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1. Inleiding 
 

Dit is het gebiedsprofiel van het gebied De Velden. Het omvat cijfers en ervaringsgegevens 
over de wijken en dorpen die deel uitmaken van het  gebied de Velden. Van de andere vijf 
gebieden binnen de gemeente Emmen zijn ook gebiedsprofielen gemaakt. Dit zijn de Blokken, 
de Monden, Emmen Noord, - Oost en - Zuid. De cijfers die zijn opgenomen in dit gebiedsprofiel 
zijn ontleend aan gemeentelijke en landelijke databanken en aan registratiegegevens van 
allerlei instellingen1. De ervaringsgegevens zijn gebaseerd op interviews met wijk- en 
dorpsorganisaties en sleutelfiguren die wonen en werken in het gebied de Velden. Ook is al 
beschikbare informatie benut, zoals de wijk- en dorpsprogramma’s. 
 
Door ‘tellen en vertellen’ is zo een sociaal profiel, ‘een foto’, van de Velden gemaakt. 

 
Waarom zijn er gebiedsprofielen van de zes Emmens gebieden gemaakt? In het sociale 
domein is ‘maatwerk’ belangrijk. Immers, geen mens, geen wijk, geen dorp of gebied is 
hetzelfde. De gebiedsprofielen bieden informatie die maatwerk mogelijk maakt. Om de kracht 
en kansen in ieder gebied te benutten en om de problemen die er in ieder gebied zijn aan te 
pakken. Zo is er in het ene gebied een actief verenigingsleven, terwijl dat in een ander gebied 
veel minder het geval is. En in het ene gebied wonen veel ouderen die ondersteuning nodig 
hebben en in het andere gebied meer jongeren die extra aandacht vragen. Deze verschillen 
per gebied vragen om verschillende oplossingen. Oplossingen die aansluiten bij de specifieke 
situatie in de wijken en dorpen binnen het gebied. Daaraan kan iedereen een bijdrage leveren: 
inwoners, wijk- en dorpsorganisaties, (zorg)instellingen en de gemeente. Omdat samenwerking 
daarbij onontbeerlijk is, is het motto ‘Samen verder in het sociale domein’. 

 
De gebiedsprofielen zijn een eerste stap in een traject dat uit tien stappen bestaat. Deze 
stappen zijn in beeld gebracht in het Stuurwiel sociaal domein 2. De volgende stap is om in de 
zes gebieden met elkaar in gesprek te gaan over het gebiedsprofiel. Herkent u de cijfers en 
impressies in het gebiedsprofiel? En: wat kunnen we in het sociale domein benutten en 
bereiken in het gebied? Bijvoorbeeld de informele zorg versterken? Investeren in de aanpak 
van eenzaamheid onder ouderen? Meer mensen die zonder werk thuis zitten activeren? 
De antwoorden op deze vragen worden vertaald in te bereiken maatschappelijke effecten. Als 
de maatschappelijke effecten per gebied helder zijn, weten we wat ons allemaal te doen staat. 
Welke acties wijk- en dorpsorganisaties kunnen uitvoeren, welke voorzieningen meer of minder 
nodig zijn en waar zorgorganisaties en gemeenten rekening mee moeten houden in het 
inkooptraject van WMO en Jeugdzorg. Overigens wordt ook nu al waar mogelijk rekening 
gehouden met de specifieke situatie in de wijken en dorpen binnen de zes gebieden.. De 
gebiedsprofielen en te formuleren maatschappelijke effecten geven een extra impuls aan het 
leveren van maatwerk per gebied. 

 
In dit gebiedsprofiel zijn de belangrijkste cijfers op een rijtje gezet omtrent bevolkingsopbouw, 
huisvesting, WMO, jeugdzorg, participatie en veiligheid in het gebied de Velden. Vervolgens is 
een vergelijking met de cijfers van de andere vijf gebieden gemaakt. Dit alles is in 
overzichtelijke tabellen en kaartjes in beeld gebracht. De kern van dit gebiedsprofiel wordt 
gevormd door de belangrijkste sociale kenmerken van het gebied. Deze zijn ontleend aan de 
interviews en gesprekken. 
Daaraan voorafgaand eerst een beschrijving van het proces. Over de wijze waarop dit 
gebiedsprofiel tot stand gekomen is. Omdat het proces in de zes gebieden zowel 
overeenkomsten als verschillen heeft gekend, verschillen op onderdelen ook de zes profielen 
van elkaar. 
  

