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Aanleiding
Leven in armoede verkleint de kans van de kinderen in de gemeente Coevorden om veilig,
gelukkig en gezond op te groeien tot een zelfstandige en zelfredzame volwassene die het
beste uit zichzelf kan halen. Leven in armoede heeft effect op de psychische, sociale en
cognitieve ontwikkeling van een kind. Het heeft o.a. effect op de gezondheid en
levensverwachting van mensen. Ouders willen hun kinderen betere kansen geven dan zij
zelf hebben gehad. In situaties waarin armoede van generatie op generatie wordt
doorgegeven, lukt dat vaak niet. Om dit te doorbreken en te voorkomen is met partners
het programma ‘Kansrijk opgroeien, voorkomen en doorbreken van intergenerationele
armoede’ ontwikkeld.
Met dit programma wordt een extra impuls gegeven aan de uitvoering van een aantal
ambities in Coevorden. Het voorkomen van problematiek is één van de kernpunten in het
beleidsplan ‘Samen krachtig’, in ‘Ruimte om te doen - Bestuursprogramma 2018 – 2022’
en in de ‘Strategische agenda’. Vroegsignalering, voorkomen van problemen bij jeugd,
brede inzet van preventieve activiteiten en investeren in het bevorderen van een gezonde
leefstijl zijn uitgangspunten. Met de uitvoering van het programma wordt invulling
gegeven aan uitgangspunten van de Nota Landelijk gezondheidsbeleid 2020-2024,
waaronder de methode Positieve gezondheid.
Het voorkomen en doorbreken van intergenerationele armoede is complex. Er moet een
samenhangende aanpak zijn om voor en met inwoners verbetering en verandering tot
stand te brengen. Daarom kiezen we voor een programmatisch aanpak waarbij we leren
van elkaar als professionals en inwoners. Waarin samenwerking, integraliteit en innovatie
centraal staan. Hoewel de maatschappelijke opgave er één is die inzet over 20 – 30 jaar
vergt, kiezen we voor een programma voor 4 jaar. Beginnend in het najaar van 2020 tot
en met 2024. In deze jaren willen we een goed fundament leggen voor de jaren erna. Door
het onderzoek naar intergenerationele armoede en het uitgebrachte literatuuronderzoek
‘Mechanismen van en interventies bij intergenerationele armoede’ (Sanne Visser, RUG,
2019) hebben we aanknopingspunten voor een samenhangende aanpak.
We richten ons eerst op de wijken Poppenhare, Lootuinen en Tuindorp omdat in deze
wijken de kans op leven in armoede relatief groot is. In deze wijken zijn relatief veel
huishoudens met een laag inkomen en ondersteuning op basis van de Jeugdwet, de Wmo
en schuldhulpverlening. Deze gebieden hebben vergeleken met andere gebieden in
Coevorden en in Drenthe een zeer ongunstige positie als het gaat om gezondheids- en
leefstijlindicatoren (GGD, 2019). Op basis van de ervaring in deze wijken leren we voor de
hele gemeente en de regio.
Bij de vorming van het programma is een aantal partners actief betrokken.
Maatschappelijk Welzijn Coevorden, Domesta, een aantal scholen in het primair onderwijs,
kinderopvang en de jeugdgezondheidszorg willen graag actief in de uitvoering betrokken te
willen zijn. We willen de samenwerking met andere partners verder uitbreiden. Dit
programma draagt bij aan de uitvoering van een aantal andere initiatieven en
samenwerkingsverbanden. Het gaat onder andere om het Sport- en preventieakkoord, Aan
de slag met preventie, de Alliantie van kracht, de Stichting Gezond Coevorden en de
Regiodeal. Door samenhang in de verschillende activiteiten aan te brengen willen we meer
resultaat bereiken dat met ieder initiatief afzonderlijk mogelijk zou zijn.

Achtergrond
Definitie van armoede en intergenerationele armoede
Het SCP en het CBS hanteren bij hun onderzoeken naar armoede de volgende definitie.
Armoede: Mensen zijn arm wanneer ze gedurende langere tijd niet de middelen hebben
voor de goederen en voorzieningen die in hun samenleving als minimaal noodzakelijk
gelden.
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De definitie die voor intergenerationele armoede wordt gebruikt in het onderzoek van de
RUG is de volgende.
Intergenerationele armoede: Er is een over generaties aanwezig gebrek aan (gelijke)
kansen, mogelijkheden en capaciteit om een levensstandaard te hanteren, die voldoet
aan het niveau van gezondheid en welzijn dat ouders en kinderen voor zichzelf stellen.
Intergenerationele armoede wordt geïntroduceerd door een sociale en/of economisch
uitdagende achtergrond van ouders en/of grootouders.
Leven in armoede wordt gekenmerkt door:
•
een gebrek aan inkomen en financiële middelen en daarmee niet kunnen voorzien in
basisbehoeften en materiële voorzieningen;
•
een ontoereikende levensstandaard die een kind nodig heeft voor zijn welzijn en om
zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Zowel fysiek, geestelijk, mentaal, sociaal en
emotioneel;
•
de ervaring van sociale uitsluiting;
•
ongelijkheid op het gebied van wonen, gezondheid, onderwijs, publieke ruimte, sociale
en economische participatie;
•
gebrek aan toegang tot voorzieningen (economische, sociale, culturele, fysieke,
politieke, onderwijs voorzieningen) waardoor een kind zijn potentieel niet kan
verwezenlijken en/of;
•
gebrek aan mogelijkheden en vaardigheden om van bepaalde rechten gebruik te
maken.
Armoede is een complex probleem omdat de diverse problematische gevolgen met elkaar
samenhangen en elkaar beïnvloeden. Armoede heeft een financiële en een sociale
component, die elkaar niet volledig overlappen, maar elkaar wel over en weer kunnen
versterken. Inkomensarmoede en sociale uitsluiting zijn geen statische begrippen, maar
zijn processen die beïnvloed kunnen worden door preventie (het voorkomen dat armoede
ontstaat), door het voorkomen dat armoede van generatie op generatie wordt
doorgegeven en door het terugdringen van bestaande armoede en sociale uitsluiting.

Het onderzoek ‘Mechanismen van en interventies bij intergenerationele
armoede’ is het vertrekpunt voor het programma

De Rijksuniversiteit Groningen heeft een onderzoek uitgevoerd waardoor meer bekend is
over de mechanismes waardoor armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven.
En waardoor meer bekend is over mogelijke interventies. Dit onderzoek is een basis voor
de aanpak in het programma.

Uit dit onderzoek komt naar voren dat van generatie op generatie in armoede leven door
verschillende omstandigheden wordt veroorzaakt. Het zijn factoren die met het individu en
het huishouden te maken hebben, maar ook met externe factoren. Hieruit blijkt dat
armoedeproblematiek niet alleen een financieel probleem is, maar ook gaat over gedrag,
houding en werkwijze van inwoners én van organisaties. Ook de economische situatie ,
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zoals een economische crisis, heeft invloed. Of de Coronacrisis een langetermijneffect
heeft moet nog duidelijk worden. Bij het voorkomen en doorbreken is daarom een brede
aanpak nodig op de verschillende domeinen. Dit wordt bevestigd in het onderzoek van de
Kinderombudsman ‘Alle kinderen kansrijk; Het verbeteren van de ontwikkelingskansen van
kinderen in armoede’ (2017). De kinderombudsman geeft het belang aan van een integrale
aanpak met meer aandacht voor de individuele situatie, de fysieke omgeving en
samenwerking met o.a. het onderwijs. De benodigde aanpak is breder dan het huidige
minimabeleid en vraagt meer samenhang en integraliteit van partners en beleidsterreinen
binnen de gemeente.

