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Werken aan een 
sterke toekomst!

De gemeente Borger-Odoorn is partner in de Regio Deal Zuid- 
en Oost-Drenthe. Samen met de gemeenten Aa en Hunze, 
Coevorden, Emmen, Hardenberg, Hoogeveen en de provincie 
Drenthe, pakken wij verschillende uitdagingen aan op het ge-
bied van wonen, werken en welzijn. We willen slim werken, 
leren, regionaal denken, het verschil maken en vooral doen! 
Dit doen we samen met inwoners, ondernemers, scholen, 
zorgverleners, woningcorporaties, onderzoekers en vele an-
dere lokale partners. In deze factsheet presenteren we de 
projecten waar de gemeente Borger-Odoorn bij betrokken is.
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Pijler Werken
Drie projecten: 

Blue Zone Innovation, 
Open Science Hub Exloo en 

Digitalisering vrijetijdseconomie.

Pijler Welzijn
Drie projecten: 
Expeditie de Monden, 
Vroegsignalering en 
Kansen-4-Kinderen.
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overig
verkoop
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Legenda SVB 2019

Steun geven aan gezinnen via 
informele netwerken. Er wordt 
gewerkt aan een plan om buurt-
bewoners als steunfiguur in te 
zetten voor hulpvragende ge-
zinnen. We beginnen kleinschalig 
en op verschillende manieren. 
Bijvoorbeeld, met een buddy 
voor jongere kinderen en via de 
inzet van vrijwilligers in gezinnen.

Pijler Welzijn

Vroegsignalering

Vroegsignalering is een gezamenlijk project van 
de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn 
om dreigende schulden tijdig in beeld te krijgen. 
Zo kan worden voorkomen dat inwoners in een 
schuldhulptraject terechtkomen. Dit neemt 
financiële stress weg en helpt inwoners om zich 
te concentreren op het vinden of behouden van 
werk, gezond te blijven en een gezonde gezins-
situatie te creëren. ‘Samen Doen Teams’ van 
beide gemeenten zijn van start gegaan om 
inwoners met betalingsachterstanden te helpen. 
Het gaat hierbij om betalingsachterstanden bij 
woningcorporaties, energiemaatschappijen, 
waterbedrijven en zorgverzekeraars. Deze zoge-
naamde signaalpartners lichten de gemeen-
ten hierover in, zodat inwoners met financiële 
problemen in een zo vroeg mogelijk stadium 
begeleiding kunnen krijgen.

Kansen 4 kinderen

Het project Kansen4Kinderen richt zich op talentontwikkeling 
bij kinderen en het verminderen van de instroom in jeugd-
hulp en speciaal onderwijs. De aanleiding voor het project is 
dat er in de regio Zuid- en Oost-Drenthe en Hardenberg een 
grote groep kinderen is die een veel grotere kans heeft op 
problemen als laaggeletterdheid, armoede, opvoedings-
problematiek en leerachterstanden. De Drentse onderwijs-
monitor schetst dat kinderen in Drenthe vaker dan gemiddeld 
kiezen voor een vervolgopleiding op een lager niveau. Ze 
benutten dus hun talenten niet optimaal. Het probleem is dat 
ze geen gelijke kansen krijgen. 

Basisscholen in de regio zijn bezocht en ruim 50 doen mee 
aan de 1e fase in schooljaar 2020-2021, waaronder een 
aantal scholen in Borger-Odoorn. Vroegstimulering en het 
versterken van het gewone leven zijn voor Borger-Odoorn 
de speerpunten waarin o.a. ouderbetrokkenheid (educatief 
partnerschap) centraal staat. Er ontstaat bij dit project: 
inclusiviteit voor gezinnen, ontwikkelingsmogelijkheden 
voor kinderen, kennisuitwisseling tussen scholen en minder 
instroom in gespecialiseerde jeugdhulp.

 drie projecten

Expeditie de Monden 

Met Expeditie de Monden werken we aan het verduurzamen van de zorg, door deze anders te organiseren. Het 
hoofddoel van dit project is de juiste ondersteuning met minder professionals. Onder de juiste ondersteuning ver-
staan we hulp en ondersteuning bieden die op maat is, zo dichtbij en normaal mogelijk, samen met de inwoners. 
Op dit moment worden er drie experimenten uitgevoerd:

images ‘family’ and ‘kid playing’ created by freepik and ‘kids 
activities’ created by rawpixel.com - www.freepik.com

Backpack is een activiteitenkalender, ge-
maakt met ondernemers, basisscholen, 
jongerenwerk en combi coaches. Hierin 
staan wekelijkse activiteiten die een bij-
drage leveren aan de ontwikkeling van 
kinderen en ontmoeting stimuleren. 