                                                                 
1
 Zie pagina 2: 2.1. Tellen: cijfers verzamelen. 

2
 Zie bijlage 1. 
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2. Het proces 
 
2.1. Tellen; cijfers verzamelen 
Allereerst is een lijst opgesteld van onderwerpen waar gegevens over verzameld zouden 
moeten worden. Vervolgens is per onderwerp gezocht naar de beschikbaarheid van 
cijfermatige gegevens  op minimaal het niveau van de zes gebieden. In een aantal gevallen 
waren helemaal geen gegevens beschikbaar dan wel alleen op landelijk of gemeentelijke 
niveau.  
De gegevens die wel verkrijgbaar zijn, komen uit de volgende bronnen: 
- Registraties van de gemeente zelf, bijvoorbeeld Wmo, Jeugdzorg en Particpatiewet 
- Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
- Derden, zoals Sedna, Progez en GGD 
Alle beschikbare gegevens zijn per onderwerp, onder vermelding van bron en peildatum, 
gebundeld in een totaalrapportage. Vaak zijn de gegevens in de totaalrapportage op wijkniveau 
gepresenteerd. Hierbij is de wijkindeling van het CBS gevolgd. Gegevens op nog ‘lager’ 
niveau, zoals buurten en dorpen, is niet gepresenteerd. Ten eerste omdat het vaak niet 
beschikbaar is, ten tweede omdat de privacy op dit niveau in het geding kan komen. 
Vervolgens is  voor een aantal hoofdonderwerpen per gebied een Infographic gemaakt die snel 
de stand van zaken inzichtelijk maakt. Zowel  voor ieder gebied afzonderlijk als ook voor het 
vergelijken van de gebieden onderling. De infographics zijn opgenomen in de zes 
gebiedsprofielen. 
 
2.2. Vertellen; verhalen verzamelen 
Het agendateam heeft van oktober 2015 tot en met  de eerste week van december 2015 
gesproken met verschillende bewoners, dorpskenners, professionals, vrijwilligers en 
beroepsorganisaties op zowel individueel als op groepsniveau. Daarvoor zijn verschillende 
overleggen georganiseerd, maar ook is aangesloten bij al geplande bijeenkomsten.  
De uitkomsten van de gesprekken met de verschillende organisaties in het gebied zijn 
voornamelijk op gebiedsniveau beantwoord. In de één-op-één gesprekken kwam meer de 
plaatselijke situatie (dus per wijk of dorp) aan de orde. 
Daarnaast is gebruik gemaakt van relevante rapportages en informatie die door de deelnemers 
is aangeboden.  

 
Over het algemeen is positief gereageerd op de wijze van totstandkoming van de sociale 
agenda en hebben de deelnemers op een transparante wijze ons meegenomen in hun 
verhalen. Wel werd opgemerkt dat er al veel huiswerk is gedaan (dorpsbijeenkomsten) en men 
vraagt zich af of het geen herhaling van zetten is en of er een rol voor hen is weggelegd. 
 
In positieve zin…… 
Wat in de gesprekken naar voren kwam is dat men over het algemeen trots is op het dorp, het 
noaberschap en het hebben van een rijk verenigingsleven. Verder bleken er mooie initiatieven 
te leven, zoals van de kerk in Schoonebeek, waar men een initiatief naar de gemeente heeft 
gestuurd met een aanbod om vluchtelingen en/of statushouders te begeleiden om hun draai in 
de samenleving te vinden.  
 
Na afronding van alle interviews en het verwerken van de resultaten hiervan, heeft het 
agendateam de Velden gemeend op basis hiervan enige aanbevelingen te doen3.  
 

 
 
 
 
 
 

                                                                 
3
 Zie bijlage. 
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3.      Profiel de Velden 
 
3.1.  Een globale schets 
De Velden is het gebied dat ten zuidwesten van de kern Emmen ligt en omvat de volgende 
plaatsen: 
- Schoonebeek 
- Erica 
- Nieuw-Amsterdam 
- Zandpol 
- Amsterdamsche Veld ( de Peel) 

 
Het gebied de Velden heeft een veenkoloniaal verleden en kenmerkt zich door op zichzelf 
staande dorpen die ieder een eigen cultuur hebben.  Sociaal gezien zullen de bewoners van de 
Velden niet snel het achterste van hun tong laten zien; men lost zijn problemen achter de 
voordeur op en zal niet de ‘vuile was buiten hangen’. Noaberschap is nog goed aanwezig 
binnen de dorpen, maar heeft een kortdurend karakter. Men kent elkaar in de dorpen, wat 
enerzijds positief en anderzijds negatief kan werken. 
Bewoners in het gebied ervaren dat er onvoldoende woning zijn voor starters en jonge 
gezinnen. Dit wordt door de corporaties niet herkend. Wel ziet Lefier dat in Nieuw-Amsterdam 
een tekort is aan grote eengezinswoningen. Veel grotere woningen zijn in het verleden 
verkocht. In verband met de hoge werkloosheid in deze hoek van Drenthe trekken jongeren 
weg uit dit gebied. Dit werkt krimp in de hand. 
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3.2.  Opmerkelijke signalen / sociale kenmerken 
Hieronder worden de meest opmerkelijke signalen opgenoemd. Deze zijn tot stand gekomen 
door per dorp te inventariseren welke onderwerpen waar voor komen. Voor een overzicht, zie 
bijlage 1: Inventarisatie Gebiedsprofiel.  Voor een nadere onderbouwing hiervan, zie bijlage 2: 
Signalen. 
 