Inzicht in armoede en intergenerationele armoede Coevorden en de drie
wijken.

Volgens ‘Armoede in kaart 2019’ van het Sociaal Cultureel Planbureau leefden in 2017 8,7
% van de kinderen in Coevorden onder het ‘niet-veel-maar-toereikend’ criterium. Dit
percentage is lager dan in 2015 (9.1 %) en 2013 (9.9 %), maar hoger dan het landelijk
gemiddelde van 8 %. Het verschilt uiteraard per wijk en dorp. Een deel van de kinderen
groeit op in families die al generaties in armoede leven. Cijfers hierover zijn niet bekend.
Dit vergt onderzoek binnen families. De problematiek die kenmerkend is voor
intergenerationele armoede wordt herkend, blijkend uit onderzoek zoals in het rapport
Gezondheid in de wijk (GGD Drenthe, 2019) en interviews met professionals in het kader
van de vorming van dit programma.
De problematiek kenmerkt zich o.a. in het percentage lage inkomens, het gebruik van
voorzieningen op basis van de Participatiewet, de Jeugdwet en de WMO.
Het hebben van een laag inkomen betekent volgens de definitie van het SCP niet
automatisch dat iemand in armoede leeft. Wel is de kans hierop groter dan bij mensen met
een hoger inkomen. In de bijlage is een overzicht van kerncijfers opgenomen van de
gemeente Coevorden als geheel en de buurten Poppenhare, Lootuinen en Tuindorp.
In bepaalde gebieden is sprake van meer gebruik van bepaalde voorzieningen dan
gemiddeld in de hele gemeente. Het gaat hierbij in ieder geval om ondersteuning op basis
van de Jeugdwet, Wmo, Participatiewet en schuldhulpverlening. Een vraag die leeft is of
van bepaalde voorzieningen minder gebruik wordt gemaakt dan op basis van de
kenmerken van de wijken kan worden verwacht. Dit zou kunnen zijn omdat er
belemmeringen zijn om gebruik te kunnen maken van de voorzieningen, zoals inkomen,
onduidelijkheid in informatie en taboesfeer. Onderzoek hiernaar is onderdeel van de
uitvoering van dit programma.

Uitgangspunten
Veranderstrategie gericht op leren

Om verandering te bereiken gaan we in dit programma uit van de strategie leren. We
willen leren van en met de inwoners, van elkaar als organisaties en leren van het proces
van het programma. We willen leren in samenwerking met kennisinstellingen, zodat de
kennis die wij opdoen overdraagbaar wordt binnen en buiten de gemeente en betrokken
partners.
Het programma voeren we in eerste instantie uit met de kinderen en hun
ouders/omgeving van Poppenhare, Lootuinen en Tuindorp en met de professionals die met
en hen werken. Op basis daarvan leren we voor de hele gemeente, maar ook leveren we
zo een bijdrage aan de brede welvaart in de regio en kennis op landelijk niveau.
Om het leren goed te kunnen doen en te weten wat de stappen die we zetten opleveren,
moeten we kleine stappen zetten. Dus geen groot onderzoeksplan waar we twee jaar aan
werken voor er resultaat is, maar stapsgewijs. Dat maakt dat we kennis direct kunnen
gebruiken voor de andere inspanningen in het programma en nieuwe focus kunnen
aanbrengen voor de volgende stap. Een aandachtspunt hierbij is om de samenhang en de
doelstellingen van het totale programma in beeld te houden.
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Betrokkenheid van de kinderen en hun omgeving bij de uitvoering van
het programma, Niet over maar met;
Om de inspanningen te laten slagen moeten we goed aansluiten bij wat echt nodig is en
werkt. De theorie over armoedemechanismen is een basis, maar niet voldoende. We
moeten dit doen op een manier die past bij de kinderen en hun omgeving. De kinderen
hebben samen met hun omgeving de ervaringskennis en kennen hun leefomgeving het
beste en weten waar de knelpunten en kansen liggen. Zij weten bijvoorbeeld het beste wat
bij hen stress veroorzaakt, wat weer leidt tot minder concentratie en weer minder kansen.
Zorgvuldig en respectvol kunnen we met hen leren welke kennis en vaardigheden nodig
zijn. Hierdoor wordt het mogelijk om anders te gaan handelen en de vicieuze cirkel van
intergenerationele armoede te voorkomen en te doorbreken. We willen graag dat de
inwonerbetrokkenheid, naast het inhoudelijke resultaat, leidt tot meer bespreekbaarheid
van het onderwerp armoede en daarmee minder een taboe is.
Iedere inspanning die we uitvoeren in dit programma vraagt om betrokkenheid en
samenwerking van professionals, de kinderen en hun ouders/omgeving. We werken in het
programma met een aanjager inwonerbetrokkenheid. De aanjager helpt de projectleiders
om dit vorm te geven en een aantal uitgangspunten hierin te bewaken. De uitwerking kan
per inspanning anders zijn. Een aandachtspunt in het hele proces is kennis die we opdoen
over bepaalde situaties. Is er bijvoorbeeld sprake van een unieke situatie waar maatwerk
nodig is? Of speelt het in meer situatie waardoor er aanleiding is om een werkproces aan
te passen.
Bij de inspanningen geven we iedere projectleider of verantwoordelijke een aantal punten
mee die gehanteerd moeten worden in de uitwerking van de inspanning. Dit wordt nog
verder uitgewerkt, maar gaat onder andere om;
•
Ga na wie de inwoners zijn die ervaring hebben met dit onderwerp
•
Ga na wie al contact met ze heeft en of het logisch is om deze personen te benutten
•
Leg uit waarom je bepaalde vragen hebt
•
Als een proces wordt aangepast, ga tussendoor na of het de bedoelde richting is
•
Vertel wat er mede dankzij de bijdrage van de inwoners veranderd is. Beter nog is de
eigen ervaring dat er ook werkelijk iets veranderd is.
•
Toepassen van de uitgangspunten van positieve gezondheid.

Visie
Voor de uitvoering van dit programma is een visie geformuleerd. Bij de uitvoering van het
programma wordt telkens nagegaan of de activiteiten bijdragen aan deze visie.

(Tekening gemaakt tijdens de visiedag op 10 februari 2020.)

We gaan ervan uit dat alle ouders hun kinderen betere kansen willen geven dan zij zelf
hebben gehad. In situaties waarin armoede van generatie op generatie wordt
doorgegeven, lukt dat vaak niet. Het leven in armoede heeft een negatief effect op de
psychische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Dit komt niet alleen door
financiële problemen in het gezin, maar bijvoorbeeld ook door een slechte gezondheid, een
onzekere thuissituatie of weinig opleiding. Doordat dit jarenlang kan duren slijten bepaalde

6

patronen in, die remmend werken op het ontwikkelen van talent. Ook de omgeving en
wijze van handelen van organisaties heeft invloed op de situaties van gezinnen.
Wij willen het verschil maken voor kinderen, van baby tot jongvolwassene, die nu in deze
situatie leven. Door hun kansen te vergroten om zichzelf te ontwikkelen en eigen keuzes te
maken. We willen dat deze kinderen in een stimulerende omgeving op de wereld komen en
opgroeien. Een omgeving waarin ze kunnen dromen, hun talenten mogen ontdekken en op
basis daarvan keuzes kunnen maken.
Dit hoeven ouders niet alleen te doen. Het is belangrijk dat de hele omgeving zich bewust
is van de invloed van armoede en de mogelijkheden dit te doorbreken. Organisaties zoals
het onderwijs, de woningcorporaties, het welzijnswerk MWC, de jeugdgezondheidszorg en
de gemeente Coevorden werken hierin nauw samen. We leren en halen kennis en ervaring
op van de kinderen, hun ouders en hun omgeving wat wel en niet werkt. We passen ons
handelen als organisatie en professional waar nodig aan, zodat ook ouders waar nodig dat
kunnen doen. Van de ervaringen in de wijken Poppenhare, Lootuinen en Tuindorp leren we
wat we voor andere wijken en dorpen van de gemeente kunnen doen.

