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1. Inleiding 
Dit is het gebiedsprofiel van het gebied Emmen Noord. Het omvat cijfers en ervaringsgegevens 
over de wijken en dorpen die deel uitmaken van het  gebied Emmen Noord. Van de andere vijf 
gebieden binnen de gemeente Emmen zijn ook gebiedsprofielen gemaakt. Dit zijn de Blokken, 
de Velden, de Monden, Emmen 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 
Emmen Noord. Ook is al beschikbare informatie benut, zoals de wijk- en dorpsprogramma’s. 
 
Door ‘tellen en vertellen’ is zo een sociaal profiel, ‘een foto’, van Emmen Noord 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 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 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 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 Emmen Noord. 
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. 
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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 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 infographic’s zijn opgenomen in de zes 
gebiedsprofielen. 
Nog in te vullen door Erwin 
 
2.2. Vertellen; verhalen verzamelen  
Het proces dat gevolgd is om ‘verhalen te verzamelen’, bestond uit drie stappen. 
Stap 1: formeren agendagroep. 
In oktober 2015 is in het kader van de sociale agenda Emmen-Noord een agendagroep 
geformeerd vanuit de afd. beleid gemeente Emmen, Emmen Revisited en het wijkteam Emmen 
Centrum. 
Stap 2 : uitzoeken welke organisaties (formele en informele), bewoners en 
bewonersorganisaties kennis hebben van wat er leeft en speelt in het sociale domein in 
Emmen-Noord 3. 
Stap 3 : het organiseren en in gesprek gaan met de kennishouders. 
Vanwege de lokale diversiteit binnen het gebied Emmen-Noord zijn de gesprekken op 
gebiedsniveau maar ook op dat lokale niveau gevoerd. 
Tijdens het organiseren van de gesprekken hebben diverse partijen aangegeven hier niet aan 
mee te willen werken om verschillende redenen. Ook heeft tijdsdruk een rol gespeeld waardoor 
bijvoorbeeld nauwelijks met jeugd is gesproken. Tevens zijn er ongeorganiseerde gesprekken 
geweest ontstaan tijdens toevallige ontmoetingen. Daarnaast is de opbrengst uit een grote 
bewonersbijeenkomst in Emmen-Centrum gehouden op 14 april 2015 in Holdert ook 
toegevoegd 4 
 
 

3. Gebiedsprofiel Emmen Noord  
 
3.1. Een globale schets  
Emmen Noord bestaat uit de volgende wijken:Emmermeer, Emmen Centrum, Bargermeer-
Meerveld en Westenesch. 
Opvallend in dit gebied zijn de grote verschillen tussen het stedelijk karakter van de wijken 
Emmermeer, Bargermeer/Meerveld, het meer dorpskarakter van Westenesch en de bijzondere 
status van Emmen Centrum. Het Centrum heeft een boven regionale functie met veel 

                                                                 
3
 Zie bijlage 3. Overzicht organisaties. Hierbij heeft de agendagroep zich wel gerealiseerd dat dit slechts een klein 

deel van kennishouders is maar vanwege tijd er keuzes gemaakt moesten worden. 
 
4
 Bijlage 4:  Overzicht van partijen en personen waarmee is gesproken. 
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bezoekers en is een belangrijke woonlocatie voor veel ouderen. 
 
Eenheid in verscheidenheid. 
Op gebiedsniveau komen de volgende ‘rode draden’ naar voren: 
- Eenzaamheid onder ouderen; 
- Toenemende werkeloosheid; 
- Toename van armoede en schulden; 
- Met de jeugd gaat het op incidenten na redelijk goed; 
- De eigen bijdrage zorgverzekering en andere financiële druk lijkt voor zorgmijders en 

mensen met een beperking aanleiding te zijn om zorg te ontwijken, waardoor meer 
zorgwekkende situaties ontstaan; 

- Gemeente creëert door onduidelijke/ingewikkelde brieven extra druk op hulpverleners/ 
vrijwilligers; 

- Er wordt een groeiend beroep gedaan op de inzet van vrijwilligers en tegelijkertijd bestaan 
er   zorgen over het vinden en vasthouden van vrijwilligers. 

- Er is een grote kloof tussen arm en rijk. 
 