Jeugdzorg  
- Ouders vinden het moeilijk opvoedingsondersteuning te vragen. 
- Er wordt aangegeven dat er weinig voorzieningen zijn voor de jeugd, wat kan resulteren in 

overlast van hangjeugd. 
- Vechtscheidingen komen overal in alle bevolkingsgroepen voor en is niet afhankelijk van 

sociale status. Kinderen komen door vechtscheidingen klem te zitten. 
 
Participatie 
- Het gebied heeft een overwegend laag opleidingsniveau en een hoge werkloosheid. 
- Hoge jeugdwerkloosheid, waardoor jeugd uiteindelijk wegtrekt uit het gebied. 
- Er is in bepaalde buurten sprake van zgn. ‘beroepswerkloosheid’, d.w.z. dat werkeloosheid 

van generatie op generatie wordt overgebracht (cultuur).  
- Het is moeilijk vrijwilligers te werven, met name in bestuursfuncties. 
- Aan de andere kant kunnen de mensen die wel bereidheid tonen voor vrijwilligerswerk de 

juiste kanalen niet vinden om zich aan te melden. 
- Noaberschap is, op buurtniveau en kortdurend, overal aanwezig. 
- Toenemend gebruik van de Voedselbank, door toename financiële armoede. 
- Toenemende sociale armoede. 
- Vereenzaming komt voor bij verschillende doelgroepen. Door afstand tot de arbeidsmarkt, 

waardoor afname sociaal netwerk en armoede leiden tot isolement. 
- Alle dorpen hebben een rijk verenigingsleven. 
- Bewoners in de Velden signaleren eenzaamheid onder ouderen. Enerzijds zijn er concrete 

voorbeelden te noemen, anderzijds is er een vermoeden dat er een (grote) groep ouderen 
is die niet wil toegeven dat zij eenzaam zijn en dit niet kenbaar (willen) maken. Ook komt 
eenzaamheid onder andere doelgroepen voor.  

 
WMO 
- Het hoge aantal personele wijzigingen onder professionals in de zorg, wordt als zeer 

vervelend ervaren door cliënten. Dit gaat ten koste van de vertrouwensband. 
- Mensen hebben moeite om de ingang van zorg te vinden. 
- Mensen zijn niet bekend met het aanbod van zorgvoorzieningen. Men bedoelt dat het 

overzicht in aanbod van zorgaanbieders en hulpverleners ontbreekt, waardoor cliënt tussen 
wal en schip dreigt te vallen. 

- Mensen hebben schroom om gebruik te maken van (informele) zorg. Hoge drempel. 
- Het sociaal team is relatief onbekend. Men weet niet waar ze voor zijn, wat ze doen of waar 

ze te vinden zijn. Er wordt aangegeven dat er verbinding wordt gemist tussen het sociale 
team en dorpsteams. 

- Bij formele processen, zoals contacten met gemeenten of zorginstellingen, wordt het 
persoonlijk contact enorm gemist. Veel contact gaat tegenwoordig telefonisch of digitaal via 
formulieren. Dit sluit vaak niet aan op de behoeften of soms op de vaardigheden van de 
cliënt. 

- Er komen steeds meer mantelzorgers bij. Deze zijn niet altijd goed inzichtelijk te krijgen. 
- er speelt vaak meer achter de voordeur. Gezien de cultuur in de Velden, geen “vuile was 

buiten hangen” en er niet over willen praten, is het moeilijk hier inzicht in te verkrijgen.  
 
Algemeen  
- Er bestaat een verdeelde houding t.a.v. vluchtelingen en anderstaligen. Deze varieert van 

een open houding en het willen helpen bij het integreren in de samenleving  tot racistische 
uitingen waarbij wordt aangegeven de toegang voor vluchtelingen in het dorp te weren.  

- Men geeft aan te weinig voorzieningen te hebben in de Velden. Noem openbaar vervoer, 



6 

 

infrastructuur en jongerenvoorzieningen/activiteiten. 
- Sociaal maatschappelijke problematiek concentreert zich op straatniveau, wat tot overlast 

kan leiden.  
- Door de wegtrekkende jeugd vanwege de stijgende werkloosheid, en de vergrijzing van de 

populatie, is krimp aan de orde in dit gebied. 
- Gezondheidsproblematiek kenmerkt zich door overgewicht, diabetes en verslaving. 
- Pestgedrag komt voor wanneer men afwijkend gedrag vertoont. 
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4. De cijfers 
 
In dit hoofdstuk is de interpretatie van de meest opvallende cijfers voor het gebied de Velden 
weergegeven. 