MEES is een app die ontwikkeld 
wordt om kinderen fysiek in be-
weging te krijgen door looproutes 
langs ‘steunfiguren’ met (fysieke) 
spelletjes en overdracht van infor-
matie. Een stagiaire toegepaste 
psychologie onderzoekt hoe steun-
figuren kinderen kunnen onder-
steunen. De jongerenraad wordt 
ook geconsulteerd.
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Deze zomer is een telefonische consultatie met veel woningeigenaren uitgevoerd over de staat van hun woning, 
sociale betrokkenheid, en toekomstplannen voor verduurzaming. Zo kregen we in beeld wat goed, en wat minder 
goed is aan de woning en de buurt. Wat o.a. opviel is dat weinig mensen willen lenen voor verduurzaming:

Voor de tweede fase is Suzan Christiaanse van Placelift ingehuurd als begeleider voor de bewoners, om verder 
met hen in gesprek te gaan over de verduurzaming van hun koopwoning.  Het plan was om in december 2020 
te starten met verkennende gesprekken met bewoners, Woonservice en de gemeente. Dat zou voor een deel in 
groepjes plaatsvinden en voor een deel 1 op 1 met bewoners. In de Anne de Vriesstraat en de Boekweitstraat zijn 
twee inloopwoningen beschikbaar gesteld door Woonservice. De woningen zijn zo ingericht dat we ons kunnen 
houden aan de coronamaatregelen. Door de nieuwe lockdown zijn de plannen veranderd en nu zoeken we naar 
nieuwe vormen van contact, communicatie en samenwerking. We proberen de particuliere koopeigenaren in dit 
gebied te bereiken via ons YouTube kanaal, nieuwsbrieven, telefoon en via de klankbordgroep. Samen met de 
bewoners verkennen we de mogelijkheden en beschikbare instrumenten voor woningverbetering en pro-
beren we verschillende vormen van participatie uit. Het doel is om in juni een helder advies te hebben over welke 
instrumenten het meest haalbaar zijn om in te zetten in deze wijken. 

Toekomstbestendig 2e Exloërmond

De gemeente Borger-Odoorn onderzoekt hoe we vanuit de 
Regio Deal een bijdrage kunnen leveren aan het toekomst-
bestendig maken van de particuliere woningvoorraad in 2e 
Exloërmond. Toekomstbestendig wonen is gericht op het 
langer zelfstandig thuis wonen, maar ook op ver-
duurzamen van de woning en investeren in de leefbaarheid 
van de wijk. Veel woningen in 2e Exloërmond zijn veroud-
erd en slurpen energie. In de proeftuin Toekomstbestendig 
2e Exloërmond gaan we samen met woning-
eigenaren aan de slag in twee wijken ‘west’ en ‘midden’. 

“Samen werken 

aan goed wonen”

Pijler Wonen
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Illustraties en kaart door Suzan Christiaanse
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Pijler Werken
Drie projecten

Open Science Hub Exloo      (in aanvraag)

De Open Science Hub ‘De Oerknal’ wordt 
een levendig en innovatief centrum waar 
wetenschap en techniek op een attrac-
tieve en laagdrempelige wijze toegankelijk 
worden gemaakt voor de jeugd. Door mid-
del van ‘gamification’ worden de kinderen 
uitgedaagd om zelf met techniek aan de 
slag te gaan.  De tentoonstelling wordt 
ontwikkeld door ASTRON.

De Oerknal is bovendien een mooie toe-
voeging aan het toeristische aanbod op de 
Hondsrug. Door de combinatie met LOFAR 
wordt het technisch-innovatief karakter 
van het gebied ook bij de bezoekers van 
buiten de regio onder de aandacht ge-
bracht. Het project maakt deel uit van het 
actiepunt Jeugd en techniek van de Regio-
Deal voor het ontwikkelen van een bredere 
en sterkere basis voor techniekonderwijs 
voor de jeugd in de regio. Door kinderen 
vanaf jonge leeftijd in contact te brengen 
met techniek wordt het vanzelfsprekend-
er om voor een technische opleiding te 
kiezen.

Blue Zone Innovation      (in aanvraag)

Dit project is een samenwerking tussen het Rijnland Instituut 
(MBO en HBO), ondernemers uit de regio en de BOCE ge-
meenten (Borger-Odoorn is penvoerder). Met dit project 
werken studenten aan opgaven van ondernemers om 
nieuwe producten en diensten te ontwikkelen voor de gezond-
heids- en de vrijetijdssector. Met slimme opleidingen worden 
verbindingen gelegd tussen zorg/welzijn en vitaliteit aan de 
ene kant, en modern en innovatief toerisme, hospitality en 
leisure aan de andere kant. Het verbindende thema is stimu-
lering van een gezonde leefstijl bij inwoners en bezoekers. Dit 
past optimaal binnen de kernwaarden voor onze Cittaslow 
gemeente: gelukkig zijn, gezond leven, weinig stress, gezonde 
voeding en het belang van een veilige omgeving met familie 
en vrienden. Voor het project wordt een werkplaats gemaakt 
in Exloo waar studenten en ondernemers samenwerken. Op 
dit moment zijn bedrijven uit de gemeente al actief betrokken 
en is er een goede kruisbestuiving.

Digitalisering vrijetijdseconomie

Eén van de prioriteiten in de Regio Deal is de inzet op digitale 
transitie. Digitalisering biedt toeristische ondernemers kansen 
om de productiviteit te verhogen door efficiënt en vernieuwend 
te ondernemen. Ondernemers uit de vrijetijdssector kunnen 
deelnemen aan diverse workshops over de digitale mogelijk-
heden voor hun bedrijf. De bedrijven worden actief benaderd. 
(Gemeente Aa en Hunze is penvoerder, met ondersteuning van 
de gemeente Borger-Odoorn)

‘digitalisation’ images created by macrovector - www.freepik.com
School vector created by pch.vector - www.freepik.com


