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1. Inleiding 
 

Dit is het gebiedsprofiel van het gebied Emmen-Zuid. Het omvat cijfers en ervaringsgegevens 
over de wijken en dorpen die deel uitmaken van het  gebied Emmen-Zuid. Van de andere vijf 
gebieden binnen de gemeente Emmen zijn ook gebiedsprofielen gemaakt. Dit zijn de Blokken, 
de Velden, de Monden, Emmen-Noord en Emmen-Oost. 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 
Emmen-Zuid. Ook is de al beschikbare informatie benut, zoals de wijk- en dorpsprogramma’s. 
 
Door ‘tellen en vertellen’ is zo een sociaal profiel, ‘een foto’, van Emmen-Zuid gemaakt. 
 
Waarom zijn er gebiedsprofielen van de zes Emmense gebieden gemaakt? In het sociale 
domein is ‘maatwerk’ belangrijk. Immers, geen mens, geen wijk, geen dorp en geen gebied is 
hetzelfde. De gebiedsprofielen bieden informatie die maatwerk mogelijk maakt. Om de 
krachten 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 domein2. 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 te doen staat. Welke 
acties wijk- en dorpsorganisaties kunnen uitvoeren, welke voorzieningen meer of minder nodig 
zijn en waar zorgorganisaties en gemeente rekening mee moeten houden in het inkooptraject 
van  Wet Maatschappelijke Ondersteuning (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 de 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 Emmen-Zuid. Vervolgens 
is een vergelijking gemaakt met de cijfers van de andere vijf gebieden. Dit alles is in 
overzichtelijke tabellen en kaarten 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 wordt eerst een beschrijving van het proces gegeven, over de wijze 
waarop dit gebiedsprofiel tot stand is gekomen. Omdat het proces in de zes gebieden zowel 
overeenkomsten als verschillen kent, verschillen op onderdelen ook de zes profielen van 
elkaar. 
 

                                                                 
1
 Zie pagina 2: 2.1. Tellen: cijfers verzamelen. 
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 Zie bijlage 1. 
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2. 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 Participatiewet 
- Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
- Derden, zoals Welzijngroep Sedna, Progez (vernieuwing en samenwerking in de zorg) 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 
In oktober 2015 zijn de deelnemers van het agendateam Zuid begonnen met het maken van 
afspraken met de organisaties, instellingen en wijkkenners. Om inzicht te krijgen in wat er 
speelt en leeft op het terrein van Jeugd, Participatie en WMO heeft het agendateam diverse 
gesprekken gevoerd.  
Hiervoor heeft het agendateam met name ervarings- en praktijkdeskundigen bevraagd i.p.v. 
managers.  
Kantekening hierbij is dat partijen hebben aangegeven dat zij niet op de hoogte zijn van alle 
(persoonlijke) situaties. 
 
De interviews hebben plaatsgevonden tot en met de eerste week december 2015.  
In totaal heeft het agendateam 27 interviews met representanten van organisaties afgenomen 
en twee bewoners. Het agendateam is aangeschoven bij de al geplande bijeenkomsten in het 
gebied: OSOG, sociaal team Zuid, Huiskamer Bargeres. 
Gezien de tijdsdruk heeft zij niet alle partijen(waaronder de wijkvereniging Loeksham) kunnen 
spreken.  
Vervolgens heeft het agendateam vanuit de verschillende interviews high-light ‘s benoemd 
(zie 3.3 sociale kenmerken).  
 
De uitkomsten van de gesprekken met de verschillende organisaties in het gebied zijn 
voornamelijk op gebiedsniveau beantwoord. In de één op één gesprekken werd hoofdzakelijk 
gesproken over de plaatselijke situatie. 
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3. Gebiedsprofiel Emmen-Zuid 
 
3.1. Een globale schets  
Emmen-Zuid omvat de volgende wijken, dorpen en buurtschappen: 
Bargeres, Delftlanden, Rietlanden, Woonparc Sandur, Noordbarge, Zuidbarge, Loeksham 
(Wilhelmsoord en Ermerveen).  
Bargeres is de oudste wijk van Emmen-Zuid en Noordbarge het oudste dorp van Drenthe. De 
Rietlanden, Woonparc Sandur en de Delftlanden zijn de jongste wijken van Emmen, waarbij 
laatstgenoemde nog in ontwikkeling is. Qua leeftijdssamenstelling valt op dat in Woonparc 
Sandur voornamelijk ouderen wonen en in de Delftlanden veel jonge gezinnen. 
Tijdens de inventarisatie viel op dat er vooral in de wijk Bargeres veel speelt binnen het sociaal 
domein. 
 
