheid in een dorp of wijk.

Al enkele jaren zetten gemeenten in op het stimuleren van burgerkracht, 
door inwoners meer vrijheid te geven over de inrichting van hun dorp 
of wijk. Aan het Drents Panel is in 2020 gevraagd wie verantwoordelijk 
is voor de leefbaarheid en wie zich in zou moeten inzetten voor het 
stimuleren van leefbaarheid in eigen dorp of wijk. 

Wie moeten zich inzetten voor de leefbaarheid
in de directe woonomgeving?
Ruim acht op de tien Drentse panelleden vindt dat iedere burger zich 
moet inzetten voor de leefbaarheid in de eigen woonbuurt. Naast de 
inzet van inwoners, zien de panelleden ook een verantwoordelijkheid 
voor hun gemeente om de leefbaarheid te stimuleren. Zeven op de 
tien panelleden verwachten dit (73%). In 2018 vond nog 81% van de 
panelleden dat de gemeente verantwoordelijk was voor de leefbaarheid 
in Drentse dorpen en wijken. Verder zien we dat er minder inzet wordt 
verwacht van de meer ‘op afstand staande’ overheidsinstellingen. Een 
op de vier Drenten verwacht een ondersteunende rol van de provincie 
en 11% verwacht dat van de Nederlandse regering. 

Landelijk onderzoek laat zien dat inwoners in dorpen en wijken op 
het platteland vaker actief betrokken zijn bij de woonomgeving dan in 
stedelijke regio’s. Zo vindt het SCP dat bewoners in afgelegen dorpen 
een sterke sociale samenhang ervaren, een grote waardering voor hun 
leefomgeving hebben en vaak bereid zijn tot vrijwillige inzet. Rond de 
stad is het leven van dorpsbewoners sterk verweven met dat van in de 
stad, waardoor de sociale samenhang hier meer op die van de stad is 
gaan lijken (Steenbekkers et al., 2017).

Figuur 78 Wie moet zich inzetten voor 
leefbaarheid in dorp of wijk? 2018 en 2020
Bron Drents Panel
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8.7 Wat betekent dit
 voor brede welvaart?

Samenvattend beeld
Het is belangrijk voor de brede welvaart dat iedereen kan 
meedoen aan de samenleving en dat mensen vertrouwen 
hebben in elkaar. In Drenthe worden de sociale contacten 
met familie en vrienden, maar ook met buurtbewoners, 
hoog gewaardeerd. In de context van de coronapandemie 
lijkt dit, in vergelijking met eerdere jaren, vrij stabiel. Toch 
heeft de coronacrisis stevige gevolgen (gehad) voor het 
sociale leven van veel Drenten. Zo voelt één op de zeven 
Drenten zich door corona vaker eenzaam, met name 
jongvolwassenen en mensen met een matige gezondheid 
zijn zich eenzamer gaan voelen.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg dragen sterk bij aan de 
sociale samenhang binnen de samenleving. Bijna de helft 
van alle Drenten zet zich wel eens vrijwillig in, en zo’n 13% 
van de Drenten verleent mantelzorg. Voor een deel van de 
mantelzorgers wordt het wel eens te veel en zij lopen kans 
op overbelasting, de coronacrisis versterkt dit nog eens.

Kansen en uitdagingen voor de regio
De geschetste ontwikkelingen in dit hoofdstuk tonen aan 
dat de sociale samenhang door corona stevig onder druk 
is komen te staan. Een ruime meerderheid van de Drenten 
ervaart belangrijke gevolgen voor het sociale leven en de 
sociale contacten. Zo zijn eenzaamheid en mentale klachten 
tijdens corona (sterk) toegenomen, vooral onder jongeren, 
ouderen en inwoners met een kwetsbare gezondheid. De 
komende periode zal zich dit grotendeels herstellen, maar 
het lukt lang niet iedereen om zelf zijn sociale netwerk weer 
op te bouwen. Zo kent Drenthe relatief veel kwetsbare 
inwoners, veelal met een lagere sociaaleconomische 
achtergrond. Juist deze kwetsbare inwoners zijn door 
de coronacrisis extra geraakt, waardoor sociale- en 
gezondheidsverschillen zich verder verdiepen. De toekomst 
moet uitwijzen of deze groepen voldoende kansen hebben 
om hun netwerk weer zelf op te bouwen, of dat zij een extra 
steuntje in de rug nodig hebben. 

De coronacrisis heeft daarnaast ook zijn weerslag op 
polarisatie en ongelijkheid in de samenleving. Sinds de 
corona-uitbraak is de maatschappelijke onrust zichtbaarder 
geworden, zowel op straat als op sociale media. En doordat 
bepaalde groepen harder zijn geraakt dan anderen, legt 
corona een vergrootglas op de sociale ongelijkheid in 
Nederland. Toenemende polarisatie in de samenleving kan 
impact hebben op de sociale samenhang, ook in Drenthe. 
Het zal een uitdaging zijn voor Drentse gemeenten en 
maatschappelijke organisaties om ongewenste polarisatie in 
een vroeg stadium te signaleren, te voorkomen en tegen te 
gaan (Trendbureau Drenthe, 2021c).

Tot slot zal het behoud van vrijwilligers en mantelzorgers 
blijvend aandacht vragen in Drenthe. Vrijwilligers en 
mantelzorgers kunnen hulp en ondersteuning bieden 
voor mensen die dat nodig hebben. Als het gaat om het 
percentage vrijwilligers is er binnen Drenthe al jaren een 
daling te zien. Het aandeel mantelzorgers ligt in Drenthe 
gelijk aan het landelijk gemiddelde. In de toekomst zal 
door bevolkingskrimp en vergrijzing, maar ook door 
overheidsbeleid de vraag naar vrijwilligerswerk en 
mantelzorg verder stijgen. Dit terwijl mantelzorgers nu 
al geregeld overbelast raken. Doordat veel gemeenten 
bezuinigen op ondersteuning van vrijwilligerswerk en 
mantelzorgondersteuning dreigt verregaande overbelasting 
van mantelzorgers (Trendbureau Drenthe, 2021a). Terwijl 
juist aandacht moet zijn voor de positie van mantelzorgers 
en voorlichting en advies aan mantelzorgers hard nodig is. 
Het zal in bepaalde gebieden in Drenthe in de toekomst 
een uitdaging kunnen worden om voldoende vrijwilligers te 
werven, of om aan de vraag naar informele zorgverleners te 
kunnen voldoen. 

8 SAMENLEVING
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Veiligheid heeft zowel een objectieve en subjectieve component. 
De objectieve veiligheid gaat over wat zich daadwerkelijk afspeelt 
aan criminaliteit en overlast. De subjectieve veiligheid geeft aan hoe 
mensen de veiligheid beleven: hoe veilig of onveilig voelen zij zich nu 
werkelijk? Om een beeld te geven van de veiligheid in Drenthe, wordt 
naar beide componenten gekeken.

In de Regionale Monitor Brede Welvaart (RMBW) van CBS wordt 
Veiligheid gemeten met drie indicatoren; het aantal geregistreerde 
misdrijven, het aantal ondervonden delicten en het vaak onveilig voelen 
in de buurt.

De veiligheidsbeleving is in de RMBW niet voor alle gemeenten 
beschikbaar. Deze vraag is ook aan het Drents Panel gesteld. Daarnaast 
vullen we de monitor aan met cijfers over slachtofferschap, ervaren 
overlast en de perceptie van Drenten op de ontwikkeling van 
criminaliteit in de eigen woonomgeving.

Veiligheid is essentieel voor een leefbare 
omgeving. Om prettig te kunnen 
wonen, leven, werken en recreëren 
in een omgeving is het belangrijk dat 
mensen zich er veilig voelen. Naarmate 
de leefomgeving onveiliger is, voelen 
mensen zich minder betrokken bij 
de buurt. Bovendien zijn mensen 
die zich veilig voelen gelukkiger 
en tevredener met het leven. 

VEILIGHEID9.

Figuur 79 Aantal geregistreerde misdrijven 
per 1.000 inwoners, 2010-2020
Bron CBS
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van de inwoners slachtoffer geworden
van cybercriminaliteit.

 14%
Aantal misdrijven door politie 
geregistreerd in Drenthe in 2020. 

17.600

Figuur 82 Aantal ondervonden delicten per 1.000 
inwoners, 2012-2019 (data 2018 ontbreekt)
Bron CBS

In Drenthe komen in stedelijke gemeenten meer misdrijven per 1.000 
inwoners voor dan in plattelandsgemeenten. De gemeente Assen 
had in 2020 het hoogste aantal misdrijven per 1.000 inwoners: 54. 
De gemeenten Hoogeveen en Emmen volgen met respectievelijk 42 
en 40 misdrijven per 1.000 inwoners. De gemeenten met de laagste 
aantallen misdrijven zijn De Wolden en Westerveld. In deze beide 
gemeenten kwamen per 1.000 22 misdrijven voor. In alle Drentse 
gemeenten is een dalende trend te zien in vrijwel alle typen misdrijven. 
Vermogensmisdrijven (diefstal van bezittingen) zijn in alle Drentse 
gemeenten het meest voorkomende vergrijp.