 
 



8 

 

 

 
 
 
 
 



9 

 

5. De maatschappelijke effecten 
 
Op 4 februari 2016 is in Zandpol een terugkoppeling gegeven over het gebiedsprofiel. Met de 
ongeveer 30 aanwezigen is aan de hand van stellingen en tekeningen gediscussieerd om te 
komen tot de volgende maatschappelijke effecten. De tekeningen die zijn gebruikt zijn als 
bijlage bij dit stuk gevoegd.   
 
Maatschappelijke effecten: 
 
Infopunt: 
Ieder dorp moet toegang krijgen tot een info punt dat bemenst wordt met professionals en 
getrainde vrijwilligers. 
- in het infopunt moet vraag en aanbod m.b.t. mantelzorg worden gekoppeld 
- moeten mensen met alle vragen m.b.t. ondersteuning terecht kunnen; 
- moeten mensen met hun hulp- en ondersteuningsvragen m.b.t. jeugd terecht kunnen. 
 
Sociale Teams: 
- De sociale teams, dorpsteams, scholen, huisartsen en andere zorgpartijen moeten in 

samenhang met elkaar gaan werken.  
- De informele en formele zorg dienen samen de signaalfunctie m.b.t. jongeren gestalte te 

geven. 
 
Jeugd: 
- Trek een jongerencoach aan om de problematiek van jongeren en overlast door jongeren 

op te lossen en te voorkomen. Hierbij moeten de lijntjes naar wijkagent en welzijnswerk kort 
zijn. 

 
Participatie: 
Organisaties moeten maatwerk bieden aan vrijwilligers; 
- Vrijwilligers zijn gelijkwaardig aan andere werknemers (inbreng, waardering, vrijheid bij 

invulling van taken, projectmatig kunnen werken, scholing bijvoorbeeld bij bestuursfunctie) 
- Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend 
- Vrijwilligerswerk moet niet leiden tot verdringing van reguliere arbeid, maar vrijwilligers 

moeten wel de kans krijgen om werkervaring op te doen. 
 
Dienstverlening: 
Gemeenten en organisaties zouden als basishouding veel meer dienstverlenend moeten zijn: 
- Niet wachten op vragen, maar anticiperen 
- Aanbodgericht informeren over bestaande regelgeving 
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Bijlage 1 
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Bijlage 2: Signalen 
 
Jeugd 
Het algemene signaal is dat het met het overgrote deel van de jeugd prima gaat. Er is wel eens 
een groep die overlast veroorzaakt, teveel drinkt of drugs gebruikt, maar dit betreft excessen. 
In Nieuw-Amsterdam/Veenoord wordt verslaving onder de jeugd als wel als probleem ervaren. 
Met verslavingszorg is afgesproken om volgend jaar kinderen van groep 8 uit te nodigen voor 
een dag over verslaving en dagopvang (als vervolg op de talentenmarkt Breehof). We weten 
dat er gedeald wordt, maar dit blijkt niet uit de meldingencijfers. Als er signalen zijn met 
betrekking tot dealen, zal de politie daar op investeren. 
Alcohol is een probleem dat breder speelt (achter de voordeur). “Misschien speelt dit nog wel 
meer dan drugs”. “Je merkt het op het dorp niet”.  
 Voor wat betreft de jongere jongeren wordt opgemerkt dat ouders het lastig vinden om 
ondersteuning bij de opvoeding te vragen.  
In alle dorpen in de Velden wordt opgemerkt dat er weinig voorzieningen en activiteiten zijn 
voor jongeren. In Nieuw-Amsterdam/Veenoord werd opgemerkt dat er overlast is door een 
bepaalde groep jeugd. Veel jongeren weten niet waar te beginnen bij het organiseren van 
activiteiten. Zij hebben hulp nodig bij opstart: “wat mogen we, wat kunnen we?”. Soms is het 
ook de beperking die opgelegd wordt, bijv. vergunningen en haken dan af. Een stukje vrijheid 
is ook belangrijk. 
In verschillende gesprekken werd opgemerkt dat er weinig geschikte banen zijn voor de jeugd. 
Ook voor jongeren die een wat hogere opleiding volgen is het moeilijk om in de regio geschikt 
werk te vinden.  
Vechtscheidingen komen overal, in alle bevolkingsgroepen voor, en zijn niet afhankelijk van 
sociale status. Kinderen komen daardoor klem te zitten. 
 