Er gebeurt al veel…… 

 De wijkvereniging Woonparc Sandur is zelf een informatiepunt aan het opzetten voor 
haar inwoners. Gezien de stijging van het aantal ouderen, wil zij daarmee vooruitlopen 
om vraag en aanbod rond (informele) zorg op elkaar af te stemmen. Dit komt tot stand 
zonder inbreng van professionele organisaties. 

 

 Buurtsupport komt veelal in contact met mensen die de verbinding met de samenleving 
zijn kwijtgeraakt. Samen met deze mensen bevorderen zij de leefbaarheid in dorpen en 
wijken door het bieden van diensten. Op deze manier kan eenzaamheid van bewoners 
worden ontdekt, doordat zij ook bij mensen thuis komen. 

 

 Kerken zijn bereid om inwoners met problemen te ondersteunen door middel van de 
inzet van hun netwerk. Ook op gebied van eenzaamheid en integratie van 
anderstaligen biedt de kerk mogelijkheden waaronder het aanbieden van een gratis 
maaltijd op zaterdag. Dit creëert een informeel samenzijn. 
 

 Bewoners-initiatieven in diverse wijken. Gezamenlijk pakken buurten met name het 
‘groen’ in hun omgeving aan om er een mooiere buurt van te maken. 
 

 Bargeres Doet organiseert activiteiten om de saamhorigheid te vergroten. Tijdens de 
activiteiten worden ook vragen van inwoners opgehaald. En zo weet men wat er speelt 
in de wijk. 
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3.2. Enkele opvallende kenmerken uit de cijfers 
Wat valt volgens de cijfers op in het gebied Emmen-Zuid ten opzichte van overige gebieden? 
- Hoogste aantal huishoudens;  
- De bevolkingsprognose neemt af, tussen 2014 en 2020.  
- In  Emmen-Zuid neemt het aantal ouderen het meest toe; 
- De laagste grijze druk, dus meer volwassenen dan ouderen; 
- Minst aantal mensen maakt gebruik van huishoudelijke hulp; 
- Minst aantal mensen dat gebruikt maakt van hulpmiddelen; 
- Heeft het hoogst aantal mensen die beschermd wonen;  
- Heeft het laagst percentage personen met cliëntondersteuning; 
- Geeft het hoogste rapportcijfer prettig wonen in de buurt; 
- Geeft het hoogste cijfer over fysieke voorzieningen in de buurt, maar geeft tegelijkertijd ook 

het op één na hoogste cijfer als het gaat om fysieke verloedering; 
- Zuid heeft veel basisscholen; 
- Percentage psychische zorg is hoog; 
- Veel dagactiviteiten voor lichamelijk gehandicapten; 
- Hoog aantal begeleiding in groepsverband; 
- Hoog aantal dagactiviteiten; 
- Emmen-Zuid heeft procentueel de minste inwoners die hulp bij huishouden hebben; 
- 22 % van de jeugdzorg binnen de gemeente Emmen vindt plaats in Emmen-Zuid; 
- Hoog schoolverzuim; 
- hoogste aantal vroegtijdige schoolverlaters; 
- Lage sociale cohesie; 
- Lage melding overlast en criminaliteit; 
- Hoog aantal kwetsbare personen. 
 
Wat valt volgens de cijfers op tussen de wijken onderling in het gebied Zuid? 
- Hoewel de Delftlanden, Woonparc Sandur en Rietlanden geen tot weinig voorzieningen 

hebben scoren ze toch hoog op tevredenheid ten aanzien van fysieke voorzieningen; 
- Rietlanden heeft de meeste inwoners; 
- Delftlanden heeft relatief de meeste jeugd; 
- Bargeres heeft het hoogst aantal huishoudens; 
- Bargeres heeft het hoogst aantal gebruikers van één van de WMO gebieden; 

o Bargeres heeft het hoogst aantal mensen, dat gebruik maakt van huishoudelijke 
hulp; 

o Bargeres heeft het hoogst aantal mensen met hulpmiddelen; 
- Bargeres heeft het hoogst aantal mensen met een regeling binnen de Participatiewet; 
- Woonparc Sandur heeft relatief het hoogst aantal jeugdzorgzaken, terwijl in de praktijk hier 