Aantal ondervonden delicten
De geregistreerde veiligheidscijfers vertellen niet het hele verhaal als 
het gaat om veiligheid. Ook het feitelijke risico op slachtofferschap 
doet ertoe. Het aantal ondervonden delicten ligt in Drenthe in 2019 
(21 delicten per 1.000 inwoners) onder het landelijk gemiddelde (24). 
Cybercrime-delicten zijn hierin niet meegenomen. We zien net als 
bij de geregistreerde misdrijven een stabilisatie als het gaat om de 
ondervonden delicten, zowel in Drenthe als landelijk. Tussen 2012 en 
2019 neemt het aantal met enkele punten af. Voor 2018 zijn hiervoor in 
de RMBW geen cijfers beschikbaar.
    
Een op de zeven inwoners van Drenthe zegt in 2019 slachtoffer te 
zijn geweest van cybercriminaliteit (14%), landelijk ligt dit op 13%. 
Cybercriminaliteit komt van alle vormen van criminaliteit het vaakst 
voor en is de laatste jaren ook toegenomen. In 2012 was in Drenthe nog 
11% slachtoffer van cybercrime-delicten. Voor een deel verschuift de 
criminaliteit van offline naar de online wereld.

9.1 Geregistreerde misdrijven

Het aantal misdrijven in Drenthe is 36 per 1.000 inwoners. Het aantal 
misdrijven daalde in de periode 2010-2020 van 53 naar 36 misdrijven 
per 1.000 inwoners. In Nederland is het aantal misdrijven fors hoger 
(46 per 1.000 inwoners).

Politieregistraties zijn de meest gebruikte cijfers om inzicht te krijgen in 
de omvang en ontwikkeling van de criminaliteit. Een gebied met weinig 
misdrijven wordt door inwoners vaak als ‘leefbaarder’ ervaren. 

Geregistreerde criminaliteit stabiliseert
Volgens cijfers van de Regionale Monitor Brede Welvaart van het CBS 
registreerde de politie in Drenthe in 2020 ruim 17.600 misdrijven. Dat 
komt overeen met 36 misdrijven per 1.000 inwoners, tegenover 46 
misdrijven per 1.000 inwoners landelijk. Het aantal misdrijven is in 
Drenthe, op Friesland na, het laagste van Nederland. 

Sinds 2010 is de geregistreerde criminaliteit in Drenthe met 32% 
afgenomen, al zien we sinds 2018 weer een lichte stijging. Landelijk is 
in dezelfde periode sprake van een daling van 33%. Deze daling is terug 
te vinden onder vrijwel alle typen misdrijven, maar is het sterkst onder 
vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en gezag. Dit aantal 
nam sinds 2010 met 40% af. 

Een daling van de geregistreerde criminaliteit wil niet per se zeggen 
dat er minder criminaliteit voorkomt. Veel delicten komen niet in de 
politieregistraties terecht, bijvoorbeeld als het slachtoffer geen aangifte 
doet of als het incident nooit aan het licht komt. Zo blijkt uit cijfers van 
het CBS dat de bereidheid van slachtoffers om aangifte te doen van 
fietsendiefstal, vandalisme en inbraak afneemt.

9 VEILIGHEID

Figuur 81 Slachtofferschap cybercriminaliteit, 2019
Bron CBS
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Figuur 80 Aantal geregistreerde misdrijven 
per 1.000 inwoners, per gemeente, 2020
Bron CBS
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Een op drie inwoners ervaart wel eens 
overlast in de buurt.

36%
voelt zich soms of vaak onveilig in woonbuurt.

10%

1%
8%

Soms
Vaak

Figuur 83 Onveiligheidsgevoelens 
in de eigen buurt, 2019
Bron Text

9.3 Ervaren overlast en waardering  
 veiligheid in dorp of wijk
In Drenthe ervaart één op de drie inwoners wel eens overlast. 
Desondanks waarderen ze de veiligheid in de buurt met een ruim 
voldoende.

Hoe mensen de overlast en veiligheid in de directe woonomgeving 
waarderen, is bepalend voor de brede welvaart in het gebied. Overlast 
kan het dagelijkse leven in de woonbuurt flink verstoren.

In Drenthe minst ervaren overlast  
Inwoners van verstedelijkte gebieden ervaren in Nederland over 
het algemeen meer buurtoverlast dan inwoners in laag verstedelijkt 
gebied. Drenthe kent weinig verstedelijkte gebieden. Het is dan ook 
niet vreemd dat inwoners van Drenthe, van alle provincies, de minste 
overlast in de buurt ervaren. In 2019 gaf 36% van de Drenten aan in 
de buurt veel overlast te ervaren van één of meer overlastvormen. Dit 
is al jaren stabiel. Landelijk ervoer 43% van de inwoners in 2019 veel 
overlast in de buurt. In Drenthe is ‘te hard rijden in de buurt’ de meest 
voorkomende vorm van overlast, gevolgd door ‘hondenpoep op straat’ 
en ‘parkeerproblemen’ (CBS).

9.2 Veiligheidsbeleving

Inwoners van Drenthe voelen zich over het algemeen veilig in hun 
woonbuurt. 10% voelt zich wel eens of vaak onveilig in de eigen buurt. 
Landelijk is dit 14%.

Bij een gelijk criminaliteitsniveau kan de een zich wel en de ander zich 
niet veilig voelen. Om prettig te kunnen leven in een omgeving is het 
belangrijk dat mensen zich veilig voelen.

Gevoel van veiligheid al jaren stabiel 
De meeste Drenten voelen zich veilig. Vergeleken met elders in 
Nederland is het aandeel inwoners dat zich vaak onveilig voelt in 
de woonbuurt relatief laag (0,9%). Alleen in Groningen (0,6%) en 
Zeeland (0,8%) voelen nog minder mensen zich vaak onveilig in de 
eigen buurt. Landelijk voelt 1,4% van de inwoners zich vaak onveilig in 
hun eigen buurt. Een grotere groep inwoners van Drenthe geven aan 
zich soms onveilig te voelen in de buurt (9%), landelijk is dit 13%. Het 
veiligheidsgevoel schommelt per jaar maar mondjesmaat.

Ook het Drents Panel is in 2020 gevraagd naar de veiligheidsbeleving: 
toen gaf eveneens een zeer klein percentage inwoners aan zich soms 
(9%) of vaak (1%) onveilig te voelen in de eigen buurt. Veiligheidsbeleving 
is niet overal en voor iedereen gelijk. Verdiepende analyses onder 
het Drents Panel verduidelijken dat onveiligheidsgevoelens vaker 
voorkomen in stedelijke gebieden.
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Afgenomen
Weet ik niet

Figuur 84 Rapportcijfer veiligheid 
in woonbuurt, 2020
Bron Drents Panel 
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Waardering voor veiligheid in dorp of wijk 
We hebben de leden van het Drents Panel in 2020 gevraagd een 
rapportcijfer te geven voor de ervaren veiligheid in hun dorp of wijk. 
Gemiddeld waarderen Drentse panelleden de veiligheid in de buurt met 
een 7,5. Jongvolwassenen waarderen de veiligheid iets minder positief 
dan de oudere leeftijdsgroepen.

Naast een rapportcijfer voor de veiligheid in de woonbuurt hebben we 
het Drents Panel ook gevraagd naar hun perceptie van criminaliteit in 
de wijk. De helft van de panelleden schat in dat de criminaliteit in de 
buurt in de afgelopen 12 maanden gelijk is gebleven. Eén op de zes 
ondervraagde Drenten denkt dat de criminaliteit in hun buurt in het 
afgelopen jaar is toegenomen (17%). 

27%

16,6%6,1%

Figuur 85 Perceptie ontwikkeling criminaliteit 
in afgelopen 12 maanden, 2020
Bron Drents Panel
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9.4 Wat betekent dit
 voor brede welvaart?

Samenvattend beeld
Veiligheid is essentieel voor een leefbare omgeving. 
Naarmate de leefomgeving onveiliger is, voelen mensen 
zich minder betrokken bij de buurt. Bovendien zijn mensen 
die zich veilig voelen gelukkiger en tevredener met het 
leven. Inwoners van Drenthe waarderen de veiligheid met 
een ruime voldoende (7,5), al waarderen jongvolwassenen 
(18-34 jaar) deze iets lager dan oudere leeftijdsgroepen. Een 
klein deel van de Drenten voelt zich soms (9%) of vaak (1%) 
onveilig.
 
De helft van de ondervraagde Drenten schat in dat de 
criminaliteit in de buurt in de afgelopen 12 maanden gelijk 
is gebleven. Dit komt overeen met de politieregistraties, die 
een stabilisatie van aantal misdrijven laat zien. Daarentegen 
geven Drenten de laatste jaren vaker aan slachtoffer te zijn 
geworden van cybercrime. In stedelijke gemeenten, zoals 
Assen, Emmen en Hoogeveen komen relatief de meeste 
misdrijven voor. Wel scoort Drenthe gunstig, met een 
kwart minder geregistreerde misdrijven dan het landelijk 
gemiddelde.

Kansen en uitdagingen voor de regio
De ontwikkelingen in dit hoofdstuk schetsen een gunstig 
beeld wat betreft de veiligheidssituatie in Drenthe. Het 
veiligheidsgevoel is al jaren stabiel in Drenthe. De inwoners 
voelen zich over het algemeen veiliger dan gemiddeld 
in Nederland. Wel zal er blijvend aandacht nodig zijn 
voor (nieuw) opkomende vormen van criminaliteit, zoals 
cybercrime en drugsrelateerde ondermijnende criminaliteit. 
Deze vormen van criminaliteit zijn, in tegenstelling tot 
de meer traditionele typen, de laatste jaren in Drenthe 
toegenomen.