3.2. De meest opvallende zaken uit de cijfers. 
- Emmen Noord (7,9%) kent het minste aantal huishoudens met een hoog inkomen. In 

Emmen Oost is dit 8.3% en in Emmen Zuid 17,8%; 
- De cliëntenondersteuning Mee is in Emmen Noord het laagst 86 personen. In De Monden 

96 personen en Emmen Oost 178 personen. Terwijl het % mensen met een verstandelijk 
beperking in Emmen Noord relatief het hoogst is; 

- Emmen Noord kent het laagste % personen dat aangeeft overlast te ervaren 41,7%. 
Emmen Oost het hoogste met 55,8%. Daar staat tegenover dat Emmen Noord het hoogste 
% personen heeft dat aangeeft dat er één of meerdere vormen van sociale overlast in de 
buurt voorkomen (56,3%). Emmen Oost is tweede met 53,4%; 

- Voor veiligheid in eigen buurt geeft Emmen-Noord het rapportcijfer 7 terwijl het aantal 
misdrijven per 1000 inwoners in dit gebied het hoogst is. 

- Emmen Noord, voornamelijk het Centrum maakt het meeste gebruik van WMO faciliteiten, 
o.a. voor huishoudelijke hulp (7,5%) 

 
Andere opvallende punten voor Emmen Noord uit de cijfers 
- Emmen Noord kent een lichte toename in de prognose van de bevolking. In alle andere 

gebieden is er sprake van een afname; 
- Emmen Noord (38,8%) en Emmen Oost (38%) kennen een bovengemiddelde score 

(29,7%) op het percentage slachtofferschap. Dit heeft deels te maken met de autokrasser 
die in de onderzoeksperiode zeer actief was;  

- Na De Velden kent Emmen Noord het minste aantal huisartsenbezoek per 1000 inwoners. 
In De Monden is dit het hoogst evenals het aantal huisartsenbezoek i.v.m. psychische 
problemen; 

- Na Emmen Oost heeft Emmen Noord de meeste personen die gebruik maken van een 
schuldhulp regeling; 

- Op De Velden na (79 trajecten) kent Emmen Noord (80) het minste aantal trajecten van 
mensen in een kwetsbare positie. Emmen Oost met 194 trajecten. en Emmen Zuid met 184 
trajecten zijn koplopers. 
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3.3. Sociale kenmerken: specifieke signalen, beleving en aandachtspunten per wijk. 
Specifieke signalen, beleving en aandachtpunten die per wijk/dorp zijn benoemd. 

 
Emmermeer 
Nieuwbouw en herstructurering hebben gezorgd voor nieuwe inwoners die de wijk andere 
dynamiek geven. Gevolg van deze nieuwe instroom is dat er cultuurverschillen ontstaan met 
traditionele inwoners van Emmermeer. Ook al is Emmermeer op dit moment een wijk met een 
grote diversiteit en verschil in culturen, toch is er sprake van een sterk ontwikkelde eigen 
identiteit en wij-gevoel. Er is nog noaberschap en burenhulp. De wijk heeft veel vrijwilligers, 
georganiseerd en individueel, in alle vormen van dienst- en hulpverlening. De cultuur in 
Emmermeer is gemoedelijk en informeel, direct en zorgzaam. Het is ‘ons kent ons’. Bewoners 
zijn trots op de wijk. 
 
Door wijkkenners zijn er de volgende zaken gesignaleerd: 
- De armoede neemt toe. De groep wordt steeds groter. Bijvoorbeeld in veel gezinnen is 

vloerbedekking een luxe. Jongeren binnen deze groep ( 18-25 jaar) zijn kwetsbaar. Groot 
aantal kinderen ca 200; 

- Toename van de groep met licht verstandelijke beperking (LVB) en toename van niet 
aangeboren hersenletsel (CVA/ETC), geen dagbesteding geen PGB en beperkte kans op 
werk is een zorgpunt; 

- Door ‘erfelijke’ werkloosheid heeft een groep mensen in Emmermeer moeite om mee te 
komen in de maatschappij; 

- Jongeren in de wijk met nauwelijks perspectief op scholing of werk. De uitstroom naar het 
hoger voortgezet onderwijs is verhoudingsgewijs laag; 

- Op bepaalde plekken zijn ouderen eenzaam; 
- Veel mensen weten de weg naar hulpverleningsinstanties niet te vinden of willen niet 

zoeken en het aantal zorgmijders neemt toe; 
- Er is een toename van drugsgebruik, huiselijk geweld en verwaarlozing; 
- De verkeersveiligheid staat op een aantal plekken onder druk als gevolg van te hard 

rijdende auto’s en brommers; 
- Het aantal bewoners met GGZ problematiek wat ondersteuning zoekt in het voorliggend 

veld neemt toe door de verschuiving van lichte hulp uit de AWBZ naar de WMO; 
- Het aantal overbelaste mantelzorgers neemt toe. 
 