het minst aantal meldingen zijn, omdat hier relatief weinig jeugd woont. 
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3.3. Sociale kenmerken 
In bijlage 2 Gebiedsfoto (de matrix ) is een inventarisatie weergegeven van actuele thema’s 
waaruit highlights gefilterd zijn. Het agendateam is er tijdens de interviews achter gekomen dat 
er bij inwoners en organisaties veel thema’s op het  terrein van de 3 D’s spelen. Het 
agendateam Zuid heeft de input omschreven geclusterd onder de kopjes ‘Participatie, Wmo en 
Jeugdzorg’. Aangevuld met het kopje ‘Algemeen’. Dit omvat kenmerken die wel genoemd en 
besproken zijn maar in principe niet tot participatie, Wmo en jeugdzorg behoren. Maar wat wel 
een bijdrage kan leveren aan het welzijn van de bewoners. 
Zowel uit de cijfers als uit de interviews komt naar voren dat de meeste sociale kwesties zich 
afspelen in de wijk Bargeres. 
 
Participatie:  
- Bijna in ieder gesprek kwam naar voren dat er veel armoede is. Met name in de wijk 

Bargeres, maar ook in de andere wijken komt het voor. Er is veel vraag naar ondersteuning 
bij het op orde brengen van de financiën en voor het oplossen van financiële problemen. 
Deze vraag neemt toe. Achter de financiële problemen zitten vaak nog meer problemen, 
denk aan huiselijk geweld, sociale contacten en dergelijke. 

- Door bezuinigingen op vervoer is het voor sommigen moeilijk om op de dagbesteding te 
komen. 

 
Wmo:  
- Eenzaamheid komt regelmatig voor bij ouderen. Bij ouderen is er behoefte aan contact, 

activiteiten en hulp in de huishouding en tuin. Eenzaamheid komt ook bij inwoners uit het 
westen en alleenstaande(n) ( ouders) voor. Alleenstaande(n) (ouders) kunnen na scheiding 
van partner in een sociaal isolement komen doordat zij niet kunnen terugvallen op een 
netwerk. Dit brengt allerlei problemen met zich mee.  

- Verslaving komt met name in de grotere wijken voor. Jongeren experimenteren met drugs 
en alcohol. Onder de volwassenen werd alcohol verslaving een paar keer genoemd, 
evenals frequente deelname aan bingo. Ouders gaan in de avonduren naar de bingo, 
waardoor er voor de kinderen geen thuis is. 

- De indicatiestelling duurt lang, waardoor laat of geen hulp wordt ontvangen. Voorheen was 
de indicatiestelling voor 15 jaar vastgesteld en nu is dit jaarlijks. Zorgpartijen hebben zelf 
ook een analyse gemaakt. Door “over controlerende” werkzaamheden wordt door 
gemeente dubbel werk gedaan (Zie bijlage 3 Casussen ter illustratie hiervan). 

- Door bezuinigingen is het aanbod qua dagbesteding afgenomen. Daardoor wordt er voorbij 
gegaan aan de wensen en interesses van de cliënt. Het vervallen van het netwerk bij de 
dagbesteding, heeft consequenties voor het sociaal leven van de cliënt (hoge drempel om 
opnieuw te starten elders).  

- Er bestaat een complexe procedure om mantelzorgers een compliment te geven. 
 
Jeugdzorg: 
- (V)echtscheidingen komen in gebied Emmen-Zuid veel voor. Ouders komen dan alleen 

voor de opvoeding van kinderen te staan.  
- Problemen bij opvoeding. Ouders laten jongeren tot laat in de avond buiten lopen.  

o jongeren experimenteren met drugs en alcohol. 
o Veelal staan jongeren bij elkaar (hangplek) waardoor overlast ontstaat en er een 

unheimisch gevoel onder de inwoners ontstaat. 
- Jongeren worden steeds mondiger en het gedrag wordt steeds meer problematisch.. 

Inwoners en organisaties spreken erover dat een positief opvoedklimaat een positieve 
bijdrage kan leveren aan het gedrag van jongeren en opvoeders. 