De visie
Kansrijk opgroeien,
voorkomen en doorbreken van intergenerationele armoede
Wij willen het verschil maken voor kinderen, van baby tot jongvolwassene, die in
situaties leven waarin armoedeproblematiek van generatie op generatie wordt
doorgegeven. Ouders willen hun kinderen betere kansen geven, maar dit kunnen zij niet
alleen. De hele omgeving moet zich bewust zijn van de invloed van armoede en de
mogelijkheden om dit te doorbreken. Als professionele organisaties willen we samen
leren van en met de kinderen, hun ouders en hun omgeving wat wel en niet werkt en ons
handelen aanpassen waar dat nodig is. We doen dit eerst in Poppenhare, Lootuinen en
Tuindorp om vervolgens te leren voor de hele gemeente.

Strategische en operationele doelstellingen
De strategische doelstellingen zijn doelstellingen voor de middellange tot lange termijn. De
operationele doelstellingen moeten binnen de looptijd van het programma haalbaar zijn.
De operationele doelstellingen zijn zo gekozen dat een bijdrage aan de strategische
doelstellingen en de visie mag worden verwacht.
Bij de keuze van de doelstellingen is gekeken naar de relatie met de domeinen zoals die in
het onderzoek van de RUG aangegeven zijn. Het gaat bewust om een brede integrale
aanpak, hoewel er in de uitvoering wel focus moet worden aangebracht in de activiteiten.
Bij alle doelstellingen moeten telkens twee toevoegingen worden gelezen. Namelijk dat het
gaat om kinderen en hun ouders/omgeving die leven in een situatie met kenmerken van
armoedeproblematiek die van generatie op generatie wordt doorgegeven. En die wonen in
de wijken Poppenhare, Lootuinen en Tuindorp. Dit sluit niet uit dat een inspanning buiten
die wijken plaatsvindt en/of met een bredere groep betrokkenen. Dit kan voor de
inspanning en het te bereiken effect het meest logische en effectieve zijn.
Daar waar ouders staat, mag ook verzorgers worden gelezen. De omgeving kan bestaan
uit andere familieleden, maar ook vrienden, buren en verenigingen.
De indicatoren zijn nog niet uitgewerkt. Dit gebeurt in het monitoringsplan. Hiervoor is
nader overleg nodig met partners over mogelijke indicatoren. Een deel van de indicatoren
kan mogelijk pas worden gekozen na nader onderzoek dat in de eerste fase plaatsvindt.
We willen immers doen wat werkt en dit afhangt van de uitkomsten van gesprekken met

7

inwoners. Bij die uitwerking kan ook blijken dat het voor de meetbaarheid noodzakelijk is
om doelstellingen nog in de formulering aan te passen.
Een schematisch overzicht is opgenomen in het doel-inspanningennetwerk in de bijlage.
1. Ouders, omgeving en professionals zijn zich meer bewust van hun invloed op
kinderen in alle fases van hun kindertijd en weten beter te handelen om
armoedeproblematiek te herkennen en intergenerationele armoede te
doorbreken.
Operationele doelstellingen:
a. 90 % van een nader te bepalen groep professionals herkent armoedeproblematiek.
b.

Professionals bereiken kinderen die leven in een situatie met armoedeproblematiek
en hun omgeving beter.

c.

Ouders, omgeving en professionals zijn beter in staat te handelen rond
armoedeproblematiek.

Onderbouwing van de doelstellingen
Een basis voor verandering is bewustwording en kennis. Dit vormt dan ook een basis
voor het programma. De inwoners leven generaties in een situatie met
armoedeproblematiek waarbij het zeer lastig is gebleken om dit zelf te doorbreken. Als
hierin verandering moet worden bereikt moet ook de omgeving, waaronder de
professionele organisaties, veranderen. Dan ontstaat er ruimte voor de inwoner om
anders te handelen. Deze strategische doelstelling kan worden gezien als een
overkoepelende strategische doelstelling. De operationele doelstellingen zijn
uitgesplitst naar eerst bewustwording en herkenning. Daarna ontstaat de mogelijkheid
om anders te werken waardoor het bereiken van de inwoners groter wordt. En
vervolgens moet zichtbaar worden dat er anders gehandeld wordt.
2. Meer kinderen die opgroeien in armoede worden op school, in hun omgeving
en vrije tijd gestimuleerd om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen en
groots te dromen.
Operationele doelstellingen
a. Kinderen worden in hun schoolomgeving meer gestimuleerd om hun talenten te
ontdekken.
b.

Kinderen nemen in hun vrije tijd vaker deel aan activiteiten waar ze gestimuleerd
worden hun talenten te ontdekken.

c.

Gelijk aan 1c. Ouders, omgeving en professionals zijn beter in staat te handelen
rond armoedeproblematiek.

Onderbouwing van de doelstellingen
Kinderen moeten kunnen dromen en hun droom najagen. Een droom wordt gevormd
door de ervaringen die een kind opdoet. Als de dagelijks omgeving waarin het kind
leeft telkens hetzelfde is zijn er minder brede ervaringen. Bijvoorbeeld omdat er geen
mogelijkheid is om op bezoek te gaan in een andere stad of er weinig contact is
mensen die anders leven dan de thuissituatie. Het gaat er in dit programma niet om
dat de huidige dromen niet goed zouden zijn, dan leggen we de norm van onszelf op.
Wel willen we dat kinderen de mogelijkheid krijgen om te zien wat er is en kan. Dat ze
hun eigen talenten daarin ontdekken, breder dromen en eigen keuzes maken.
3. Kinderen hebben een betere fysieke en mentale gezondheid.
Operationele doelstellingen
a. Bij de gezondheidsonderzoeken van de JGZ scoren kinderen beter t.o.v. 2019.
b.

Gelijk aan 2 b: Kinderen nemen in hun vrije tijd vaker deel aan activiteiten waar ze
gestimuleerd worden hun talenten te ontdekken.
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c.

De fysieke woon- en leefomgeving nodigt meer uit tot gezond gedrag en is schoner
en veiliger.

Onderbouwing van de doelstellingen
Een gezonde leefstijl en het verminderen van stress heeft een positief effect op de
gezondheid van inwoners. Dit blijkt uit een recent onderzoek van het RIVM dat voor de
gemeente Den Haag is uitgevoerd (RIVM, Armoede, chronische stress en gezondheid,
2019). Er wordt voor de uitwerking van de indicatoren en de keuze in activiteiten
nauw samengewerkt met o.a. de betrokkenen van het Sport- en preventieakkoord en
St. Gezond Coevorden.
4. Meer jongeren hebben kans op leven zonder armoede doordat zij een
opleiding hebben afgerond en vaardigheden beschikken om werk te vinden en
behouden.
Operationele doelstellingen
a. De jeugdwerkloosheid onder jongeren neemt af.
b.

Schoolverzuim neemt af t.o.v. 2019.