Daarnaast kunnen gemeentelijke bezuinigingen op 
onderhoud van de openbare buitenruimte (wegen, 
paden, straatverlichting) effect hebben op de veiligheid in 
buurten en wijken, maar ook leiden tot meer overlast op 
straat, waardoor spanningen in wijken kunnen ontstaan of 
toenemen (Trendbureau, 2021d). Aandacht voor de sociale 
samenhang en het tegengaan van overlast in buurten 
en wijken kan bijdragen aan de veiligheidsgevoelens en 
saamhorigheid van buurtbewoners. Er liggen vooral kansen 
in het sámen met inwoners aanpakken van overlast in de 
wijk. Dit kan bijdragen aan een leefbare omgeving, waarin 
buurtbewoners omzien naar elkaar en naar de buurt.
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Het thema Milieu wordt in de Regionale Monitor Brede Welvaart van 
CBS in beeld gebracht met zeven indicatoren; natuur- en bosgebieden, 
natuurgebied per inwoner, afstand tot openbaar groen, emissies van 
fijnstof naar lucht, broeikasgasemissies per inwoner en kwaliteit van 
zwemwater. 

We vullen deze indicatoren aan met regionale inzichten. We kijken 
specifiek naar waardering voor het Drentse landschap, hitte-stress en 
droogte. In het kader van de energietransitie kijken we daarnaast naar 
gas- en elektriciteitsverbruik en (mogelijke) energiearmoede onder 
Drentse huishoudens. 

10.1 Natuur- en bosgebieden 

Het totale oppervlakte natuur- en bosgebied in Drenthe beslaat 18% 
van de provincie. In Nederland is dit 15%. Drenten hebben gemiddeld 
het meeste natuurgebied per inwoner, 96 ha per 1.000 inwoners.

Natuur- en bosgebied wordt in de Regionale Monitor Brede Welvaart 
gedefinieerd als bos en open natuurlijk terrein. Een groene omgeving 
heeft een positief effect op de gezondheid en leefbaarheid. 

Veel waardering voor Drentse landschap
Om fijn te wonen en leven is een aantrekkelijke leefomgeving van groot 
belang. Gemiddeld krijgt het Nederlandse buitengebied een 7,5 als 
rapportcijfer. Drenthe scoort gemiddeld het hoogst met een 8,1 (Buijs 
et al., 2019). De landschappelijke waardering is het hoogst langs de 
Hondsrug en in het zuidwesten van de provincie. Mensen waarderen 
hun woonomgeving hoger als ze meer dieren, bomen, houtwallen en 
bloemen zien, zo blijkt uit het onderzoek.
 

Een schone en aantrekkelijke 
woonomgeving draagt bij aan de brede 
welvaart. We zijn immers afhankelijk van 
onze leefomgeving en het milieu voor een 
goed en gezond leven. Daarnaast hangt 
milieu samen met de mate waarin iemand 
zich thuis en betrokken voelt bij zijn of 
haar leefomgeving. Voldoende ruimte, 
natuur en frisse lucht dragen hieraan bij.

MILIEU10.

Figuur 86 Percentage natuur- en bosgebied, 2015
Bron CBS
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Afstand tot openbaar groen.

0,5 km

Figuur 88 Afstand in kilometers 
tot openbaar groen, 2015
Bron CBS

Natura 2000-gebieden
In een dichtbevolkt land als Nederland is het belangrijk dat bepaalde 
gebieden er primair zijn voor de natuur, zodat flora en fauna zich daar 
kunnen handhaven en zich goed kunnen ontwikkelen (CBS). Drenthe telt 
14 Natura 2000-gebieden. Dit zijn gebieden die zijn aangewezen volgens 
de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. In deze Natura 2000-gebieden 
worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving 
beschermd om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te behouden (Natura 
2000).

12 van de 14 gebieden in Drenthe worden gezien als zeer 
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Teveel stikstof leidt tot 
verzuring en vermesting en daarmee een vermindering van de 
biodiversiteit. De effecten zijn al duidelijk zichtbaar in de Drentse 
natuurgebieden: venen en heidevelden groeien dicht met grassen en 
berken en die verdringen de originele planten en diersoorten die er niet 
meer kunnen leven. De verwachting is dat deze gebieden nog lang met 
een overmaat aan stikstofdepositie te kampen zullen hebben, ook als 
de provincie maximaal inzet op de vermindering van stikstofuitstoot 
(Provincie Drenthe, 2021).  

Afstand tot groen gelijk aan de meeste andere provincies
De gemiddelde afstand tot openbaar groen wordt berekend over de 
weg tot het dichtstbijzijnde openbaar groen. Het terrein is minimaal 1 
hectare groot en kan een park of plantsoen, terrein voor dagrecreatie, 
natuur of bos zijn.

De meest recente data betreft 2015. De afstand tot openbaar groen 
is in Drenthe in 2015 hetzelfde als in de meeste andere provincies, 
namelijk 0,5 kilometer. In de provincie Utrecht en Flevoland is dit 
minder: respectievelijk 0,4 en 0,3 kilometer. In Drenthe is tussen 2006 
en 2015 de afstand tot openbaar groen iets afgenomen, van 0,6 naar 0,5 
kilometer. In de centraal gelegen gemeenten is de afstand het laagst met 
0,4 kilometer, en in De Wolden het hoogst, met 0,7 kilometer.

Stichting Het Drentse Landschap heeft gemerkt dat de coronacrisis 
in 2020 tot een herwaardering van de natuurgebieden heeft geleid. 
Veel mensen trokken eropuit en ontdekten dat de natuur veel rust kan 
bieden. Een keerzijde daarvan is dat op sommige momenten sprake was 
van drukte en verstoring in de Drentse natuurgebieden.

Veel natuur- en bosgebieden in Drenthe
Veel natuur- en bosgebied draagt ook in hoge mate bij aan de 
aantrekkelijkheid van een leefomgeving. Inwoners van Drenthe hadden 
in 2015 gemiddeld veruit het meeste natuurgebied per inwoner van 
Nederland, namelijk 96 hectare per 1.000 inwoners. In 2008 was 
dit nog 89 hectare. Zo’n 18% van het totale oppervlak van Drenthe 
beslaat natuur- en bosgebied. Hiermee staat Drenthe op plek 2, achter 
Gelderland. 

Tussen 1996 en 2015 is het natuur- en bosgebied in Drenthe met bijna 
2% toegenomen. De gemeente Westerveld heeft het meeste bos- en 
natuurgebied (39%), gevolgd door Noordenveld (25%) en Aa en Hunze 
(24%). Gemeente Tynaarlo heeft met 10% het minste aandeel bos- en 
natuurgebied van Drenthe en ligt daarmee iets onder het landelijk 
gemiddelde (15%).
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Figuur 87 Aantal hectare natuur-
en bosgebied per inwoner, 2015
Bron CBS
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of het platteland. Het aantal dagen dat er extreme neerslag valt 
(gemiddeld aantal dagen meer dan 25mm) en er objectief sprake is van 
wateroverlast, ligt in de provincie op eenzelfde niveau als in de rest 
van Nederland. Wel bestaat er meer risico op droogte. Droogte is een 
lange periode met minder neerslag dan de gebruikelijke, waardoor er 
een ernstig hydrologische evenwichtsstoornis ontstaat met een slechte 
oogst of verlies van natuurwaarden als gevolg (Jansen et al., 2020). In 
sommige delen van Drenthe ligt het risico op droogtestress hoger dan 
landelijk, met name in de natuur- en landbouwgebieden.

10.2 Zwemwater, hitte en droogte

Behalve in Borger-Odoorn en Emmen wordt het zwemwater in 
alle gemeenten gekwalificeerd als uitstekend. Stedelijke gebieden 
in Drenthe hebben vaker te maken met hittestress, en natuur- en 
landbouwgebieden hebben een groter risico op droogtestress. 

Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor mens en natuur. Ook 
hittestress en droogte hebben, met het oog op klimaatverandering, 
invloed op de leefomgeving en het welbevinden van de inwoners. 

Kwaliteit zwemwater
De kwaliteit van zwemwater in de binnenwateren wordt gemonitord 
door het Europees Milieu-agentschap. De kwaliteit van het zwemwater 
wordt volgens deze EU-normen ingedeeld in 4 klassen, waarbij 1 
staat voor slecht en 4 voor uitstekend. In Drenthe was de kwaliteit 
van het zwemwater van de binnenwateren in 2020 uitstekend, op 
een gelijk niveau met de meeste andere provincies. Dit geldt ook 
voor alle gemeenten, behalve Borger-Odoorn en Emmen, waar de 
zwemwaterkwaliteit met een 3 wordt beoordeeld (goed).

Hittestress en droogte
Klimaatverandering heeft aanzienlijke effecten op de Drentse natuur. 
Stijging van temperatuur, forse periodes van droogte en extreme 
regenval raken de Drentse natuur. Er is objectief sprake van hittestress 
door warme nachten als er meer dan 14 tropische nachten per jaar 
voorkomen in een bepaald stedelijk gebied. In het huidige scenario 
zijn het vooral de stedelijke gebieden in Drenthe die meer hittestress 
ervaren. In Assen, Emmen, Meppel en Hoogeveen ervaart een inwoner 
gemiddeld 8-9 dagen per jaar hittestress. Daar komt bij dat het 
stedelijk ‘hitte-eiland effect’ zorgt voor meer warmte waardoor het 
in het centrum tot wel 1,5 graad warmer kan worden dan in dorpen 



Trendbureau Drenthe Monitor Brede Welvaart Drenthe 143

Figuur 90 Broeikasgasemissies 
per inwoners in ton, 2019
Bron CBS

Figuur 89 Emissies van fijnstof naar 
lucht in kg PM2.5 per km2
Bron CBS
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Broeikasgasemissies per inwoner gedaald
Op het gebied van broeikasgasemissies per inwoner zit Drenthe in de 
middenmoot. In de rangschikking van alle provincies komt de provincie 
op de 6e plek met 9,8 ton CO2-equivalent per inwoner in 2019. In 2015 
was dit 11,9, wat betekent dat de uitstoot de afgelopen jaren gedaald is. 