Participatie 
De geïnterviewden hebben het idee dat het algemeen opleidingsniveau laag is in het gebied de 
Velden. In Schoonebeek werd dit signaal in mindere mate herkend. Dit ook omdat vanuit de 
historie veel mensen in Schoonebeek kwamen wonen die bij de NAM werkten. Met name in 
Nieuw-Amsterdam en Zandpol werd het signaal gegeven dat er mensen zijn die langdurig 
werkeloos zijn en ook weinig participeren in de samenleving. De ondervraagden hadden de 
indruk dat deze werkloosheid van generatie op generatie wordt overgedragen.  
 
In Nieuw-Amsterdam en in Zandpol is genoemd dat de verschillen tussen arm en rijk soms erg 
groot zijn. Hierbij werd opgemerkt dat in de nieuwbouw soms grote nieuwe huizen worden 
gebouwd, terwijl er ook in deze dorpen mensen zijn die van een uitkering moeten leven en 
soms slecht behuisd zijn. 
Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de Voedselbank. De armoede neemt toe, maar 
daar wordt niet over gesproken met anderen. Men weet het wel van mensen in de omgeving, 
maar men vindt het moeilijk om mensen te benaderen. Naast de financiële armoede is er 
sprake van sociale armoede, die veel breder is. Er ontstaat vereenzaming, doordat men 
bijvoorbeeld niet meer deel kan nemen aan sociale activiteiten. Door compensatieschulden 
komt men steeds dieper in de problemen. 
 
Het aanbod van sport is heel breed in het gebied. In Nieuw-Amsterdam/Veenoord is een 
sportplatformoverleg en daar worden de compensatieregelingen besproken. 
 
De dorpen Erica, Zandpol en Schoonebeek werden genoemd als dorpen waar de mensen nog 
bereid zijn om iets te doen voor een ander (noaberschap). In de andere dorpen bestaan vooral 
ook veel hechte familierelaties. Mensen lossen veel problemen in het eigen netwerk op. In 
Nieuw-Amsterdam/Veenoord werd aangegeven dat vroeger veel buurtverenigingen bestonden, 
maar dat deze sociale cohesie in de laatste jaren is afgenomen. Alle dorpen in het gebied 
hebben een rijk verenigingsleven. Zelfs een dorp als Zandpol met 450 inwoners heeft nog een 
eigen voetbalclub en een dorpshuis. In Erica werd verder nog aangegeven dat het dorp zelf 
verantwoordelijk is voor een groot deel van de voorzieningen, zoals het zwembad en de 
sporthal. Zelfs in een buurtschap als Amsterdamscheveld is het mogelijk om een dierenparkje 
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in stand te houden. Wel wordt overal aangegeven dat het moeilijk is om nieuwe vrijwilligers te 
werven. Met name bestuursklussen worden hierbij genoemd. Ook werd aangegeven dat de 
groep jong-volwassenen en jonge gezinnen ondervertegenwoordigd is als het gaat om 
vrijwilligerswerk en noaberschap. Een ander signaal dat is afgegeven is, is dat de 
samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties sterk van personen afhankelijk is. 
 
Bewoners in de Velden signaleren eenzaamheid onder ouderen. Enerzijds zijn er concrete 
voorbeelden te noemen, anderzijds is er een vermoeden dat er een (grote) groep ouderen is 
die niet wil toegeven dat zij eenzaam zijn en dit niet kenbaar (willen) maken. Er zijn ouderen 
die misschien wel contact willen, maar niet weten hoe. Je komt niet achter de voordeur.  
Ook komt eenzaamheid onder andere doelgroepen voor.  
Eenzaamheid hangt samen met het gevoel van gemis van bepaalde sociale contacten en niet 
met de omvang het sociaal netwerk. Eenzaamheid komt voort uit het gemis van één specifiek 
iemand of een specifieke groep mensen. Van een aantal mensen wordt dat duidelijk 
aangegeven, anderen lopen daar niet mee te koop. De cultuur in de Velden vormt ook  hier 
een belemmering om dit te signaleren en om er wat aan te doen. Het blijkt dat mensen het niet 
graag zullen toegeven dat zij eenzaam zijn, en weren daarom goedbedoelde aandacht van 
bijv. kerken of anderen. Ook hiervoor geldt: mensen hangen hun “vuile was “niet graag buiten. 
Een aandachtspunt is het verschijnsel dat kapitaalkrachtige ouderen na pensionering naar 
deze hoek van Drenthe verhuizen (Drentenieren).  Deze groep moet investeren in een 
betekenisvolle relatie met kennissen, buurtgenoten of mensen met dezelfde belangstelling in 
de directe omgeving, anders bestaat het risico op verval  in sociale eenzaamheid.  
  