Onderbouwing van de doelstellingen
Het belang van het hebben en houden van werk is om meerdere redenen belangrijk.
Het hebben van werk is een belangrijke voorspeller van financiële onafhankelijkheid,
tegelijkertijd is het niet zo dat mensen die werken niet in armoede leven. Het gaat ook
om het hebben van structuur in het dagelijks leven, om het signaal dat op kinderen
wordt afgegeven. Het niet kunnen vinden van werk of uitval uit werk kan bijvoorbeeld
ervaren worden als bevestiging van eerdere negatieve ervaringen en/of als sociale
uitsluiting.
(Zorgwekkend) schoolverzuim, ook wel (langdurig) relatief verzuim, is vaak een
signaal van achterliggende problematiek. Het wordt gezien als een belangrijke
indicator voor een verhoogd risico op (toekomstig) voortijdig schoolverlaten. Hoewel
de verbinding tussen verzuim op de basisschool en jeugdwerkloosheid vergezocht lijkt
in tijd, is deze wel aanwezig en wordt ook deze onderzocht.
5. Meer gezinnen hebben hun financiële situatie op orde en kunnen beter
omgaan met de beschikbare financiën.
Operationele doelstellingen
a. Inwoners met financiële problemen zijn eerder in beeld en ontvangen passende
ondersteuning.
b.

De basisvaardigheden van (jong)volwassen inwoners verbeterd.

Onderbouwing doelstellingen
De financiële situatie is een indicator voor het ervaren van stress. De stress is op zijn
beurt weer een indicator voor andere problematiek. Het hebben van stress kan leiden
tot een tijdelijke vermindering van mentale vermogens. Dit kan weer leiden tot
financiële problematiek of een verergering ervan. (WRR, Eigen schuld?, 2016) het is
daarom noodzakelijk om de financiële situatie te verbeteren. Hiervoor is het nodig dat
inwoners met financiële problemen eerder in beeld zijn, zodat zij eerder passende
ondersteuning kunnen ontvangen.
Operationele doelstelling b past ook bij de andere strategische doelstellingen. Het gaat
hierbij om basis vaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.
Het hebben van deze vaardigheden is een basisvoorwaarde om beter met de financiën
en administratie om te kunnen gaan.
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6. Op alle niveaus (strategisch-tactisch-operationeel) is tussen partijen die een
rol spelen in het doorbreken van intergenerationele armoede, de samenwerking in de omgeving van het kind en met zijn ouders verbeterd.
Operationele doelstellingen
a. De (nader te bepalen groep) samenwerkingspartners vinden dat de onderlinge
samenwerking is verbeterd.
Nadere onderbouwing
De samenwerking die er is kan versterkt worden. Op welke punten moet nader worden
bepaald bij de uitwerking van de inspanningen die bijdragen aan de meer inhoudelijke
doelstellingen. Deze doelstelling is daarmee meer een randvoorwaardelijke
doelstelling. Het effect van de inspanningen en het verbeteren van de samenwerking
tussen organisaties op de meer inhoudelijke onderwerpen moet merkbaar zijn bij de
inwoners.

Inspanningen
In dit programma komen veel beleidsvelden en werkzaamheden van partners samen. In
deze beleidsvelden worden veel activiteiten uitgevoerd die bijdragen of zouden kunnen
bijdragen aan het voorkomen en doorbreken van intergenerationele armoede. Denk hierbij
aan schuldhulpverlening, arbeidsparticipatie, onderwijs, jongerenwerk, buurtsport en
ondersteuning aan gezinnen. Maar ook aan de ruimtelijke inrichting en economisch beleid.
Programmatisch werken draagt bij aan de samenhang tussen deze beleidsvelden en de
inspanningen. Die samenhang is nodig om de inhoudelijke doelen van dit programma te
bereiken.
Dit programma is zo breed dat niet alle activiteiten onder het programma kunnen vallen.
Verder is een programma meerjarig en kenmerkt zich door fasering van activiteiten. In dit
programma staat de veranderstrategie ‘leren’ voorop. Dat is kenmerkend voor een aantal
inspanningen in de eerste fase van het programma. De uitkomsten hiervan zijn de basis
voor de inspanningen in de tweede fase. De eerste fase duurt maximaal een jaar.

Inspanningen tijdens fase 1

In eerste instantie is het opdoen van meer kennis van belang. Over de feitelijke situatie,
over wat kinderen en hun ouders en omgeving ervaren en wat we anders kunnen en
moeten doen. Ook is een aantal bestaande inspanningen van belang om meer kennis op te
doen over intergenerationele armoede. Verder zijn er activiteiten die op het punt staan om
te starten en door die binnen het kader van het programma te plaatsen kunnen we direct
de visie en doelstellingen daarin meenemen. Bij de uitwerking van de inspanningen wordt
telkens het uitgangspunt van inwonerbetrokkenheid gehanteerd, zoals eerder in dit plan
verwoord.
In
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de eerste fase gaat de aandacht uit naar:
bewustwording en signaleren
onderzoek naar bereik en (onder)benutten van voorzieningen en behoeftes daarin
de pilot gezinscoaches intergenerationele armoede (bestaande activiteit, leereffect
vergroten)
leefstijl kinderen
laaggeletterdheid
gebiedsagenda/proeftuin wonen Tuindorp
onderzoek schoolverzuim
uitbreiding van de samenwerking naar voortgezet onderwijs, MBO en bedrijfsleven
Thema minimabeleid. Hieronder komt een aantal activiteiten samen waar momenteel
al uitvoering aan wordt gegeven en waar ook een ontwikkeling plaatsvindt, zoals de
Doemeepas en kindpakket

Bij iedere activiteit is het van belang te weten of en op welke wijze de samenwerking
tussen partners verbeterd kan worden.
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Een globale beschrijving van deze activiteiten is in de bijlage opgenomen. Deze
inspanningen vragen nog verdere invulling en daarbinnen het maken van keuzes wat de
reikwijdte van de inspanning is.

Structurele activiteiten gedurende het hele programma

Een aantal inspanningen is in de hele periode van het programma van belang.
Het aanjagen van de inwonerbetrokkenheid is essentieel om van inwoners te leren.
Monitoring van het programma draagt bij aan de kennis over armoedeproblematiek en
daarbinnen de intergenerationele armoedeproblematiek.
Communicatie over het programma en de uitkomsten van de inspanningen helpt bij de
bewustwording van ieders rol en wat werkt en niet werkt in de aanpak van
intergenerationele armoede.
Het leren is een structureel onderdeel van het programma, binnen de inspanningen, in
bijeenkomst en andere communicatiemomenten.

Monitoring en verantwoording
Monitoring
Monitoring is essentieel in dit programma. Het gaat om monitoring van het programma op
het bereiken doelstellingen, om monitoring van de resultaten van de inspanningen en om
monitoring van voortgang en financiën. De monitoring zal gaan om kwantitatieve en
kwalitatieve informatie. De monitoring wordt uitgewerkt in een monitoringsplan.
De strategische doelstellingen zijn de lange termijndoelstellingen. Daarmee is binnen de
looptijd van 4 jaar van dit programma niet goed te meten of het programma al effect
heeft. Daarnaast spelen op dat hoge abstractieniveau externe invloeden waarvan het effect
op de doelstellingen van dit programma niet of nauwelijks te meten zijn. Om informatie te
hebben over de situatie van de wijken wordt gewerkt met een brede weergave van
kerncijfers van de buurten op basis van cijfers van het CBS. Zie hiervoor de bijlage.
De strategische doelstellingen zijn uitgewerkt in operationele doelstellingen. Deze moeten
haalbaar zijn in de looptijd van het programma. Van deze doelstellingen mogen we op
basis van de theorie aannemen dat deze een positief effect hebben op de strategische
doelstellingen. Deze worden nog verder geoperationaliseerd, zoals bij het hoofdstuk van de
doelstellingen al is aangegeven. De indicatoren kunnen vervolgens gemeten worden om
het effect van de inspanningen te kunnen zien. Een deel van de indicatoren worden
procesindicatoren.
De uitvoering van de inspanningen wordt gemonitord. De uitwerking van deze monitoring
kan pas gebeuren als de projectplannen voor de specifieke inspanningen worden
geschreven. Ook hierbij is sprake van kwantitatieve en kwalitatieve monitoring. In dit
proces zal op onderdelen worden samengewerkt met kennisinstellingen. In de pilot Aanpak
intergenerationele armoede die al met de gezinscoaches wordt uitgevoerd voert de
Rijksuniversiteit Groningen het onderzoek uit naar de resultaten. Deze resultaten dragen
bij aan het onderzoeksprogramma over intergenerationele armoede.