- Bij meer preventief werken, ligt de meeste energie. Zie aanbeveling bijlage 4. 
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Algemeen: 
Er is over het algemeen behoefte aan: 
- Goede ontmoetingsplekken. Woonparc Sandur, Delftlanden en Rietlanden hebben weinig 

of geen voorzieningen. Dat wordt erg gemist. Er zijn geen ruimten om elkaar te ontmoeten. 
Daar waar die wel zijn, ontstaan sociale contacten en worden onderlinge problemen 
opgelost, zoals eenzaamheid.  Een ontmoetingsplek is een voorwaarde om gezamenlijk 
activiteiten op te zetten.  

- Het Brinkenhoes in Bargeres wordt druk bezocht.  De vraag kan gesteld worden of de 
activiteiten voldoen aan de behoeftes van de wijk. Het Brinkenhoes is bezig met een 
zoektocht om de samenwerking met verschillende partijen te verbeteren. 

- Wat betreft de Infopunten: er is nog te veel onduidelijkheid voor inwoners en gemeente 
over de functie van een Infopunt. Ook constateert het agendateam dat er voor ouderen een 
drempel ligt. Ditzelfde geldt voor het zorgloket van de gemeente.  

- Voor de inwoners en organisaties zijn de ontwikkelingen van de 3 D’s niet duidelijk. De 
gemeente en het zorgloket zijn onzichtbaar. Door de Infopunten wordt aangegeven dat er 
onduidelijk wordt gecommuniceerd door de gemeente over de veranderingen binnen de 
WMO, de Participatiewet en de Jeugdzorg. Het is onvoldoende duidelijk voor de inwoners 
wat zij zelf kunnen doen (informele zorg).  

- Kenmerkend van het gebied is: “men hangt de vuile was niet buiten”; 
- Tijdens de interviews werd regelmatig gezegd door de geïnterviewden dat men niet weet 

wat er speelt in de wijk.  
- Huiselijk geweld wordt regelmatig genoemd. Straatwerk en meer tijd is nodig om achter de 

voordeur te komen. Dan zal duidelijker worden wat er nog meer speelt. Hierdoor ontstaan 
er mogelijkheden om zorg sneller in te zetten. 
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4. De cijfers 
 

In dit hoofdstuk is de interpretatie van de meest opvallende cijfers voor het gebied Emmen-
Zuid weergegeven. 
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5. De maatschappelijke effecten 
 
1.  In Emmen-Zuid hebben mensen regie over hun leven, waardoor problemen eerder  
     voorkomen worden.  
 
Inzetten op preventie heeft prioriteit, oplossingen vinden bij de oorzaak in plaats van bij het 
gevolg. Voorkomen is beter dan genezen! 
 
Waarom? 
Mensen krijgen bagage die ze de mogelijkheid geeft om bewuste (positieve) keuzes te maken. 
 
Preventie geeft mensen de regie op hun eigen leven (terug). Je laat mensen zien dat je op 
andere (positieve) manier je leven kunt invullen.  
Mensen worden aangesproken op wat ze kunnen. Hierdoor zijn ze beter in staat hun talenten 
in te zetten in het sociale circuit. Als mensen goed voor zichzelf kunnen zorgen, worden ze ook 
in staat gesteld om beter voor anderen te zorgen. Waardoor er meer saamhorigheid ontstaat. 
 
De voordelen van de gemeente zijn, dat er minder mensen in de Wmo komen en minder 
uitgaven in het kader van de Wmo. Waardoor meer ruimte ontstaat voor complexe casussen. 
 
Hoe? 
Door in te zetten op preventie en een positief leefklimaat, kun je als persoon, organisatie, 
school, vereniging, wijkteam etc. meer bereiken. Hierdoor wordt een veiliger en socialer klimaat 
gecreëerd. 
 
Wie? 
Het gebied heeft aangegeven gebruik te willen maken van de inzet van: 

- Samenbinden 
- Wijkteams 
- Vrijwilligers 
- Humanitas 
- Buurtsport coaches 
- Andere professional via sociale agenda 
- Bargeres Doet 

 
Wat? 
Het gebied heeft aangegeven dat bestaande activiteiten verder moeten worden ontwikkeld of 
worden ingezet; 

- Brainart 
- Positief leefklimaat (positive civil society) 
- Ouderbetrokkenheid 
- Nosi 
- Klusjes ruilbank 
- Meer informatie en voorlichting over preventie 
- Wat de inwoners willen (nog meer de vraag ophalen) 
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2.  In elk dorp, wijk of buurtschap binnen Emmen-Zuid worden er ontmoetingsplekken  
     gecreëerd en doorontwikkeld. 
 