Wmo 
Een van de belangrijke signalen die we hebben ontvangen over de ondersteuning in het gebied 
is het feit er steeds personele wijzigingen plaatsvinden onder professionals op alle gebieden. 
Dit geldt zowel voor mensen die direct in huis ondersteuning bieden als voor bijvoorbeeld 
medewerkers die deel uit maken van gebiedsteams en sociale teams. Dit wordt door de 
ondervraagden als zeer vervelend ervaren.  
 
Aangegeven werd dat mensen moeite hebben om de ingang tot zorg te vinden. Men is niet 
bekend met de aanwezige voorzieningen in het gebied, ook  het Infopunt in de Velden heeft 
nog niet genoeg bekendheid en wordt daardoor ook nog niet ten volle benut. 
Ook het Sociaal Team in het gebied is relatief onbekend.  Men weet niet wat dit team precies  
doet, wie erin zit en waar zij hen kunnen vinden. Het zou goed zijn als er meer verbinding 
ontstaat tussen een Sociaal team en de Dorpsteams. Dit met als doel dat diverse organisaties 
hun schouders kunnen zetten onder gezamenlijke thema’s die spelen in een dorp. Een Sociaal 
Team signaleert over wat er onder de bewoners in een dorp speelt. Het team is op de individu 
gericht en signaleert de mate van de problematiek zoals drank, drugs, ongeletterdheid onder 
de bewoners.  Als deze signalen zouden worden gedeeld met een dorpsteam zouden partijen 
die hierbij aanwezig zijn op strategisch niveau deze thema’s gezamenlijk kunnen oppakken. Zo 
is er dan verbinding en een gezamenlijke focus.  
 
Het persoonlijk contact tussen zorgverleners, maar ook met de  gemeente tijdens herindicatie 
wordt erg gemist. Grotendeels zijn de persoonlijke keukentafelgesprekken vervangen voor 
onpersoonlijke formulieren  die niet altijd even duidelijk zijn en telefonisch contact. Dat werkt 
niet altijd even goed, omdat sommige mensen een beperking hebben en niet goed over de 
telefoon kunnen communiceren waardoor er verkeerde conclusies worden getrokken. 
 
De samenhang in de zorg ontbreekt. Voor mensen die hulp nodig hebben bestaat er 
onduidelijkheid over wie waarvoor ingezet/aangesproken kan worden. De theorie van één 
hulpverlener op één gezin gaat nog niet op, gezien het feit dat er meerdere hulpverleners op 
verschillende werkgebieden bij cliënten werkzaam zijn. Dit gaat ten koste van de 
vertrouwensband tussen cliënt en hulpverlener.  
 
Wat men aangeeft is dat er in de dorpen steeds meer mantelzorgers komen. Het is moeilijk om 
te achterhalen hoeveel dat er precies zijn, aangezien lang niet iedereen zichtbaar is op dit 
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werkgebied. Het geven van een Mantelzorg Compliment is erg omslachtig en onpersoonlijk. 
Vaak wordt dit compliment dan maar niet gegeven, omdat het veel moeite en energie kost om 
het formulier in te kunnen vullen en de procedure in te krijgen.  
 
Het blijkt dat ouderen schroom voelen om hulp in te roepen wanneer daar behoefte naar is. In 
dit gebied is men niet snel geneigd de “vuile was buiten te hangen”.  Problemen worden zoveel 
mogelijk binnen de eigen familie opgelost. Gebruik maken van bijv. Sedan of 
vrijwilligersknooppunt is een hoge drempel.  De huisarts kan hier een belangrijke rol in spelen,  
door hun vertrouwensband met de cliënt. 
De cultuur in de Velden is erop gericht om je persoonlijke situatie achter de voordeur te 
houden. Men praat daar niet snel over en zal zoveel mogelijk proberen om dit binnen de eigen 
gezinssituatie/familie op te lossen.  Het is vanwege deze cultuur moeilijk om zicht te krijgen wat 
er nu precies achter de voordeur gebeurt. 
 
Algemeen 
In het gebied de Velden lijken de mensen een verdeelde houding te hebben als het gaat om 
vluchtelingen  en anderstaligen. Zo is er een initiatief van de kerk in Schoonebeek en Domesta 
om vluchtelingen/statushouders te helpen bij de begeleiding in het integratieproces en lijken de 
bewoners redelijk open  te staan t.a.v. vluchtelingen. Anderzijds zijn er ronduit racistische 
uitingen als het gaat om vluchtelingen. Er zijn mensen die zeggen dat deze groep mensen niet 
welkom is in hun dorp. 
 