Verantwoording

De monitoring op programmaniveau en op projectenniveau wordt gebruikt om de
uitvoering te verantwoorden naar de betrokken partners en naar opdrachtgever, B&W en
gemeenteraad. Dit vindt circa twee keer per jaar plaats aan management van gemeente
en partners en aan opdrachtgevers op voortgang en resultaten van inspanningen. In ieder
geval jaarlijks op doelrealisatie aan bestuurders, B&W en gemeenteraad. Verder wordt de
jaarlijkse P&C cyclus benut. Indien dit vanuit het programma wenselijk is kan vaker een
stand van zaken worden gegeven. De faseplannen worden voorgelegd aan de wethouders
in het portefeuilleoverleg Sociaal domein eventueel aangevuld met de wethouder
economie. Indien nodig wordt een voorstel voor bijstelling van het programma voorgelegd
aan B&W. Jaarlijks vindt een brede bijeenkomst plaats met betrokkenen, waaronder de
bestuurders van de deelnemende partners.
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Programmaorganisatie
Vanwege de complexiteit is gekozen voor een programmatische aanpak. Dit draagt ook bij
aan de samenhang tussen de verschillende inspanningen in het programma en die buiten
het programma en in de samenwerking in de beleidsvelden en tussen gemeente en
partners. In de bijlage is een grafische weergave van de organisatie opgenomen.

Uitgangspunten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programma van partners en gemeente
Veranderstrategie Leren, van inwoners, van en door organisaties.
Betrokkenheid van inwoners in de uitvoering van de projecten
Betrokkenheid van medewerkers en bestuurders van de deelnemende organisaties
Literatuuronderzoek als basis.
Gemeente vervult een regierol en faciliteert, naast uitvoerende rol
Samenhang nodig in programma en beleidsvelden intern en extern
Kwantitatieve en kwalitatieve monitoring van de voortgang van programma en
daarbinnen de inspanningen
Programma is qua inhoud niet extra, maar middel om gezamenlijk doelstellingen te
bereiken.
Waar mogelijk benutten van bestaande overlegstructuren.
Programmamanagement in sociaal domein vrij nieuw, dit vraagt om ruimte om samen
te leren.

Structuur
•

•
•

•

•

•

Opdrachtgeverschap: Het bestuurlijke en ambtelijk opdrachtgeverschap is belegd bij
de gemeente. Er is maandelijkse afstemming met de ambtelijk opdrachtgever en twee
maandelijks met de bestuurlijk opdrachtgever en zo veel vaker als nodig blijkt. Het
bestuurlijk opdrachtgeverschap ligt bij de coördinerend wethouder in het sociaal
domein. Bespreking van voortgang en faseplannen vindt plaats in het
portefeuilleoverleg sociaal domein gezien de betrokkenheid van andere wethouders.
Opdrachtnemerschap: De programmamanager is werkzaam in de gemeente en is
verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma.
Managementoverleg: ambtelijke opdrachtgever, programmamanager en managers van
betrokken organisaties, vertegenwoordiging van teamleiders van de gemeente. 3 á 4
keer per jaar. Afstemming over strategie van het programma, betrokkenheid van en in
hun organisaties, leren/kennis delen, voortgang, bijstellen.
Adviseursoverleg: Adviseurs van betrokken organisaties en beleidsvelden binnen de
gemeente. 6 á 7 keer per jaar. Afstemming over brede ontwikkelingen van belang voor
het programma en waar het programma effect op kan hebben, strategie van het
programma, afstemming over voortgang en bijstellen in relatie tot de bredere
ontwikkelingen.
Programmateam: Programmamanager, doel-inspanningeneigenaren, aanjager
inwonerbetrokkenheid, adviseur communicatie, adviseur monitoring en
programmasecretariaat. Waar nodig op momenten aangevuld met adviseur financiën,
inkoop, etc. Eens per 2 á 3 weken. Belast met dagelijkse aansturing en uitvoering van
het programma.
Projectgroepen: Afhankelijk van invulling inspanningen en bestaande overlegstructuren

Kennisdeling

De veranderstrategie van het programma is leren van en met inwoners en met
professionals. We doen kennis op tijdens de uitvoering van het programma wat we breder
willen delen. Het gaat onder andere om de resultaten van de inspanningen en wat dit voor
werkwijzen betekent. Maar ook over het bereiken van de doelgroep. Hiervoor worden
diverse bijeenkomsten georganiseerd. Een jaarlijkse bijeenkomst gericht op bestuurders,
gemeenteraad, adviesraad en medewerkers. Medewerkersbijeenkomsten gericht op
specifieke kennis voor hun werkterrein. En kennissessies om de opgedane kennis in het
programma breder te delen met partijen die niet zijn aangesloten bij het programma. De
thema’s hangen af van de leereffecten en vragen die leven bij die partijen.
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Communicatie
Met de partners wordt een communicatiestrategie ontwikkeld. Het programma is van
partners en gemeente samen. Deze gezamenlijkheid komt ook in de
communicatiestrategie naar voren. De gemeente vervult in dit programma een
regisserende en faciliterende rol, ook in de communicatie. De middelen van partners
worden benut om te communiceren over de doelen en opbrengsten van het programma en
om kennis met elkaar te delen.
Communicatie gaat uit van het bieden van relevante informatie. De informatie voor
partners is een andere dan die voor inwoners. Voor partners gaat het om de
samenwerking. Wat van hen gevraagd wordt en wat geleerd wordt binnen het hele
programma en van de afzonderlijke inspanningen. Communicatie met inwoners zal veel
meer gaan over de afzonderlijke inspanningen en mogelijk zelfs een gedeelte ervan.