Daar komen mensen samen, vinden elkaar, leggen verbindingen en organiseren activiteiten. 
Hier krijgen mensen hun regie en energie terug en wordt eenzaamheid tegengegaan. 
 
Waarom?  
Mensen uit hun isolement halen, zodat ze weer een sociaal en gelukkig leven kunnen 
opbouwen. 
 
Mensen krijgen meer de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en uit hun ‘eenzaamheid’ gehaald te 
worden. Er ontstaan meer sociale contacten. Door de sociale cohesie worden meer activiteiten 
georganiseerd. Bij de ontmoeting wordt geleerd van elkaar. Door de sociale contacten en het 
onderhouden daarvan gaan mensen gezonder eten en ontstaat een fijner leven. 
 
Voordeel voor de gemeente is, doordat mensen zo lang mogelijk, in goede gezondheid, 
zelfstandig kunnen blijven functioneren, dat er minder kosten gemaakt worden. 
Een maatschappelijk effect van een ontmoetingsplek is ook dat je in contact bent met inwoners 
en ze in zicht hebt. Grensoverschrijdend gedrag wordt sneller geconstateerd. 
 
Hoe? 
Het gebied geeft aan dat als er achter de voordeur gekomen kan worden, meer mensen uit hun 
sociaal isolement kunnen worden gehaald. 
 
Wie? 
Volgens het gebied is dit te bereiken door inzetten van: 

- Straatwerk 
- Coaches 
- Buurtsupport 
- Wederkerigheid WWB 

 
Wat? 
Door contacten te leggen door middel van: 

- Noaberschap 
- Activiteiten programma’s in buurt(huis) 
- Thema avonden met voorlichting 
- Vrijwilligers netwerk opzetten 
- Telefooncirkel voor sociale controle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 

 

3.  In Emmen-Zuid heeft men regie over eigen financiën. 
     Oplossen en voorkomen van financiële problemen. 
 
Een financieel probleem is meer dan geldzaken alleen. Mensen kunnen hierdoor in een sociaal 
isolement komen, omdat er geen geld meer is om er op uit te gaan. Dit kan weer andere 
problemen met zich mee brengen: eenzaamheid, huiselijk geweld, niet naar werk kunnen, 
geestelijke problemen, uit huis gezet worden etc. 
 
Waarom? 
Met de  financiën op orde, worden meerdere  problemen voorkomen in persoonlijke situaties of 
gezin. 
 
Door in te zetten op het oplossen van de financiële problemen, wordt een groot gedeelte van 
de regie terug gegeven. Waardoor de mensen hun ‘leven’ weer kunnen oppakken. 
 
Hoe? 
Door in te zetten op meer cursussen en begeleiding hoe om te gaan met geld. Waardoor je 
weer een goed voorbeeld afgeeft aan de volgende generaties. 
 
Wie? 
Het gebied zou meer inzet willen zien van: 

- Stichting Knip 
- Schuldhulpverlening 
- Humanitas 
- Infopunt, wijkteam etc. 

 
Wat? 
Door in te zetten op voorlichting en scholing in een zo vroeg mogelijk stadium. Te beginnen bij 
de basisschool.  
 
4.  Mensen kunnen op een goede wijze vervoerd worden naar een dagbesteding naar   
     eigen keuze, waarbij gebruik wordt gemaakt van de wederkerigheid.  
 
In Emmen-Zuid wordt gezocht naar mogelijkheden om bestaande dagbesteding buiten de wijk 
te realiseren. 
 
Waarom? 
Mensen kunnen blijven op hun vertrouwde en veilige werkplek.  
De kans op regulier – en vrijwilligerswerk wordt hierdoor vergroot. Bij de mensen die dit betreft 
wordt voorkomen dat ze in een sociaal isolement terecht komen. 
 
Hoe? 
Volgens het gebied zijn hiervoor nodig 

- Financiën als impuls om de werkplek te behouden 
- Aan (oudere) werklozen een basisuitkering (in relatie tot wederkerigheid) zodat zij deze 

mensen kunnen begeleiden naar de dagbesteding 
- Vervoer naar dagbesteding vereenvoudigen 
- Duidelijke informatie over wat wel en niet kan 

 
Wie? 
Samen met het wijkteam op zoek gaan naar (andere)oplossingen. 
 