In de Regionale Monitor Brede Welvaart van CBS worden alle 
broeikasgassen meegerekend, zoals methaan, lachgas en fluorhoudende 
gassen, en omgerekend naar CO2-equivalenten. 1 kilo CO2-equivalent 
staat gelijk aan het effect van de uitstoot van 1 kilo CO2. De cijfers zijn 
deels gebaseerd op opgave van bedrijfsemissies, en deels wordt gebruik 
gemaakt van modelmatige toerekeningen van diverse diffuse bronnen 
zoals wegverkeer.

Binnen Drenthe is de uitstoot per inwoner het hoogst in de gemeenten 
Midden-Drenthe (19,1 ton) en De Wolden (13,6 ton). In Assen (3,9 
ton) en Meppel (6 ton) is de uitstoot het laagst. Een hoog cijfer kan 
veroorzaakt worden door relatief meer zware industrie of autowegen. 
Ook land- en tuinbouw zijn verantwoordelijk voor een hogere uitstoot 
van broeikasgasemissies. Een laag cijfer kan komen doordat in een 
stedelijke omgeving de bevolkingsdichtheid hoger is, de woningen 
gemiddeld kleiner zijn er bijvoorbeeld meer gebruikt wordt gemaakt van 
de fiets en het openbaar vervoer in plaats van de auto (Gill en Moeller, 
2018).

10.3 Emissies van fijnstof en broeikasgas

Drenthe staat op de tweede plek als het gaat om de minste emissies 
van fijnstof, 510 ton kg PM2.5 per km2. Daarnaast wordt in Drenthe 
gemiddeld 9,8 ton broeikasgas (CO2-equivalent per inwoner) 
uitgestoten.

Fijnstof zijn kleine deeltjes (kleiner dan 2,5 µm, PM2.5) in de lucht. Deze 
worden onder andere uitgestoten door verkeer, industrie en landbouw. 
Een grote uitstoot van fijnstof is schadelijk voor de gezondheid. 

Uitstoot fijnstof naar lucht gehalveerd ten opzichte van 2000
Van alle provincies stoot alleen Flevoland minder fijnstof uit en daarmee 
staat Drenthe in 2019 op plek 2 van de minste uitstoot, met 510 ton 
PM2.5 per km2. De hoogste uitstoot vindt men in Zuid- Holland, 
Noord-Holland en Noord-Brabant. In 2000 was de emissie van fijnstof 
in Drenthe nog 1.035 ton PM2.5 per km2. De uitstoot van fijnstof is 
dus met meer dan de helft gedaald. Zowel landelijk als in de provincie 
Drenthe daalt de emissie van fijnstof naar lucht al gedurende langere 
tijd. De mediaan voor de Drentse gemeenten lag in 2000 nog op 65 ton 
per km2. In 2010 is dit gedaald naar 42 ton per km2 en in 2019 naar 39 
ton per km2. De mediaan voor Nederlandse gemeenten daalde tussen 
2010 en 2019 van 40 naar 29 ton per km2. Het lijkt er dus op dat de 
emissie van fijnstof in Drenthe minder hard daalt dan gemiddeld in 
Nederland.

Binnen Drenthe heeft Emmen relatief gezien de hoogste uitstoot 
van fijnstof (110 ton per km2), gevolgd door Midden-Drenthe en 
Coevorden (52 en 51 ton per km2). Gemeente Tynaarlo heeft de laagste 
fijnstofuitstoot van Drenthe met 19 ton PM2.5 per km2.
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van de huishoudens loopt risico 
op energiearmoede.

12%
Hoeveelheid gas dat een gemiddelde 
woning in Drenthe verbruikte in 2020.

1.400 m3

145

Figuur 93 Energiearmoede: aandeel 25% laagste 
inkomens én 50% hoogste gasverbruik, 2018
Bron CBS

Figuur 91 Gemiddeld gasverbruik in m3, 2020
Bron CBS

meer dan één zwembad (ING Economisch Bureau, 2013). Sinds 2013 
neemt het gas- en elektriciteitsverbruik voor zowel koopwoningen als 
huurwoningen in Drenthe, net als landelijk, gestaagd af. 

Van de ruim 224.000 woningen in Drenthe heeft 54% een energielabel, 
iets onder het nationale niveau (57%). Circa 30% heeft een A-label en 
dat is iets beter dan gemiddeld in Nederland (27%). Binnen de provincie 
staat van 26,4% van de woningen geregistreerd dat deze zonnepanelen 
hebben. In 2019 werd in Drenthe ongeveer 5% van het totale aandeel 
zonnestroom in Nederland opgewekt (169.052 kW in Drenthe van de 
3.236.417 kW in totaal in Nederland).

Energiearmoede het hoogst in Borger-Odoorn en Emmen
De energietransitie heeft ingrijpende gevolgen voor Drentse 
huishoudens. Met name ten aanzien van de betaalbaarheid van de 
energietransitie liggen er de nodige uitdagingen. Zo is te verwachten 
dat duurzame renovaties voor woningeigenaren met lage inkomens 
moeilijker te realiseren is. Zeker bij oplopende energiekosten dreigt voor 
inwoners met lage inkomens in toenemende mate energiearmoede. 

Om een beeld te krijgen van (mogelijke) energiearmoede onder 
Drenthe, kijkt CBS naar het aandeel huishoudens dat zowel tot de 
25% laagste inkomens van Nederland behoort én tot de 50% hoogste 
qua gasverbruik. In Nederland gaat dit om gemiddeld 8% van de 
huishoudens. De gemeenten in de Drenthe zitten daar allemaal op 
of boven. De gemeenten Assen en Meppel zitten op het landelijk 
gemiddelde van 8% en in de gemeenten Borger-Odoorn (15%) en 
Emmen (14%) is het percentage het hoogst.

De daadwerkelijke hoogte van de energierekening, zegt niet alles over 
de ervaren energiekosten. Immers, mensen met weinig inkomen en een 
vrij lage energierekening kunnen hun energiekosten als hoog ervaren, 
omdat het een groot deel uitmaakt van hun totale uitgaven. Maar voor 

10.4 Energietransitie

Gemiddeld wordt er in Drenthe meer gas en elektriciteit verbruikt dan 
landelijk. Ook ligt het percentage energiearmoede in Drenthe hoger 
dan gemiddeld in Nederland.

De energietransitie is één van de grootste sociaal-maatschappelijke 
opgaven voor de komende periode. De Nederlandse overheid wil de 
energievoorziening richting 2050 verduurzamen. Fossiele brandstoffen 
moeten worden vervangen door duurzame of hernieuwbare 
energiebronnen (zonne- en windenergie en aardwarmte). 

Meer gas- en elektriciteitsverbruik in Drenthe
In Drenthe wordt het meeste gas verbruikt van alle Nederlandse 
provincies. Een gemiddelde woning in Drenthe verbruikte in 2020 
1.400 m3 gas, koopwoningen meer dan huurwoningen. Landelijk is dit 
gemiddelde 1.120 m3. In Drenthe verbruikt de gemeenten Aa en Hunze 
het meeste gas. De gemeenten Assen en Meppel hebben in Drenthe het 
laagste gasverbruik.

Een vergelijkbaar patroon is zichtbaar voor het elektriciteitsverbruik in 
2020. In een Drents huis wordt meer elektriciteit verbruik dan landelijk, 
2.840 kWh in Drenthe tegenover 2.760 kWh landelijk. Ook ligt in 
Drenthe het elektriciteitsgebruik van koopwoningen (3.210 kWh) hoger 
dan dat van huurwoningen (2.080 kWh). De gemeente Assen verbruikt 
het minste stroom, de gemeenten Borger-Odoorn en De Wolden het 
meest.

De regionale verschillen in energieverbruik worden vooral verklaard 
door de dichtheid van wonen. Zo hebben de woningen in Drenthe de 
grootste oppervlakte in ons land (gemiddeld 20% groter). Daarnaast 
heeft Drenthe relatief veel zwembaden (alleen Zeeland scoort nog 
hoger), een grootverbruiker van energie. Veel gemeenten hebben 

Figuur 92 Gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh,
2020
Bron CBS
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van de Drenten voelt zich mede 
verantwoordelijk voor energietransitie.

53%

Figuur 94 Eigen rol in de energie- 
en klimaattransitie, 2019
Bron Lexnova

mensen met een hoog inkomen en een hoge energierekening kan dit net 
zo goed het geval zijn. Hoge energiekosten zijn dus zeker niet uitsluitend 
het probleem van mensen met lage inkomens blijkt uit onderzoek van 
Sociaal Planbureau Groningen (2020).