Risico’s
•

•

•

•

Externe invloeden: De aanpak van intergenerationele armoede is complex. Het vraagt
inzet op vele terreinen tegelijk. Op een deel hebben de lokale en regionale partners
van dit programma invloed. Een deel is buiten onze invloed, zoals door veranderend
rijksbeleid en autonome invloeden als de economie. Deze laatste factoren kunnen een
positieve bijdrage leveren, maar ook een negatieve. Meer of minder middelen,
wijzigingen in inkomensondersteuning, mee- of tegenvallende gevolgen van de crisis
zijn voorbeelden van invloeden van buitenaf. Deze risico’s zijn binnen het programma
niet of nauwelijks te ondervangen.
Looptijd van het programma: Voor het programma is gekozen voor een looptijd van 4
jaar. Om problematiek te doorbreken die van generatie op generatie wordt
overgedragen is een lange adem nodig. In dit programma wordt een fundament gelegd
in bewustwording en in anders handelen, waarmee ook op de langere termijn effect
beoogd wordt.
Beschikbare kennis: Er is veel kennis beschikbaar over de oorzaken van
intergenerationele armoede. En er komt steeds meer kennis over werkende
interventies, maar dit is nog beperkt. Een reden daarvoor is dat veel interventies in
kleine groepen worden uitgevoerd en de omvang te klein is om wetenschappelijk
erkende interventies te ontwikkelen. In dit programma gaan we samenwerken met
kennisinstellingen om zoveel mogelijk met erkende interventies te werken en/of een
bijdrage te leveren aan het kunnen erkennen ervan.
Langdurige betrokkenheid: Het uitvoeren van het programma en het leren van elkaar
vraagt om langdurige betrokkenheid van partners. Dit vraagt om meerdere jaren mee
te werken aan inspanningen en hiervoor capaciteit beschikbaar te stellen en waar
nodig bijv. werkprocessen aan te passen. En om op de momenten dat partners zelf
minder bij de uitvoering van inspanningen betrokken zijn, actief mee te blijven doen
om het leereffect te vergroten. We verwachten dat dit haalbaar is omdat met de
uitvoering van het programma organisaties beter in staat zijn om hun eigen
doelstellingen te behalen. De betrokkenheid wordt georganiseerd met behulp van
communicatiemiddelen en leerbijeenkomsten.

Financiën
Het uitvoeren van het programma heeft financiële gevolgen. Het vraagt om een
investering op inhoudelijke activiteiten en investering in de organisatie en
randvoorwaarden voor het programma.
Voor de uitvoering van de inspanningen is een basisbudget gewenst, zodat naast
bestaande ook nieuwe inspanningen kunnen worden uitgevoerd. Bij de bestaande
financiering gaat het o.a. om middelen voor laaggeletterdheid, Jongeren op gezond
gewicht, minimabeleid, subsidies aan welzijnsorganisaties, inzet op arbeidsmarkt en
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economie. Hier kunnen wel aanpassingen worden gedaan in de activiteiten vanwege de
doelen in het programma.
Voorbeelden van nieuwe inspanningen zijn het vergroten van de bewustwording en
onderzoek doen het bereik van voorzieningen. Er worden nieuwe, innovatieve, werkwijzen
ingezet. Daar waar nieuwe werkwijzen succesvol zijn moeten ze breed worden
geïmplementeerd. De kosten gaan voor de baten uit en dit vraagt daarom om een
financiële investering op inhoudelijke activiteiten in de komende 4 jaar. Het gaat hierbij
om een bedrag van € 250.000 per jaar. Hiervoor wordt een aanvullende dekking gevraagd
bij de programmabegroting 2021- 2024.
Bij ieder project wordt nagegaan welk deel gefinancierd kan worden vanuit bestaande
middelen van de gemeente en van de middelen van de aan dat project deelnemende
partners en waar een aanvulling vanuit het programmabudget noodzakelijk is. Bij de
financiering door partners moet de kanttekening worden geplaatst dat een deel van de
deelnemende organisaties (voor hun activiteiten in Coevorden) vrijwel volledig wordt
gefinancierd door de gemeente. Dit is ook de reden dat niet vooraf aan deze organisaties
een budget voor het totaal van het programma wordt gevraagd, maar dat dit per project
wordt bekeken. Daarnaast wordt aanvullende financiering gezocht via subsidies en
fondsen. Dit kan leiden tot de mogelijkheid van meer inspanningen of tot een lager beroep
op de middelen van het programma.
De investering die in de organisatie nodig is bestaat uit een aantal onderdelen.
- De bemensing van het programmateam. Het gaat om medewerkers van de gemeente en
van externe partners. Het aanbrengen van de samenwerking vraagt afstemming. Dit wordt
zoveel mogelijk gekoppeld aan bestaande werkpakketen en via bestaande overleggen. De
genoemde 4,5 fte is grotendeels beschikbaar. Bij de inzet van externen in het
programmateam gaat het om de mogelijkheid van het aanstellen van leden van het
programmateam van buiten de gemeentelijke organisatie. Het programma wordt immers
samen met partners uitgevoerd. Partners hebben vaak niet de regisserende rol die de
gemeente heeft en binnen het sociaal domeinen wordt een deel van de partners vrijwel
volledig gefinancierd door de gemeente. Deze partners vragen dit op te lossen binnen de
bestaande middelen gaat ten koste van de preventieve activiteiten en lichte ondersteuning
die in dit programma juist zo gewenst zijn. Het vraagt dan ook om aanvullende
financiering.
- Om het programma te monitoren en invulling te geven aan de onderzoeksprojecten is
kennis en kunde nodig over monitoring en onderzoek die nu niet voldoende in de
gemeentelijke organisatie beschikbaar is. De komende twee jaar wordt een proef gedaan
om na te gaan of het wenselijk is om dit structureel in de organisatie op te nemen.
- De randvoorwaardelijke middelen betreft organisatie van bijeenkomsten o.a. gericht op
het leren, communicatie over het programma en activiteiten rond inwonerbetrokkenheid.
Inzet
programmateam

Circa 4,5 fte,
grotendeels
bestaande
formatie

€ 340.000

Binnen bestaande budgetten
gemeente

Randvoorwaardelijk

€ 50.000

Bestaande
inspanningen
Nieuwe
inspanningen (na
check bestaand
budget)

Niet
berekend
€ 250.000

Binnen bestaande budgetten
gemeente
Binnen bestaande budgetten
Voorstel programmabegroting
2021-2024
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Bijlage
Doel-inspanningennetwerk

Hier is het doel-inspanningennetwerk voor het programma opgenomen. De inspanningen
zijn bedoeld voor fase 1. Voor fase 2 en verder wordt dit telkens aangepast.
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Fase 1 – Inspanningen
In deze bijlage staat een globale uitwerking van de inspanningen. Na vaststelling van het
programmaplan wordt dit uitgewerkt in projectplannen. De verwachting is dat fase 1 een
looptijd van een jaar heeft. Na een half jaar wordt nagegaan waar bijstelling nodig is.
Inspanning:
Doel:

Armoedeproblematiek herkennen en bereiken betrokken inwoners
Kennis vergroten, bewustzijn creëren en/of vergroten en dit inzetten in de
praktijk door professionals. Het gaat om het signaleren van
(intergenerationele) armoede, manieren om dit bespreekbaar te maken.
We willen van inwoners weten wat werkt en dit kunnen toepassen.
Er komt een brede insteek om algemene kennis te vergroten. Dit gebeurt
o.a. via de programmabijeenkomsten. En er is sprake van leren in kleine
verbanden. Dit kan in een specifieke organisatie, een bepaalde activiteit
en/of met kleine leergroepen met een samenstelling van verschillende
professionals. De mogelijkheid voor het starten van een leergang wordt
verkend. Er worden producten ontwikkeld die kunnen helpen in de
communicatie met inwoners. De borging van kennis en werkwijzen in
organisaties op langere termijn is onderdeel van deze inspanning.
De verwachting is dat deze inspanning gedurende het hele programma
blijft bestaan.
Betrokkenen: Professionele organisaties die in de wijken actief zijn (nader te bepalen
groep), gemeente en inwoners vanuit eigen ervaring. Kennisinstellingen.
Draagt bij aan: Doelstelling 1a, b, c en is een basis voor alle andere doelstellingen.
Inspanning:
Doel:

Onderzoek Bereik en benutten voorzieningen
Nagaan of de doelgroep voldoende in beeld is bij bepaalde voorzieningen
en hoe de ondersteuning en/of het bereik verbeterd kan worden. Een vraag
aan inwoners is wat wordt gemist en welke behoefte er is. Een onderdeel is
of de informatievoorziening toereikend (type, wijze van aanbieden) is. Of
voldoende rekening wordt gehouden met basisvaardigheden zoals
laaggeletterdheid is hier onderdeel van.
Nader bepalen welke voorzieningen het betreft, te denken valt aan de JGZ
(Icare, GGD), ondersteuning gemeente, onderwijs en kinderopvang en/of
specifieke activiteiten daarbinnen.
Er zal sprake zijn van een brede verkenning, mede in het kader van
monitoring, én het uitlichten van een aantal specifieke voorzieningen en/of
activiteiten daarbinnen. Voor de duiding en mogelijke behoeftes is
informatie van inwoners cruciaal. Als bijv. uit de behoeftes blijkt dat
herstructurering van schulden wenselijk is, dan wordt onderzoek
uitgevoerd naar de mogelijkheid hiervan. Als de uitkomst van een
onderzoek bij een specifieke voorziening er is, dan wordt direct nagegaan
tot welke vervolgstappen die kan leiden en wordt gekozen welke in gang
worden gezet. Dit om zo snel mogelijk gewenste veranderingen te
bereiken.
Betrokkenen: Gebruikers van voorzieningen, professionele organisaties, gemeente
Draagt bij aan: Doelstelling 1a, 1b, 1c, 5a
Inspanning:

Pilot Aanpak van intergenerationele armoede/Gezinscoaches
(bestaand project)
Doel:
Families die het (be)treft, met name de jongste generatie, zijn beter in
staat hun eigen perspectief te verbeteren. De bestaande
hulpverleningstheorieën en –methodes zijn aangevuld met ervaring en
kennis uit de praktijk. Dit gebeurt door ondersteuning van gezinscoaches.
Huidige looptijd 2020 – 2022. Het gaat hier om een bestaand project,
waarbij het vanuit de samenhang van het programma beter mogelijk wordt
om te leren van de ervaringen van dit project.
Betrokkenen: Gezinnen die deelnemen aan de pilot, MWC, partners die betrokken zijn bij
de gezinnen, overig afh. van uitkomsten leereffecten (focus
vervolgactiviteiten bepalen in samenhang met het programma)
Draagt bij aan: Doelstelling 1a, 1b, 1c, 2a
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Inspanning
Doel:

Plan Brede school SOM
Nadere uitwerking van mogelijke inspanningen met en door de organisaties
in de locatie Brede school en functie Brede school SOM. Deze uitwerking
vraagt nader gesprek. Vanwege de coronacrisis heeft dit nog niet kunnen
plaatsvinden. Het kan bijv. gaan om activiteiten talent en dromen, aanpak
basisvaardigheden, onderdelen handreiking omgaan met armoede die nog
niet (voldoende) worden uitgevoerd, samenwerking onderwijs - (toegang)
jeugdhulp. Waar mogelijk benutten van indienen deelproject bij regiodeal
Kansen4kinderen. Onderzoeken of uitbreiding mogelijk is naar andere
scholen in stad Coevorden waar leerlingen uit de wijken naar toe gaan
Betrokkenen: Partijen brede school
Draagt bij aan: 2a, b, c, 3a, 4b, 5b (afhankelijk van de inhoud).
Inspanning:
Doel:

Project leefstijl kinderen
Gezonder leven door kinderen, uitgedaagd en gestimuleerd worden.
Nagaan welke activiteiten wenselijk zijn en waar in bestaande activiteiten
aanpassingen kunnen worden gedaan om beter rekening te houden met
het vorkomen en doorbreken van intergenerationele armoedeproblematiek.
Bijvoorbeeld het meer rekening houden met leren van executieve
vaardigheden. In eerste instantie wordt ingezet op sport- en
beweegactiviteiten, later wordt de verbinding met cultuur gelegd.
Dit hangt samen met de inspanningen het sport- en preventieakkoord, van
Jongeren op Gezond Gewicht, Samenspel (st. Gezond Coevorden), de
activiteiten van buurtsportcoaches en jongerenwerk en verenigingen
binnen en buiten de wijken. Samenhang met plan Brede school.
Betrokkenen: kinderen, bij doel genoemde betrokkenen
Draagt bij aan: 3 a, b, c, 5b
Inspanning:
Doel:

Project aanpak Laaggeletterdheid – ouders en kinderen
Vergroten van de taalvaardigheid van ouders en van kinderen. Dit draagt
naar verwachting bij aan de kans op werk en behoud van werk, het
stimuleren van kinderen, de betrokkenheid van ouders bij
schoolactiviteiten. In de eerste fase uitwerking op welke manier aandacht
voor basisvaardigheden, waaronder laaggeletterdheid, binnen de andere
inspanningen structureel aandacht kan krijgen. Dit hangt samen met de
inspanningen Armoedeproblematiek herkennen en bereiken inwoners en
Plan Brede School. Verkennen van een specifieke activiteit als aanvulling op
bestaande activiteiten in het actieplan om de betrokkenheid van ouders
van kinderen in de leeftijd van 0 – 6 jaar te vergroten. Waar mogelijk door
en met het onderwijs een plan indienen bij Regiodeal Kansen4Kinderen.
Afhankelijk van uitkomsten bij de inspanning Onderzoek bereik en benutten
van voorzieningen een aanvullende project uitvoeren. Tevens relatie met
project digitale dienstverlening gemeente Coevorden.
Betrokkenen: Partners actieplan laaggeletterdheid, evt. aangevuld met partners drie
wijken, onderwijs.
Draagt bij aan: 2a, b en c, 3a, 4a en b, 5a en b
Inspanning:
Doel:

Project Gebiedsagenda en proeftuin Tuindorp
Ontwikkelen van een gebiedsagenda met inwoners en organisatie en een
verkenning (proeftuin) om duurzame en betaalbare woningen in een
gezonde en toegankelijke leefomgeving te realiseren.
Gezien de woon- en leefomstandigheden en hoogte van het inkomen van
de groepen ondersteuningsvragen van inwoners van deze wijk is een
relatie te verwachten. Dit zijn bestaande activiteiten. Afhankelijk van de
uitkomsten van de gebiedsagenda en de proeftuin is er een sterke of
minder sterke relatie met het programma.
Betrokkenen: Projectgroep gemeente, MWC, Domesta, andere partners en inwoners,
Provincie Drenthe, Regiodeal.
Draagt bij aan: 3c
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Inspanning:

Uitbreiden samenwerking naar voortgezet onderwijs, MBO, HBO en
bedrijfsleven
Doel:
Om de kansen op het krijgen en behouden van werk te vergroten is naast
de inspanningen op jonge leeftijd ook inzet op latere leeftijd nodig. Het kan
gaan om aansluiten van voortgezet onderwijs naar beroepsonderwijs, van
school naar werk, en het behouden van werk. Daarnaast zijn er
mogelijkheden om in te zetten op basisvaardigheden tijdens het werk in
relatie tot laaggeletterdheid. Er is sprake van reguliere inspanningen en er
moet worden gekeken waar meer samenhang wenselijk is en waar vanuit
de theorie aanknopingspunten liggen om activiteiten meer, anders of
minder te doen. Mogelijke combinatie met FabLab.
Betrokkenen: gemeente, onderwijs, bedrijfsleven, Arbeidsmarkt Regio Drenthe,
DutchTechZone.
Draagt bij aan: 1a, b en c, 2a, 4a, 5a,
Inspanning:
Doel:

Onderzoek achtergrond van schoolverzuim
Meer kennis over de achterliggende redenen van schoolverzuim, wat maakt
dat een kind te laat of niet op school komt. Wat hebben ouders en kinderen
nodig om dit tegen te gaan, wat kunnen professionals hierin betekenen.
Relatie met onderzoek bereik en benutten voorzieningen.
Betrokkenen: Gemeente, Menso, onderwijs, evt. partners betrokken bij uitkomsten
Draagt bij aan: 1a, b en c, 2a, 3a, 4a, b
Inspanning:
Doel:

Thema minimabeleid
De gemeente heeft een aantal instrumenten in het minimabeleid. De
Doemeepas en het kindpakket zijn vanaf januari beschikbaar via de
Webwinkel. Er vinden momenteel bijeenkomsten plaats over het aansluiten
door organisatie bij de Doemeepas. Bij de inhoud wordt nagegaan of op
basis van de doelen en informatie over werkende mechanismes in dit
programma nog ander aanbod in de Doemeepas en het Kindpakket
wenselijk is.
Betrokkenen: Gemeente
Draagt bij aan: 2a, b, 3a, b, 5a
Inspanning:
Doel:

Onderzoek Verbeteren Samenwerking
Onderzoek naar ervaren niveau van samenwerking tussen professionals en
advies mogelijke verbeteringen. In de contacten wordt vaak genoemd dat
samenwerking beter kan tussen professionals. Onderzoek hiernaar vindt
plaats tijdens de uitvoering van de andere inspanningen en is daarmee
geen op zichzelf staande activiteit. Bij die inspanningen wordt waar dat van
toepassing is nagegaan of een verbetering van de samenwerking wenselijk
is en op welke wijze dit kan worden vormgegeven.
Betrokkenen: alle professionele partners in de wijk
Draagt bij aan: alle doelstellingen en 6a
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Cijfers
Onderstaande cijfers zijn bedoeld om een algemeen beeld te geven over de gemeente
Coevorden en daarbinnen de wijken waar dit programma zich in eerste instantie op richt.
In deze bijlage zijn CBS cijfers opgenomen over 2018. Daarnaast zijn totaalcijfers
opgenomen van ondersteuning op basis van WMO, Jeugdwet en Schuldhulpverlening, dit
betreft cijfers uit 2019.
In het monitoringsplan wordt nader uitgewerkt welke indicatoren een beeld geven op
strategisch niveau en op operationeel niveau. En welke werkwijze wordt gehanteerd voor
de monitoring op inspanningenniveau. Momenteel wordt gewerkt aan het voor de komende
jaren inrichten van een dashboard met cijfermateriaal voor de drie wijken en Coevorden
als geheel. Dan wordt ook definitief de bron van de gegevens vastgesteld. Dit kan mogelijk
leiden tot cijfers die licht afwijken van de hier genoemde cijfers.
Verder is een aantal afbeeldingen opgenomen van het SCP en de GGD.
CBS kerncijfers per buurt over 2018 (gedownload 30 juni 2020)
Betreft voorlopige cijfers

Coevorden

Lootuinen

Poppenhare

Tuindorp
(cbs buurt
De Loo)

Aantal inwoners

35286

1425

1205

1250

Aantal mannen

17594

685

605

610

Aantal vrouwen

17692

745

600

635

aantal 0 - 15 jaar

5483

310

190

210

aantal 15 tot 25 jaar

3714

140

130

155

aantal 25 tot 45 jaar

7074

360

305

260

aantal 45 tot 65 jaar

10996

360

290

415

aantal 65 jaar of ouder

8019

245

285

200

aantal ongehuwd

14536

665

545

560

aantal gehuwd

15992

565

415

510

aantal gescheiden

2377

120

130

115

aantal westers totaal

1825

120

100

120

aantal niet-westers totaal

1210

175

140

70

geboorte per 1000 inw

7

9

15

11

sterfte per 1000 inw

10

6

19

7

Aantal huishoudens totaal

15322

590

570

530

aantal eenpersoonshh

4707

165

250

150

aantal hh zonder kinderen

5382

170

140

175

aantal hh met kinderen

5233

250

175

205

gemiddelde hh grootte

2,3

2,4

2,0

2,3

aantal inwoners per km2

119

2064

3290

2459

woningvoorraad

15283

576

654

543

gemiddelde woningwaarde

188

130

95

145

percentage eengezinswoning

87

100

57

100

19

percentage meergezinswoning
(min. 20 woningen)
percentage bewoond

13

0

43

0

96

99

92

98

percentage leegstand

4

1

8

2

percentage koopwoningen

69

48

32

54

percentage huurwoningen
percentage eigendom
woningcorporatie
percentage overige verhuurders

30

52

57

46

23

51

54

45

7

2

4

1

percentage eigendom onbekend 1

0

10

0

28000

1000

900

1000

29,2

24,0

19,9

23,7

23,6

17,7

15,7

18,6

43,2

54,2

62,4

49,9

15,9

8,9

4,3

9,7

55,7

44,0

40,6

49,7

37,3

52,4

67,7

47,4

17,8

8,3

2,8

9,6

7,3

16,1

22,1

16,2

6,6

12,5

18,6

11,6

1000

140

140

130

1670

120

110

80

790

40

30

30

Inkomenscijfers (alle voorlopig)
aantal inkomenontvangers
(voorlopig)
gemiddeld inkomen per
inkomensontvanger
gemiddeld inkomen per inwoner
aandeel personen landelijke 40
% personen met het laagste
persoonlijke inkomen.
aandeel personen landelijke 20
% personen met het hoogste
inkomen.
Percentage actieven 15 - 75 jaar
(inkomen uit arbeid of
onderneming)
aandeel huishoudens landelijke
40 % met het laagste
huishoudensinkomen
aandeel huishouden landelijke
20 % met het hoogste inkomen
percentage huishoudens met
een laag inkomen
percentage huishoudens onder
of rond sociaal minimum
aantal personen met een
bijstandsuitkering
Participatiewet
aantal personen met een
arbeidsongeschiktheidsuitkering
aantal personen met WW
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Gebruik aantal voorzieningen Jeugdwet, WMO Begeleiding, Schuldhulpverlening
2018 (dashboard Sociaal domein, gemeente Coevorden). In het monitoringsplan wordt dit
verder uitgesplitst.

Coevorden

Lootuinen

Poppenhare

Tuindorp
(cbs buurt
De Loo)

Aantal jeugdwet

1031

79

55

37

Aantal WMO begeleiding

624

18

39

17

Aantal schuldhulpverlening

531

73

97

24

Armoede in kaart, SCP 2019
https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2019/

Coevorden
2017 8,7
2015 9.1
2013 9.9
2011 8.9

%
%
%
%

582
626
704
658
21

Coevorden
2017 33,0 %
2015 26,8 %
2013 37,8 %
2011 35,4 %

329
221
319
302

Andere doelgroepen over heel Coevorden genomen niet boven het landelijk gemiddelde
uit:
- werknemers en ambtenaren
- zelfstandigen
- uitkeringsontvangers
- autochtonen
- westerse migranten
- gepensioneerden
Dit wil niet zeggen dat dat in specifieke buurten niet het geval is.
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Wijkprofielen GGD – Profiel gemeente Coevorden
Rapport Gezondheid in de wijk, Basisdocument wijkgezondheidsprofielen voor het project
Aan de slag met preventie in Drenthe, GGD Drenthe, 2019
Sociaal economische status

Moeite met rondkomen
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De leefsituatie van kinderen

Rangorde van wijken
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Programmaorganisatie
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