Wat? 
Voorlichting en op zoek gaan naar mogelijkheden voor (ander) vervoer naar de dagbesteding. 
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5.  Mensen kunnen de toegang tot hulp beter vinden, doordat er structuur en  
     afstemming tussen de verschillende teams in de gebieden bestaat. 
 
Doordat er veel teams zijn en veel communicatie hierover is, wordt het voor de inwoners 
steeds lastiger om hulp te vinden. Soms is de drempel te hoog. Een reden voor velen om geen 
hulp te vragen omdat ze de juiste plek niet kunnen vinden.  
 
Waarom? 
Mensen weten waar en bij wie en waar ze moeten zijn bij activiteiten of als ze vragen of 
problemen hebben. 
 
Hierdoor kunnen mensen direct doorverwezen worden. Dit biedt meer kansen voor ontmoeting 
en preventieve inzet. En ook doordat er minder drempels zijn en minder frustraties is onder de 
mensen. 
De mensen zijn dan in beeld en kunnen direct worden geholpen. Een goede structuur van één 
gebiedsteam zal de inzet voor de maatschappelijke effecten positief beïnvloeden. 
 
Hoe? 
Door het creëren van een duidelijk herkenningspunt/aanspreekpunt, waarbij een goede 
organisatie structuur en een goed communicatie systeem aanwezig is.  
Om  integraal  te kunnen samenwerken spreken partijen dezelfde taal, waarbij kortere lijnen de 
partijen dichterbij elkaar brengen. 
 
Wie? 
Samen met medewerkers van Sedna en gemeente de gebieden verkennen en een plan 
maken. 
 
Wat? 
Het plan heeft de volgende aspecten: 

- Eén plaats en een duidelijk en herkenbaar aanspreekpunt die bekend is voor alle 
inwoners in een dorp of wijk (voor portaal) 

- Een plaats in de wijk of door waar alle problemen en vragen kunnen worden opgelost 
(backoffice) 

- Elke dag inloop spreekuur 
- Meer naar de mens kijken, dan naar het probleem 
- Vanuit het ZRM ( zelfredzaamheid matrix). 
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 Gebiedsfoto Emmen-Zuid 
 
 

Thema Delftlanden Rietlanden Parc 

Sandur 

Bargeres Noord en 

Zuidbarge 

Loeksham 

PARTICIPATTIE       

Werkloosheid    xxx   

Armoede/ondersteuning 

financiën/financiële 

problemen 

xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x 

Veel alleenstaande(n) 

(ouders) 

x x x xx x x 

Te weinig 

(bestuurs)vrijwilligers  

xx xxxxx xx xxxx xx x 

WMO       

Stroperige indicatiestelling xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

Huiselijk geweld ( ook 

ouderen) 

xx xxx xx xxx xx xx 

Kwetsbare 

(hulpbehoevende) mensen 

  x xxx   

Noaberschap x x x x x x 

Overbelasting mantelzorg x x x x x x 

Waardering mantelzorg    x   

Eenzaamheid xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx  

Ontbreken informeel 

zorgnetwerk 

  x x   

Weg indiceren van dag 

begeleiding neemt 

negatieve spiraal toe 

   x   

Verslaving    xxxx   

Anders taligen:  inburgering/ 

onderwijssysteem 

xx xx x xx x x 

Begeleiding  beschermd 

wonen + vrouwenopvang 

x x x xx x x 

Geen /weinig  

voorzieningen 

 x x    

JEUGDZORG       

Opvoedingsondersteuning ( 

positive civil society). 

   Xxxx   

Veel jonge mantelzorgers 

basisschoolleeftijd 

x x x x x x 

Ongezond eten    x   

(Overlast )alcohol en drugs    xxxx   

Vernielingen  x  xx   

Verveling   x  xxx   

Alleenstaande ouders    xxx   

Veel (v)echtscheidingen xx x x x x x 

Toename problematiek rond 

gedragsstoornissen 

kinderen 

   x   

Ondersteuning door 

jongerencoaches 

xxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx 

opvoedingsondersteuning    xx   

Woonruimte jeugd x x x x x x 
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ALGEMEEN       

functioneren  infopunt  xx x xxx   

Onbekendheid infopunt x x x xxx x x 

Tekort aan en functioneren 

ontmoetingsplek (centra) 

xx xx xx xxxxxxx   

( bekendheid) 