Drenten voelen eigen verantwoordelijkheid
in energie- en klimaattransitie
Een peiling onder het Drents Panel in 2019 naar draagvlak en participatie 
in de energietransitie, laat zien dat een ruime meerderheid van de 
Drenten zich zorgen maakt over klimaatverandering en bereid is actie te 
ondernemen om energie te besparen (Lexnova, 2019). De belangrijkste 
redenen hiervoor zijn om klimaatverandering tegen te gaan en om de 
eigen energierekening te verlagen. Ook wordt door de panelleden veel 
belang gehecht aan de sociale energietransitie, waarbij de lusten en de 
lasten eerlijk worden verdeeld tussen lagere en hogere inkomens.

Het Drents Panel is tevens gevraagd hoe zij hun eigen rol zien in de 
energie- en klimaattransitie. Iets meer dan de helft van de ondervraagde 
Drenten voelt zich hiervoor (geheel) verantwoordelijk (53%). 15% voelt 
zich helemaal niet verantwoordelijk. Verder blijkt dat vrouwen, hoger 
opgeleiden, mensen met een koophuis en mensen in de middelste 
leeftijdscategorieën zich meer verantwoordelijk voelen (Lexnova, 2019).
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10.5 Wat betekent dit
 voor brede welvaart?

Samenvattend beeld
Een schone en aantrekkelijke woonomgeving draagt bij aan 
de brede welvaart van een gebied. Drenthe is een groene 
provincie en kent van Nederland gemiddeld de meeste bos- 
en natuurgebied per inwoner. Er is veel waardering voor 
het Drentse landschap. Drenthe heeft minder broeikas- en 
fijnstofuitstoot dan landelijk. 12 van de 14 Natura 2000- 
gebieden worden in Drenthe gezien als zeer stikstofgevoelig. 
In Drenthe hebben stedelijke gebieden vaker te maken 
met hittestress dan plattelandsgebieden, en de natuur- en 
landbouwgebieden in Drenthe hebben een groter risico op 
droogtestress.
 
Gemiddeld wordt er in Drenthe meer gas en elektriciteit 
verbruikt dan landelijk. Ook ligt het percentage 
energiearmoede in Drenthe hoger dan gemiddeld in 
Nederland. Iets meer dan de helft van de Drenten ziet voor 
zichzelf een rol weggelegd in de energie- en klimaattransitie.

Kansen en uitdagingen voor de regio
De ontwikkelingen in dit hoofdstuk schetsen over het 
algemeen een gunstig beeld. Dit komt tot uiting in de hoge 
waardering voor het landschap, het grote aandeel bos- en 
natuurgebieden en de afname van luchtvervuiling. Tijdens 
de coronapandemie trokken veel Drenten eropuit, en 
herontdekten de Drentse bos- en natuurgebieden. Ondanks 
dat deze ontwikkeling kansen biedt voor de volksgezondheid 
(immers bewegen in de natuur draagt bij aan een goede 
gezondheid), liggen neveneffecten als risico op verstoring 
van dieren en natuur op de loer. Het behouden van een 
goede balans kan een uitdaging zijn voor de toekomst.

Drenthe telt veertien Natura 2000-gebieden, waarvan er 
twaalf stikstofgevoelig zijn. Drenthe heeft een grote opgave 
bij het herstellen van de natuur en bij het voorkomen dat tal 
van karakteristieke plan- en diersoorten verdwijnen. 

Op het gebied van gas- en energieverbruik scoort Drenthe 
duidelijk minder gunstig. Het hoge verbruik in Drentse 
huishoudens wordt vooral verklaard door de grote woningen 
in Drenthe. In het licht van de energietransitie stelt dit de 
regio voor de nodige uitdagingen. Gelukkig zijn inwoners 
wel bereid om actie te ondernemen om zelf energie te 
besparen. Maar de energietransitie gaat niet alleen over 
milieu of natuur, het gaat ook over kansengelijkheid en 
betrokkenheid van inwoners. De grote (transitie)opgaven 
kunnen niet zonder steun en betrokkenheid van burgers. 

De Raad van de Leefomgeving (2021) adviseert daarom om 
nieuwe vormen van burgerbetrokkenheid te organiseren. In 
Drenthe is het vooral een uitdaging om inwoners voldoende 
te betrekken bij energievraagstukken, zowel als het gaat 
om de impact van zonneparkvelden en windmolens op het 
Drentse landschap, als ook over een eerlijke verdeling van 
de lusten en de lasten.
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Brede welvaart gaat over welvaart én welzijn van mensen. Het gaat om 
meer dan economie en koopkracht. Brede welvaart is meerdimensionaal 
en omvat zowel objectieve aspecten van het leven van mensen, 
zoals inkomen, arbeid, wonen of gezondheid, als ook subjectieve 
aspecten, zoals welbevinden en geluk. Het gaat om de kwaliteit 
van leven van de inwoners én om de kwaliteit van de samenleving 
als geheel. Het gaat daarmee over alles wat het leven ‘de moeite 
waard’ maakt. De lens van brede welvaart vraagt van bestuurders en 
beleidsmakers een nieuwe manier van kijken naar de samenleving. 
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Grote regionale verschillen
Drenthe kenmerkt zich door systematische regionale 
verschillen. Zo zijn de werkloosheidspercentages in de 
stedelijke gemeenten relatief hoog (met name Emmen, 
maar ook Hoogeveen en Assen), en in bijvoorbeeld De 
Wolden en Westerveld relatief laag. In Zuidoost-Drenthe 
ligt het aandeel hoogopgeleiden laag, terwijl het in 
Noord-Drenthe juist hoog is.

Als we alle aspecten van brede welvaart in ogenschouw 
nemen doet vooral Noord-Drenthe het goed. 
De gemeenten in Zuidoost-Drenthe blijven juist 
achter, met name op het gebied van gezondheid 
en sociaaleconomische problematiek. Niet alleen 
binnen de provincie, maar ook in het landelijke beeld 
valt bijvoorbeeld Emmen in negatieve zin op met 
veelal een positie onderaan. Het lijkt in de regio 
geen effect te hebben op de tevredenheid met de 
woon- en leefomgeving. De ervaren leefbaarheid is er 
onverminderd hoog en al jaren stabiel.

Verschillen tussen doelgroepen:
welvaart en welzijn is niet eerlijk verdeeld
Ook als we kijken naar verschillende doelgroepen zien 
we dat de brede welvaart niet gelijk is verdeeld in 
Drenthe. Jongvolwassenen als ook mensen met lage 
inkomens, een slechte gezondheid en/ of een laag 
opleidingsniveau zijn kwetsbaarder voor een stapeling 
van financiële, gezondheids- en sociale problemen.

11.2 Uitdagingen voor Drenthe

Op basis van de voorliggende monitor benoemen we 
zes uitdagingen die een belangrijke rol spelen bij het 
sturen en besturen op het behouden en verbeteren van 
brede welvaart in Drenthe. Voor deze uitdagingen geldt 
bovendien dat ze nauw met elkaar samenhangen. 

I Dubbele vergrijzing grote uitdaging voor formele en 
informele zorg 
De samenstelling van de Drentse bevolking verandert 
sterk. Daarbij heeft met name de vergrijzing een grote 
impact op integrale onderdelen van de brede welvaart, 
zoals economie, wonen en zorg. Er is daarbij sprake van 
een dubbele vergrijzing, wat betekent dat niet alleen 
het aandeel ouderen (65-plussers) binnen de gehele 
populatie toeneemt, maar ook het aandeel van ‘oudere 
ouderen’ (80-plussers) binnen de groep 65-plussers. De 
impact die deze dubbele vergrijzing heeft en zal hebben 
op de belasting op formele en informele zorg in Drenthe 
is groot. 

Als het gaat om formele zorg zullen 
capaciteitsproblemen ontstaan of verergeren door 
toenemende vraag en afnemend aanbod. In Drenthe is 
de gezondheidszorg de grootste sector – het gaat om 
bijna een op de vijf banen – en de gemiddelde leeftijd 
van werknemers is relatief hoog, wat betekent dat 
het arbeidsaanbod binnen de zorg alleen maar verder 
zal krimpen. Daarbij zien we dat er rondom het langer 
zelfstandig wonen ook een uitdaging voor Drenthe 
bestaat, aangezien het er nu op lijkt dat de verwachte 

We hebben daarbij ook wel de afgelopen tijd meer 
dan ooit ervaren dat er snel ingespeeld moet worden 
op ontwikkelingen waar we niet direct invloed op 
hebben. De coronapandemie heeft een stevige impact 
op de samenleving en nu leidt de oorlog in Oekraïne 
tot nieuwe zorgen. De geopolitieke instabiliteit 
was tot begin van dit jaar onvoorstelbaar. Het zijn 
onvoorspelbare ontwikkelingen die ons allen diep 
raken en onze kwetsbaarheid en (internationale) 
afhankelijkheid toont. 

Deze Monitor Brede Welvaart Drenthe 2021 geeft een 
actueel beeld van de brede welvaart in de provincie 
Drenthe. Het kan worden gezien als een vervolg op 
de Monitor Leefbaarheid Drenthe, die Trendbureau 
Drenthe in 2016 en 2018 heeft uitgevoerd. De monitor 
maakt helder welke maatschappelijke vraagstukken 
spelen in Drenthe en in welke regio’s of gemeenten 
interventies gewenst zijn om de brede welvaart te 
versterken.