Voor wat betreft voorzieningen kan gesteld worden dat het slecht gesteld is met de 
bereikbaarheid via het openbaar vervoer in het buitengebied. Daarnaast worden er ook 
voorzieningen gemist in de dorpen. Dan gaat het met name over slechte staat van 
infrastructuur ( voet- en fietspaden).  
De bestaande zorgaccommodaties voldoen in het algemeen wel, maar de bereikbaarheid door 
het slechte onderhoud van de infrastructuur zorgt ervoor dat bewoners hiervan minder mobiel 
zijn. Voor wat betreft jongeren wordt er aangegeven dat er  te weinig 
jongerenvoorzieningen/activiteiten zijn. 
 
Het gebeurt in de dorpen dat sociaal maatschappelijke problematiek zich concentreert op 
straatniveau, omdat een bepaalde straat bijv. verloedert of omdat een aantal woningen in deze 
straat is opgekocht door zorginstellingen om mensen met een (psychische) beperking al dan 
niet begeleid in te huisvesten. Een spreiding op dorpsniveau zou qua overlast een oplossing 
kunnen zijn.  
Pestgedrag komt voor wanneer men afwijkend gedrag vertoont. Er is een redelijk grote sociale 
controle en van bewoners wordt verwacht dat ze zich conformeren aan heersende normen en 
waarden. 
 
De bewoners in het gebied de Velden voelen zich veilig. Dit blijkt ook uit de cijfers. De Velden 
scoort met het rapportcijfer van 7.2 het hoogst in de gemeente. Men voelt zich over het 
algemeen sociaal veilig, maar wel wordt meerdere malen aangegeven dat de 
verkeersveiligheid in de dorpen aandacht behoeft. 
In Nieuw-Amsterdam/Veenoord ervaren de bewoners geen last van de Breehof, maar wel van 
de aantrekkingskracht. Er melden zich namelijk mensen, die niet worden toegelaten en op 
straat achterblijven. 
 
Bewoners ervaren dat het woningaanbod voor starters en jonge gezinnen beperkt is. Het 
accent ligt vaak op seniorenwoningen en het overige segment is vaak te duur. Dit wordt door 
de corporaties niet herkend.  
Door de wegtrekkende jeugd vanwege stijgende werkeloosheid, en de vergrijzing van de 
populatie, is krimp aan de orde in dit gebied. 
Het aanbod van voldoende voorzieningen is bepalend voor de huisvesting van ouderen in het 
dorp. De roep om niet ´van het dorp te hoeven als je ouder bent,´ is hier groot, omdat men niet 
uit het opgebouwde sociale netwerk en de vertrouwde omgeving weg wil. Maar dan moet dat 
ook mogelijk zijn. De wens voor levensloopbestendige woningen is hier gehoord.  
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Gezondheidsproblematiek kenmerkt zich door overgewicht, diabetes en verslaving. 
Multiprobleemgezinnen komen in het gebied voor, waarbij  er sprake is van schulden, alcohol 
en drugs, maar het blijkt moeilijk om echt achter de voordeur te komen. Dit heeft te maken met 
het feit dat dit een gesloten gemeenschap betreft als het gaat om sociale problematiek. Wel is 
aangegeven dat multi-probleemgezinnen ook het gevolg zijn van het te laat of niet zoeken van 
hulp. 
 
Cultuur 
De cultuur in het gebied kenmerkt zich door:  
- sterke dorpsculturen, 
- hechte familierelaties, 
- niet met elkaar bemoeien,  
- mensen weten veel van elkaar,  
- mensen zoeken geen hulp,  
- algemene ontevredenheid, 
- schone schijn ophouden, 
- gezonde weerstand tegen autoriteit, 
- alcoholgebruik (breed) en 
- gevoel van ongelijkheid tussen Nieuw-Amsterdam en Veenoord. Binnen het tweelingdorp 

heerst het gevoel dat er geen gelijkwaardigheid bestaat tussen beide. Van origine hebben 
beide dorpen een andere gemeentelijke achtergrond, wat dit gevoel in de hand werkt. Dit 
uit zich ook in praktische zaken zoals bewegwijzering.  
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Bijlage 3: Aanbevelingen 
 
Naar aanleiding van de interviews is er de behoefte om een aanbeveling te doen aan de 
gemeente, vanuit het agendateam de Velden. 
 
Jeugd 

 Bied preventieve opvoedondersteuning; 
 Zet in op meer jongerenwerk (jongerencoaches, schoolmaatschappelijk werk); 
 Neem de voorzieningen en activiteiten samen met de jeugd onder de loep. 

 
 Participatie 

 Ondersteun organisaties bij het vinden van vrijwilligers; 
 Communiceer over bestaande compensatieregelingen; 
 Bied afgestudeerde jongeren zonder werk een plek waar zij kunnen blijven werken 

aan hun professionele ontwikkeling en tegelijkertijd een waardevolle bijdrage 
kunnen leveren aan de maatschappij. 
 