Activiteitenaanbod 

xx xxx xx xxx x  

Onzichtbaarheid WMO en 

communicatie /participatie 

medewerkers gemeente 

Digitale communicatie hoge 

drempel 

Weten bij wie je moet zijn 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx  

Eén hulpverlener op 1 gezin 

is een papieren tijger. Werkt 

niet. 

x x x x x  

Slechte onpersoonlijke 

informatievoorziening 

gemeente 

xx xx xx xx xx  

Meer tijd nodig om achter 

de voordeur te komen 

((straatwerk) 

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx  

Onveiligheid x x xx xx x x 

 

 

Uitleg Matrix: 
In de thema- kolom staan alle thema’s benoemd die in de gesprekken naar voren kwamen.  De 
kruisjes erachter geven aan of en hoe vaak dit thema voorkomt in een wijk, op basis van de 
gesprekken.  Soms kunnen er meerdere kruisjes weergegeven staan, omdat sommige 
gesprekspartners ervaringen uit het gehele gebied Emmen-Zuid benoemden, waardoor alle 
wijken en kernen dan een kruisje kregen. 
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Bijlage 3 Casussen 

 
Proces indicatiestelling: 
 

 De procedure van her indicering is ronduit traumatisch te noemen voor de betrokken 
cliënten zelf. Waar in het verleden cliënten vanuit positiviteit en stimulans hun kracht 
(her)vonden, wordt door de formulering, het benadrukken wat de cliënt allemaal niet 
kan, in één klap teniet gedaan. Door zwart op wit op papier te zetten wat de cliënt 
allemaal niet kan, en de cliënt hier voor te laten tekenen, wordt het zelfbeeld van 
diegene geweld aangedaan. 
 

 Een blinde en dove mevrouw moest afgelopen jaar geherindiceerd worden. Zij heeft 
geen informeel netwerk om zich heen, geen familie en geen vrienden. In de anamnese 
kwam naar voren dat er begeleiding noodzakelijk was. Dit advies werd door SKIO en 
Mozaak niet gehonoreerd. Mevrouw kreeg hiervan een brief thuis, dat zij geen 
begeleiding meer ontvangt, welke zij niet kon lezen en geen hulp bij kon krijgen om 
haar dit duidelijk te maken. Vervolgens is er bezwaar aangetekend, waarvan de 
uitkomst nog niet helder is. Feit is wel dat mevrouw 6 maanden lang verstoken is 
gebleven van begeleiding  en maatschappelijk geïsoleerd is.  
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Bijlage 4 Aanbevelingen 
 
Naar aanleiding van de interviews is er de behoefte om een aanbeveling te doen aan de 
gemeente, vanuit het gebied en vanuit het agendateam Emmen-Zuid.  
 
Vanuit het gebied: 
Participatie: 

 Buurtsupport inzetten tegen eenzaamheid en wederkerigheid WWB; 

 Meer financiële inzet op vervoer voor mensen met een beperking, zodat zij op hun 
dagbestedingen kunnen komen. Dat geeft een mentale stimulans voor deze doelgroep 
om in de maatschappij te kunnen participeren;  

 Aan oudere werklozen een basisuitkering verstrekken en in het kader van de wet 
wederkerigheid inzetten op vrijwilligerswerk. 

 Organiseer meer budgetondersteuning (zoals stichting Knip).. 
 

WMO: 

 Meer oog voor wensen en interesses van cliënten, als het gaat om dagbesteding. 
Maatwerk leveren; 

 Vereenvoudigen Mantelzorg Compliment. Wordt  overmatig gecontroleerd en daardoor 
moeilijk uit te delen door lastige formulieren; 

 Maak indicatiestelling eenvoudiger; persoonlijk contact nodig  tijdens indicatiestelling, 
fysieke keukentafelgesprekken (niet telefonisch of digitaal); 

 Indicatiestelling gaat over te veel schijven en neemt daarom veel te veel tijd in beslag. 
Het proces van de indicatiestelling moet eenvoudiger kunnen en het mandaat ervoor 
aan het sociaal team geven.  

 Creëer meer tijd voor cliënt en professional om een vertrouwensband op te bouwen, om 
beter zicht te krijgen op wat er achter de voordeur speelt; 

 Sociale teams gemeente breed met elkaar af laten stemmen. Weten wat leeft en wat er 
leeft bij anderen; 

 Er moet worden gekeken naar de structuur van de Infopunten. Evalueer de structuur en 
het functioneren van de Infopunten.  Drempels verlagen en hoe worden vrijwilligers 
geworven en opgeleid? 
 