In het eerste deel van deze slotbeschouwing beschrijven 
we in het kort de drie belangrijkste conclusies op 
basis van de monitor. Daarop volgt een uitgebreide 
beschouwing waarin we de zes belangrijkste 
uitdagingen voor Drenthe benoemen. We sluiten af met 
aandachtspunten voor regionaal beleid gericht op brede 
welvaart. 

11.1 Algemene conclusies

Drenthe: hoog welzijn, relatief lage
‘klassieke’ welvaart
De provincie Drenthe doet het relatief goed op sociaal-
culturele aspecten van brede welvaart, zoals persoonlijk 
welzijn, ervaren gezondheid, woontevredenheid, sociaal 
contact met buurtbewoners en gevoel van veiligheid. 
Als we echter kijken naar economische aspecten, zoals 
werkgelegenheid, inkomen en opleidingsniveau zijn de 
uitkomsten in de regio al jaren lager dan het landelijk 
gemiddelde. Een ogenschijnlijke paradox van relatief 
lage ‘klassieke’ welvaart in combinatie met een hoog 
welzijn. Door naar de brede welvaart te kijken, zien we 
het totale plaatje van de provincie Drenthe. 

11.
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IV. Terugdringen gezondheidsachterstanden 
De meeste inwoners van Drenthe zijn over het algemeen 
tevreden met de eigen gezondheid. Toch zien we dat 
Drenten een minder gezonde leefstijl hebben dan de 
gemiddelde Nederlander; ze hebben vaker overwicht 
en obesitas, gebruiken vaker overmatig alcohol en 
sporten minder frequent. Daarbij zijn de verschillen 
tussen gezonde en ongezonde mensen toegenomen. In 
Drenthe concentreren de gezondheidsachterstanden 
zich met name in de voormalige Veenkoloniën in het 
oosten van Drenthe. We zien verder een afnemende 
mentale gezondheid en een toename van eenzaamheid, 
nadrukkelijk versterkt door corona.

Om de complexe gezondheidsverschillen in Drenthe 
aan te pakken is beleid nodig dat integraal van aard 
is en voor een belangrijk deel op preventie is gericht. 
Gezondheidsachterstanden hangen immers samen met 
werkloosheid, schulden, een ongezonde leefomgeving 
en een gebrek aan sociale relaties. 

V. Bevorderen kansengelijkheid en voorkomen 
polarisatie 
We zien in Drenthe, net als in de rest van Nederland, 
een toegenomen kansenongelijkheid en tweedeling 
in de maatschappij; de kloof tussen werk en geen 
werk, rijk en arm, en gezond en ongezond blijft maar 
groeien. Doordat problemen zich makkelijk opstapelen 
komen kwetsbare groepen steeds meer op achterstand 
te staan. Deze problemen zijn door de coronacrisis 
allemaal verdiept, en er zijn zelfs nieuwe kwetsbare 
groepen ontstaan. 

Kansengelijkheid voor kinderen geldt hierbij als specifiek 
speerpunt. Armoede en financiële zorgen trekken 
een zware wissel op het welbevinden van kinderen. 
Het heeft bovendien gevolgen op de lange termijn: 
ze hebben een lagere kans om te participeren en 
later werk te vinden. Om gezinnen uit hun kwetsbare 
situatie te halen en kinderen een gelijke kans te geven, 
is een langetermijnvisie en -aanpak nodig. Tegengaan 
van ongelijkheid vraagt in Drenthe indringend om 
aandacht voor onderwijs en woon- en werkzekerheid, 
en voor hulpverlening voor mensen met schulden, om 
volwaardige participatie van zo veel mogelijk mensen 
mogelijk te maken.

Groeiende ongelijkheid heeft niet alleen gevolgen 
voor de levenskwaliteit, kansen en perspectieven van 
individuele inwoners, maar ook voor de samenleving 
als geheel, zoals het vertrouwen in instituties en in de 
toekomst. Ook in Drenthe zien we daarom dat mensen 
zich minder gehoord voelen en dat het vertrouwen 
in elkaar, de overheid en instanties afneemt; het 
vertrouwen is tijdens de pandemie zelfs tot een 
dieptepunt gedaald.

Daarnaast kan toenemende polarisatie tussen mensen 
en (overheids)instanties en tussen mensen zelf een 
belangrijke impact hebben op de sociale samenhang, 
ook in Drenthe. Gemeenten en maatschappelijke 
organisaties doen er goed aan om ongewenste 
polarisatie in een vroeg stadium te signaleren, te 
voorkomen en tegen te gaan. Handelingsperspectief 
voor het herstel van vertrouwen gaat om gezien én 
gehoord worden van inwoners, ook – of juist – de groep 
in het ‘stille’ midden. 

zorgvraag van zoveel thuiswonende ouderen niet 
voldoende opgevangen kan worden met de beschikbare 
zorgprofessionals.

De informele zorg staat ook onder druk: de monitor laat 
zien dat het mantelzorgpotentieel de komende 20 jaar 
afneemt, terwijl mantelzorgers nu al geregeld overbelast 
zijn. Het zal in bepaalde gebieden in Drenthe in de 
toekomst lastig worden om aan de vraag van voldoende 
zorgprofessionals en informele zorgverleners te 
voldoen. Hierbij springt de regio van Zuidoost-Drenthe 
in het oog, waar de arbeidsparticipatie relatief laag 
ligt en een aanzienlijk deel van de mantelzorgers nu al 
aangeeft zwaarbelast te zijn met hun mantelzorgtaak.

II. Structurele oplossingen voor de dalende 
beroepsbevolking
Gebrekkige personeelscapaciteit vormt niet 
alleen een bottleneck voor de zorg. Door de 
dalende beroepsbevolking zal het een belangrijk 
hoofdpijndossier voor de gehele Drentse economie 
kunnen worden. Drenthe scoort op diverse aspecten 
van economische welvaart lager dan landelijk. Zo is 
het bbp, de arbeidsparticipatie en het aandeel hoger 
opgeleiden lager. Daar komt nog bij dat er relatief meer 
hoger opgeleide (jongere) mensen de regio verlaten. 
De afstand tot de arbeidsmarkt is het grootst onder 
jongeren en met name laagopgeleiden.

De krimpende beroepsbevolking in Drenthe betekent 
dat er nagedacht moet worden over het verhogen 
van de arbeidsproductiviteit om met minder mensen 
evenveel (of meer) te realiseren. De Drentse economie 

staat daarbij niet op zichzelf. Om met de grote opgave 
van de daling van de beroepsbevolking succesvol en 
structureel om te gaan lijkt een gezamenlijke strategie in 
Noord-Nederland noodzakelijk. 

III. Balans in de woningmarkt 
In Drenthe is het over het algemeen goed wonen. Al 
jaren op rij scoort Drenthe hoog op woontevredenheid, 
zowel met de woning als met de woonomgeving. 
We signaleren echter ook dat de druk op de 
Drentse woningmarkt groot is, zowel voor huur- als 
koopwoningen. Dit komt door de sterk stijgende 
woning- en huurprijzen, maar ook door een mismatch 
tussen wat beschikbaar en gewenst is. Om ook de 
komende periode goed te kunnen blijven wonen in 
Drenthe is aandacht nodig voor een toekomstbestendige 
woningmarkt; met de focus op duurzaam, betaalbaar en 
passend bij de woonwens. 

Door de demografische ontwikkelingen is de vraag 
naar woningen voor kleinere huishoudens en ouderen 
toegenomen en de vraag naar woningen voor gezinnen 
teruggelopen. Er ligt voor de toekomst dan ook een 
belangrijke uitdaging in het weer in balans brengen van 
de woonbehoefte en het woningaanbod. Daarbij moet 
extra aandacht uitgaan naar specifieke doelgroepen, 
zoals starters op de woningmarkt, nieuwe woonvormen 
voor senioren die langer zelfstandig blijven wonen, maar 
ook aandacht voor huishoudens met een te kleine beurs 
voor verduurzaming en voor vluchtelingen, om hen een 
veilige plek en huisvesting te bieden. 
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I. Samenhang in beeld
Bij de inzet van beleid gericht op brede welvaart is 
het van belang om de onderlinge samenhang van 
indicatoren, regio’s en doelgroepen te zien. Zo kan 
woningbouwbeleid ten behoeve van bijvoorbeeld de 
woningvoorraad ten koste gaan van aspecten van het 
milieu – in zo’n geval is er sprake van een negatief 
‘afruil’ effect. Maar er kan ook juist sprake van een 
synergie-effect, bijvoorbeeld als bestaande woningen 
ook worden verduurzaamd als ze worden verbouwd om 
aan meer mensen plek te bieden.

Niet alleen indicatoren hangen samen, ook sturen (op 
brede welvaart) in de ene regio beïnvloedt andere, vaak 
omliggende regio’s. Deze bijvangsten kunnen negatief 
en positief zijn. Een voorbeeld van een negatief effect 
is een beleidsinterventie gericht op veiligheid, waarbij 
de criminaliteit zich verplaatst (het ‘waterbed-effect’). 
Bij positieve effecten kan het gaan om ‘spillover-
effecten’, bijvoorbeeld wanneer investeringen in de 
innovatiekracht van een regio de economie in andere 
regio’s stimuleert.