WMO 
 Organiseer samenhang in de zorg; 
 Organiseer een informatiepunt en zorg voor bekendheid daarvan; 
 Vereenvoudig de procedure voor het Mantelzorg Compliment. 

 
Algemeen 

 Onderzoek de behoefte aan openbaar vervoer en fysieke bereikbaarheid in de 
dorpen; 

 Onderzoek behoefte aan starterswoningen en woningen voor jonge gezinnen; 
 Zorg voor een evenwichtige spreiding voor aandacht van persoon en de 

maatschappelijke omstandigheden; 
 Laat jongeren samen met ouderen dingen doen; 
 Faciliteer initiatieven op het gebied van gezondheidszorg. 
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Bijlage 4: Cijfers 
 
In totaal wonen in de Velden 16.861 inwoners. De bevolkingsopbouw van de Velden is 
nagenoeg gelijk aan de bevolkingsopbouw van gebieden De Blokken en de Monden. 6980 
huishoudens 
 
In de Velden 4412 jongeren die in de leeftijd tussen de 0 en de 23 jaar. Dat is grofweg een 
kwart van de inwoners.  
 
De verwachting is dat krimp zal toenemen in de komende jaren (tussen 2014 en 2020) er wordt 
een afname verwacht van zo’n 230 personen.  
 
Van de volwassen (20-65)  in de Velden is ongeveer een derde deel ouder dan 65 jaar. 
De grijze druk is ongeveer evenredig over het gebied verdeeld, Erica scoort het laagst met 
29,1 en Veenoord het hoogst met 39,2.  
 
Van alle Wmo gebruikers in Emmen (12.000) woont 15,3 procent in de Velden (dit zijn 2037 
personen) 
Procentueel is de zorgconsumptie binnen het gebied de Velden het hoogst in Nieuw-
Amsterdam (19,4)  en Veenoord (17,1). 
 
Het aandeel mensen dat begeleiding ontvangt uit de Wmo is in de Velden gelijk aan Emmen-
Zuid en de Monden. 
In absolute aantallen wordt in Nieuw-Amsterdam de meeste huishoudelijke hulp geleverd van 
de Velden (209 personen). In Nieuw-Amsterdam en Veenoord wordt het meest gebruik 
gemaakt van Wmo-hulpmiddelen. (Nieuw-Amsterdam 502/ Veenoord 199). In Erica is het 
gebruik het laagst met 207 gebruikers (Schoonebeek 350) 
 
Participatiewet: De Velden scoort het relatief gezien het  laagst als gaat om gebruik maken van 
regelingen die vallen onder de participatiewet. (411 gebruikers in de Velden ten opzichte van 
370 in de Monden). Nieuw-Amsterdam/Veenoord wordt het meest gebruik gemaakt van 
regelingen. In Schoonebeek het minst (76) 
(aantal doelgroep 4 cliënten de Velden n.a.v. gesprekken) 
Ongeveer 60 mensen staan op trede 1 van de participatieladder 
 
Jeugdzorg – Nieuw-Amsterdam maakt het meest gebruik van Jeugdzorg 103. In Erica is dat 
het minst (62). De velden scoort het laagst als het gaat om schuldhulpregelingen 
 
De velden scoort gemiddeld als het gaat om clip ondersteuning van MEE – signaal dat het voor 
mensen met verstandelijke beperking moeilijk.  
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Bijlage 5: Gesprekken 
 

 
 ORGANISATIE 

1 Plaatselijk belang Zandpol 

2 Dorpsraad Erica 

3 Sociaal Team De Velden 

4 Dorpsbijeenkomsten Erica  

5 Zuiderkerk Nieuw-Amsterdam 

6 Dorpsteam Nieuw-Amsterdam/Veenoord 

7 Kerngroep Mee®Doen Schoonebeek 

8 CB Zwaluw Zandpol 

9 Domesta 

10 Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord 

11 De Schalm Nieuw-Amsterdam 

12 Werkgroep Noaberschap Schoonebeek 

13 Zonnebloem Regio Zuid Oost Drenthe 

14 Sportplatform Nieuw-Amsterdam/Veenoord 

15 Schienvat en Noaberhoeve 

16 Buurtvereniging De Peel 

17 Bewonersbijeenkomst Domesta in Zandpol  

18 Fila-delfia Erica 

19 Open dag ’t Aole Gemientehoes 

20 OBS De Iemenhof  Schoonebeek 

21 Zonnebloem Schoonebeek 

22 Promens Care Schoonebeek 

23 PCOB Schoonebeek 

24 Dorpsbelangen Schoonebeek 
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Bijlage 6: Tekeningen 
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