Jeugd:  

 Zet in op meer jongerenwerk (jongerencoaches, schoolmaatschappelijk werk) 

 Brede school moet meer op ouderbindende activiteiten gericht zijn ( preventie) 
 Een centrale school voor iedereen 

 
Algemeen: 

 Inzet op preventieve aanpak; 

 Zet in op meer straatwerk, voor alle inwoners; 

 Faciliteer Brinkenhoes in de Bargeres om magneet voor de wijk te worden; 

 Faciliteer bij het verkrijgen van ontmoetingsplekken voor jong en oud; 

 Zet in op het persoonlijke gesprek i.p.v. enkel het gebruik van formulieren. Praten i.p.v. 
schrijven. Oog hebben voor de doelgroep; 

 Vergroot voor bewoners sociale veiligheid. Bijv. verlichtingspunten fietspad tussen 
Woonparc Sandur en Rietlanden;  

 Faciliteer in meer surveillance door politie; 

 Vanuit Brede school en de kerken: wijkbewoners voorbereiden en meenemen in 
integratieproces van anderstaligen; 

 Zorg voor een activiteitenoverzicht voor ouderen en contactpersoon; 

 Zorg voor ondertekening van een convenant tussen basisscholen, waar o.a. het 
kostenplaatje voor ondersteuning anderstaligen in is geregeld. 
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Aanbevelingen Agendateam Emmen-Zuid:  
Laat de gebiedsprofielen de basis zijn van waaruit visie en ondersteuning kan worden 
gevormd. 
 
Participatie: 

 Meer inzet plegen op ondersteunen van organisaties bij het vinden van vrijwilligers; 
 

WMO: 

 Inzetten op structuur en functioneren Infopunt; 

 Inzetten op één (gemeentelijk) breed zorgloket in de wijk, inclusief Infopunt; 

 Indicatiestelling vereenvoudigen en mandaat aan het sociaal team.  
 
Jeugd:  

 Inzetten op preventie (opvoedingsondersteuning, voorlichting alcohol en drugs VNN, 
weerbaarheid, budgetbeheersing, sociale vaardigheid- en weerbaarheidstrainingen 
aanbieden op scholen); 

 Inzetten op positief opvoedklimaat. 
 
Algemeen: 

 Organiseer een dag met gebiedsbetrokkenen; samen optrekken en een thema 
uitwerken; 

 Faciliteer de wijk met geschikte ontmoetingsruimten. (Woonparc Sandur, Delftlanden en 
Rietlanden); 

 Acteer aan de voorkant van processen; 

 Proces samenwerkende partijen Brinkenhoes faciliteren; 

 Schep duidelijkheid over de bestaande teams in de gebieden en hun 
(onderlinge)werkzaamheden, door er één team van te maken.   

 Preventie: door vroeg signaleren, organisaties de vrijheid te bieden een klimaat van 
preventieve zorg te organiseren. 
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Bijlage 5 Gesprekspartners 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gesprekspartners 

1.  EOP Rietlanden 

2.  Sociaal Team Emmen-Zuid: 
Leger des heils 
De Trans 
Buurtzorg 
Wijkverpleegkundige Tangenborgh 
Wijkverpleegkundige Treant 

3.  Infopunt Bargeres  

4.  EOP Bargeres 

5.  EOP Noord- en Zuidbarge 

6.  EOP Delftlanden 
 

 

7.  EOP Parc Sandur  
 

 

8.  Brede School 
Rietlanden 

9.  Brede School 
Bargeres 

10.  Brede School 
Delftlanden 

11.  Overleg Veiligheid 
Wijkagenten 

12.  Sedna 

13.  Kerken: 

 Baptistenvereniging de Bron 

 De Opgang  

 Serve the City 

 Levend Evangeliegemeente De Oase 

 Baha’i Geloof 

14.  Humanitas  
 

15.  Buurtsportcoaches + seniorensportcoach: 
Afdeling: SPC, Team: Sportservice 

16.  Stichting ’t Brinkenhoes 

17.  Rode Kruis 

18.  Zonnebloem 

19.  Begeleidingscommissie Ouderen 
Brinkenhoes 

20.  Voedselbank 

21.  Gem. WMO & participatie & schuldhulp 