II. Belang van integraliteit
Vanwege die onderlinge samenhang is het belangrijk 
om beleid gericht op brede welvaart integraal in 
te zetten. Oftewel, alle relevante beleidsdomeinen 
binnen een regio worden betrokken én er wordt 
samenwerking gezocht met de regio’s die (soms 
onbedoeld) profijt of hinder kunnen ondervinden. Het 
succes van beleid hangt immers niet alleen af van het 
direct betrokken beleidsdomein, maar vaak ook van de 
inzet van andere beleidsdomeinen. Zo zal het succes 

van beleid gericht op de gezondheid van jongeren in 
een bepaalde regio niet alleen afhankelijk zijn van het 
jeugdgezondheidszorgbeleid, maar ook van de inzet 
van, en afstemming met beleid op het gebied van o.a. 
jeugdzorg, onderwijs en sport. 

Sturen en besturen op het verbeteren van brede 
welvaart stimuleert integraal werken doordat het 
zich richt op de (regionale opgaven). Dit vraagt 
om vruchtbare samenwerking binnen afdelingen, 
gemeenten en provincies, én ook tussen afdelingen, 
provincies en gemeenten. 

VI. Iedereen mee in klimaatadaptatie
en energietransitie 
Klimaatverandering, dat gepaard gaat met stijging 
van de temperatuur, forse periodes van droogte en 
extreme regenval, heeft aanzienlijke effecten op de 
Drentse natuur, het karakteristieke landschap en de 
biodiversiteit. Daar bovenop is een overmaat aan 
stikstofneerslag een van de belangrijkste oorzaken 
van de achteruitgang van biodiversiteit. Drenthe telt 
veertien Natura 2000-gebieden, waarvan er twaalf 
zeer stikstofgevoelig zijn. De effecten zijn al duidelijk 
zichtbaar in de Drentse natuurgebieden: venen en 
heidevelden groeien dicht en die verdringen de originele 
planten en diersoorten.

Drenthe heeft een grote opgave bij het herstellen van de 
natuur en bij het voorkomen dat tal van karakteristieke 
plant- en diersoorten verdwijnen. We staan daarbij 
voor de uitdaging om Drenthe klimaatbestendig ofwel 
klimaatveerkrachtig te maken; ons landschap, de dorpen 
en steden zo in te richten dat alles minder kwetsbaar 
wordt voor de gevolgen van hete zomers en hevige 
neerslag. Dat noemen we klimaatadaptatie. 

Klimaatadaptatie brengt grote uitdagingen met zich mee 
die op gespannen voet met elkaar kunnen staan, zoals 
het beschermen van de Drentse natuur tegenover het 
kunnen benutten en beleven ervan – bijvoorbeeld voor 
landbouw of recreatie. Het behouden van een goede 
balans in ruimtegebruik zal daarom een belangrijke 
uitdaging voor de toekomst blijven. 

Klimaatadaptatie en de energietransitie is een opgave 
die geldt voor iedereen: voor overheden, bedrijven en 
voor inwoners. Met het maken van duurzame keuzes 
kunnen inwoners een belangrijke bijdrage leveren aan 
het klimaatbestendig maken van gemeente en regio, 
bijvoorbeeld als het gaat om gas- en stroomverbruik. Op 
het gebied van energiegebruik scoort Drenthe duidelijk 
minder gunstig. Het is daarbij nadrukkelijk van belang 
om de mogelijkheden van de betrokken groepen mensen 
goed in ogenschouw te nemen. Groepen met weinig 
of beperkte middelen kunnen minder makkelijk zelf 
maatregelen nemen om aan klimaatadaptatie te doen. 

11.3 Aandachtspunten voor 
regionaal beleid gericht op brede 
welvaart

De monitor geeft beleidsmakers de nodige informatie 
om het beleid voor brede welvaart in Drenthe te kunnen 
ontwikkelen, uitrollen en evalueren. Voor het stimuleren 
van brede welvaart spelen regionale overheden een 
belangrijke rol; brede welvaart gaat immers over 
beleidsdomeinen die mensenlevens óók, zo niet 
vooral op regioniveau raken. Landelijke cijfers rondom 
bijvoorbeeld kwaliteit van onderwijs, leefbaarheid van 
de wijk, werkgelegenheid of een schone leefomgeving 
zeggen immers weinig voor mensen als deze (sterk) 
afwijken van hun eigen leefomgeving. Met deze 
gedachte geven we in dit laatste deel twee belangrijke 
aandachtspunten voor beleid dat gericht is op brede 
welvaart, namelijk de onderlinge samenhang van 
beleidsterreinen en het belang van integraliteit. 
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BIJLAGE OVERZICHT INDICATOREN

We onderscheiden in de Monitor Brede Welvaart Drenthe in totaal 9 
thema’s: de 8 dimensies van brede welvaart zoals door het CBS wordt 
gehanteerd, plus een hoofdstuk over bevolking. Elk thema wordt 
gemeten met meerdere indicatoren. Gezamenlijk geven de thema’s 
en indicatoren een beeld van de trend in de brede welvaart in een 
bepaald periode.

We onderscheiden in de Monitor Brede Welvaart Drenthe in totaal 9 
thema’s: de 8 dimensies van brede welvaart zoals door het CBS wordt 
gehanteerd, plus een hoofdstuk over bevolking. Elk thema wordt 
gemeten met meerdere indicatoren. Gezamenlijk geven de thema’s en 
indicatoren een beeld van de trend in de brede welvaart in een bepaald 
periode.

Per tabel wordt een overzicht gegeven van de indicatoren, waarbij 
onderscheid wordt gemaakt tussen de minimale indicatoren 
(donkerblauw: van de Regionale Brede Welvaart Monitor CBS) en 
aanvullingen die relevant zijn voor specifiek voor de Drentse context 
(lichtblauw). Waar mogelijk wordt voor iedere dimensie een aanvulling 
gegeven van het inwonersperspectief: Hoe waarderen Drenten de 
verschillende aspecten van brede welvaart? We volgen hiervoor 
longitudinaal diverse subjectieve aspecten van brede welvaart via ons 
burgerpanel, het Drents Panel. 

De volgende thema’s en indicatoren worden in de Monitor Brede 
Welvaart Drenthe behandeld.
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Bevolking

Indicator Meest recente jaar Bron Definitie
Bevolkingsgroei 2021 Klimaatmonitor Bevolking op een gegeven punt in tijd,
  Rijkswaterstaat plus het aantal immigranten en geborenen,
   min het aantal emigranten en overledenen

Natuurlijke 2020 CBS Bevolking op een gegeven punt in tijd, plus het  
   aantal bevolkingsgroei geborenen, min het
   aantal overledenen

Huishoudens  2020 CBS Eén of meer personen die samen een woonruimte 
   bewonen en zichzelf, voorzien in de dagelijkse   
   levensbehoefte

Vergrijzing 2021 CBS Verhouding tussen het aantal 65-plussers
   ten opzichte van de 20 tot 65-jarigen

Ontgroening 2021 CBS Verhouding tussen het aantal 0 tot 20-jarigen
   ten opzichte van de 20 tot 65-jarigen

Migratie  2020 CBS Binnenlandse migratie heeft betrekking op 
   inwoners die van en naar andere gemeenten in  
   Nederland verhuizen. Buitenlandse migratie gaat  
   over emigratie en immigratie.

Welzijn

Indicator Meest recente jaar Bron Definitie
Tevredenheid 2019/2020 CBS Cijfer over de tevredenheid
met het leven 2020 Drents Panel met het leven op een 10-puntenschaal
 
Tevredenheid 2019/2020  CBS Cijfer over de tevredenheid
met vrije tijd   met het leven op een 10-puntenschaal
  
Ervaren 2020 Drents Panel Cijfer over de leefbaarheid in eigen
leefbaarheid   dorp of wijk op een 10-puntenschaal

Ontwikkeling 2020 Drents Panel Percentage dat vindt dat   
leefbaarheid   leefbaarheid in dorp of wijk afgelopen
   12 maanden, vooruit is gegaan, gelijk
   is gebleven of achteruit is gegaan

Toekomstige 2020 Drents Panel Percentage dat aangeeft de toekomst
leefbaarheid   van de woonbuurt te zien als: zonnig,
   neutraal of maak me zorgen
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Materiële welvaart

Indicator Meest recente jaar Bron Definitie
Bruto 2020 CBS De omvang van de economie
binnenlands
product

Besteedbaar 2019 CBS Deel van het inkomen dat overblijft
inkomen   na aftrek van belastingen en vaste lasten

Lage inkomens 2019 CBS Een inkomen van een éénpersoonshuishouden
   dat onder de €1090,- ligt na aftrek van
   belastingen en premies. Een langdurig laag
   inkomen betekent dat het huishouden 4 jaar
   of langer moet rondkomen van een laag inkomen

Bijstandsuitkeringen  2020 UWV Percentage dat een bijstandsuitkering krijgt

Rondkomen 2020 Drents Panel Percentage dat aangeeft de afgelopen
   12 maanden (enige) moeite te hebben met
   kunnen rondkomen

Gezondheid

Indicator Meest recente jaar Bron Definitie
Ervaren gezondheid 2020 CBS Percentage dat eigen gezondheid als goed
   of zeer goed ervaart

Impact van corona 2021 Drents Panel De impact van de corona pandemie op
   de fysieke en mentale gezondheid

Langdurige ziekten 2020 CBS Percentage met een langdurige ziekte of
of aandoeningen   aandoening. Langdurige aandoeningen zijn langer
   dan 6 maanden aanwezig. Moeite met horen of
   zien of een niet-optimale fysieke gesteldheid
   zijn functiebeperkingen

Overgewicht 2020 CBS Percentage met overgewicht inclusief obesitas

Beweegnorm 2020 CBS Percentage dat ten minste 150 minuten matig
   intensief beweegt per week

Roken 2020 CBS Percentage rokers en overmatige rokers
   van de totale bevolking

Alcoholconsumptie 2020 CBS Percentage dat maximaal één glas alcohol
   per dag drinkt

Levensverwachting  2019 CBS Het aantal jaren dat iemand vanaf de geboorte
   of 65e levensjaar naar verwachting zal leven
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Arbeid en vrije tijd

Indicator Meeste recente jaar Bron Definitie
Bruto 2020 CBS Het aandeel van de (werkzame en
arbeidsparticipatie   werkloze) beroepsbevolking in de bevolking
   (beroeps- en niet-beroepsbevolking)

Netto 2020 CBS Het aandeel van de werkzame
arbeidsparticipatie   beroepsbevolking 15-75 jaar in de bevolking
   van dezelfde leeftijdsgroep (beroeps- en
   niet-beroepsbevolking)

Aantal banen 2020 LISA Totaal aantal banen en het aantal banen
   per 100 inwoners

Werkgelegenheid 2020 LISA Het aantal banen per sector. Sectoren:
sectoren   Landbouw en visserij, industrie, nutsbedrijven,  
   bouw, handel. Vervoer en opslag, horeca,
   informatie en communicatie, financiële 
   instellingen, zakelijke diensten, overheid,   
   onderwijs, zorg en overige diensten

Vacaturegraad  2020 CBS Aantal openstaande vacature
   per 1000 banen op 31 december

Werkloosheids-  2020 LISA De werkloze beroepsbevolking als percentage
percentage   van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking 

Jeugdwerkloosheid 2019 UWV Percentage jongeren tussen de 15-27   
(werkloos en   dat geregistreerd staat bij het UWV
geregistreerd bij
UWV)

Arbeid en vrije tijd (vervolg)

Indicator Meeste recente jaar Bron Definitie
Tevredenheid 2020 Drents Panel Percentage dat (zeer) tevreden met het werk
met werk   in de regio in het algemeen en het werk
   in de regio voor henzelf

Woon-werk afstand 2019 CBS Gemiddelde afstand van de woonomgeving
   tot de werkomgeving 

Tevredenheid 2020 CBS Percentage dat (zeer) tevreden is met
reistijd van   de woon-werk reistijd
en naar werk

Thuiswerken  2020 Drents Panel Percentage dat de mogelijkheid heeft om 
   thuis te werken of dat zou willen doen

Opleidingsniveau  2020 CBS Het hoogste behaalde opleidingsniveau
   (laag, middelbaar of hoog)

Laaggeletterdheid 2019 Stichting Lezen Percentage volwassenen die moeite hebben
  en Schrijven met lezen, schrijven of rekenen
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Wonen

Indicator Meeste recente jaar Bron Definitie
Tevredenheid 2018 CBS Percentage dat (zeer) tevreden is over de
met 2020 Drents Panel woonomgeving. Rapportcijfer op een schaal
woonomgeving   van 1-10 over de tevredenheid met de fysieke
   woningomgeving. Deelaspecten: aantrekkelijk  
   wonen, paden goed onderhouden, veel vervallen 
   huizen, voldoende groen, goed groen onderhoud

Tevredenheid 2018 CBS Percentage dat (zeer) tevreden is over de eigen 
met woning 2020 Drents Panel woning. Rapportcijfer op een schaal van 1-10
   over de tevredenheid met de woning.
   Deelaspecten: snel internet, geschikt voor lang
   zelfstandig thuis wonen, staat van onderhoud,
   aantrekkelijkheid, waardeontwikkeling,
   energiezuinig, betaalbaarheid

WOZ-waarde 2020 CBS Gemiddelde WOZ-waarde

Woningvoorraad  2020 CBS  Totaal aantal woningen

Afstand tot 2015 CBS De gemiddelde afstand van alle inwoners in 
voorzieningen 2020  een gebied tot de dichtstbijzijnde voorziening, 
   berekend over de weg. Voorzieningen: huisarts,
   ziekenhuis (incl. buitenpoliklinieken), grote
   supermarkt, café, basisschool, vmbo-school,
   havo/vwo-school, sportterrein

Tevredenheid 2020 Drents Panel Percentage dat (zeer) tevreden is over de
over voorzieningen   voorzieningen. Voorzieningen: huisarts, ziekenhuis
   (incl. buitenpoliklinieken), grote supermarkt, café,
   basisschool, vmbo-school, havo/vwo-school,   
   sportterrein

Tevredenheid 2020 Drents Panel Cijfer voor de eigen mobiliteit
over mobiliteit   op een 10-puntenschaal

Samenleving

Indicator Meeste recente jaar Bron Definitie
Sociale contacten 2019/2020 CBS Percentage dat minimaal één keer in de week
   contact heeft met familie, vrienden of kennissen

Tevredenheid 2020 Drents Panel Cijfer voor de waardering van de sociale
met sociale   contacten op een 10-puntenschaal
contacten

Sociale cohesie 2020 Drents Panel Percentage dat het (helemaal) eens is met
   de stellingen: prettige omgang, mensen
   kennen elkaar nauwelijks, ik voel thuis in dorp/  
   wijk, gezellig dorp/wijk met saamhorigheid

Eenzaamheid  2020 CBS Percentage dat zich (ernstig) eenzaam voelt

Vertrouwen 2020 CBS Percentage dat vertrouwen heeft in instituties.   
in instituties   Instituties: de Tweede Kamer, politie en rechters

Vertrouwen 2019/2020 CBS Percentage dat vertrouwen heeft in anderen
in anderen

Mantelzorg 2020 CBS Percentage dat mantelzorg geeft en het
   gemiddeld aantal uren per week.
   Percentage mantelzorgers dat zwaar belast is

Oldest Old 2018 PBL/CBS De verhouding tussen het aantal 50-74-jarigen
Support Ratio   ten opzichte van het aantal 85-plussers, als het
   aantal potentiële mantelzorgers voor 85-plussers
   als poteniele mantelzorgontvanger

Vrijwilligerswerk  2020 CBS Percentage dat vrijwilligerswerk doet

Inzet leefbaarheid  2020 Drents Panel Percentage dat vindt dat burgers,
   overheid of andere partijen zich moeten
   zich inzetten voor de leefbaarheid in dorp of wijk
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Veiligheid

Indicator Meeste recente jaar Bron Definitie
Geregistreerde 2020 CBS Totaal geregistreerde misdrijven
misdrijven   per 1000 inwoners

Aantal 2019 CBS Aantal ondervonden delicten
ondervonden delicten   per 1000 inwoners

Veiligheidsbeleving  2019 CBS Percentage dat zich (wel eens) onveilig voelt
 2020 Drents Panel in de eigen woonbuurt

Tevredenheid 2020 Drents Panel Cijfer voor de tevredenheid over de veiligheid
met veiligheid   in eigen woonbuurt op een 10-puntenschaal
in woonbuurt

Perceptie 2020 Drents Panel Percentage dat inschat dat criminaliteit
ontwikkeling   in buurt in afgelopen 12 maanden gelijk
criminaliteit in   is gebleven, vooruit of achteruit is gegaan
afgelopen 12 maanden

Milieu

Indicator Meeste recente jaar Bron Definitie
Natuur-  2015 CBS Totale oppervlakte bos en open natuurlijk terrein
en bosgebied

Natuur per inwoner 2015 CBS Hectare natuur- en bosgebied per inwoner

Afstand tot 2015 CBS De gemiddelde afstand tot openbaar groen
openbaar groen   wordt berekend over de weg tot het
   dichtstbijzijnde openbaar groen. Het terrein
   is minimaal 1 hectare groot en kan een park,
   plantsoen, bos of natuurgebied zijn

Kwaliteit zwemwater 2020 CBS Gemiddelde zwemkwaliteit voor de gezondheid
   van de zwemmer van de locaties in meren en
   rivieren, volgens de normen van de
   EU-zwemwaterrichtlijn

Hittestress 2020 Klimaateffect Bij 14 tropische nachten per jaar is er sprake
  Atlas van objectieve hittestress

Wateroverlast  2020 Klimaateffect Het aantal dagen dat er extreme neerslag valt
  Atlas

Droogte 2020 Klimaateffect De jaarlijkse opbrengstderving bij gras
  Atlas dat hoger kan zijn dan 20%

Fijnstof emissies 2019 CBS Emissies naar lucht van fijnstof kleiner dan 2,5 µm

Broeikasgasemissies 2019 CBS broeikasgasemissies (CO2, CH4, N2O, HFK, PFK
per inwoner   en SF6) in CO2equivalenten per inwoner. Het CO2- 
   equivalent staat gelijk aan het effect dat van de   
   uitstoot van 1 kg kooldioxide (CO2) heeft
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Indicator Meeste recente jaar Bron Definitie
Energieverbruik 2020 CBS Energieverbruik in particuliere woningen
gas en elektra   van gas of elektra in koop- of huurwoningen

Aandeel woningen 2020 Klimaatmonitor Percentage woningen met een geldig energielabel
met energielabel  Rijkswaterstaat

Aandeel 2019 CBS Percentage vermogen geleverd door zonnestroom
zonnestroom

Energiearmoede 2018 CBS Aandeel huishoudens dat tot de 25% laagste  
indicator hoogste    inkomens van Nederland behoort én met een
50% gas, laagste    gasverbruik dat tot de 50% hoogste behoort
25% inkomen
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