Positieve ontwikkelingen Emmermeer. 
- Een actieve wijkvereniging (EOP) die zelf zorgvouchers koopt en deze verstrekt aan 

wijkbewoners die de zorg niet kunnen betalen; 
- Groot aantal vrijwilligers die zich inzetten voor verschillende zaken; 
- De verbeterde leefomgeving is een belangrijk punt  voor het welbevinden. De bewoners zijn 

trots op de wijk; 
- De oproep om vooral aan te sluiten bij lopende projecten en successen (ook al zijn ze klein) 

te vieren; 
- De wens om vooral te investeren in de jongste jeugd tot 12 jaar die nog willen veranderen. 
 
Opvallende zaken Emmermeer vanuit de cijfers. 
- Qua inwoneraantal de 7de wijk een evenwichtige opbouw naar leeftijden. Enige wijk met 

lichte groei prognose; 
- Wijk met  het hoogste % lage inkomens ( ook hoogste score rond het sociaal minimum) en 

verhoudingsgewijs ook een laag % hoge inkomens; 
- Redelijk hoge score gebruik WMO faciliteiten (vergelijkbaar met Angelslo) minder dan 

Emmen Centrum, en Emmerhout. 
 
Emmen Centrum. 
Emmen Centrum kent een zeer grote diversiteit aan inwoners. De echte “oud Emmenaar” heeft 
plaats gemaakt voor inwoners vanuit de dorpen van de gemeente en andere delen van het 
land. Daarnaast zien we in het centrum verschillende belangen. Ondernemers, instellingen en 
bedrijven waar mensen in het centrum werken en na het werk huiswaarts keren. Er lijkt 
nauwelijks nog sprake van een wij-gevoel, maar een hoge mate van individualisme. In de 
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buurten van het centrum ( Emmen over ’t spoor),geldt nog wel een eigen identiteit en wij-
gevoel. Door het sterk geïndividualiseerde centrum is er sprake van weinig noaberschap en 
beperkte sociale cohesie.  
Bewoners vinden het prettig en veilig wonen in het centrum. Voor velen is de nabijheid van alle 
voorzieningen doorslaggevend om in het centrum te gaan wonen. 
 
Door wijkkenners zijn er de volgende zaken gesignaleerd: 
- In het centrum is  er nauwelijks sociale cohesie; 
- Er worden veel ( activiteiten)  in het centrumgeorganiseerd, maar weinig samen met de 

bewoners; 
- Er is veel eenzaamheid in het Centrum, veel ouderen uit het westen zijn in Emmen 

gekomen om te  ‘drenthenieren’. Deze mensen hebben een klein sociaal netwerk en 
kennen ‘de weg’ niet. Kinderen en naaste familie wonen ver weg. Verwachtingen over het 
wonen in het centrum van Emmen blijken niet reëel, wat het gevoel van eenzaamheid 
versterkt. Dit zorgt voor grote anonimiteit. Wel een groep met geld; 

- In delen van het Centrum neemt de (verborgen) armoede toe  en wordt de kloof tussen arm 
en rijk groter; 

- Bij dak- en thuislozen (Emmen Centrum en Emmermeer) is er oplopende 
schuldenproblematiek en stapeling van problemen (verslaving alcohol en middelen). Er lijkt 
sprake te zijn van een aanzuigende werking van Emmen doordat er voorzieningen in het 
centrum zijn voor deze doelgroep. Men zoekt elkaar op, dak- en thuislozen uit Eindhoven 
komen naar ‘vrienden’ in Emmen. Er wordt een toename van hulpvragen van dak- en 
thuislozen geconstateerd. 

- Veel mensen hebben een matige gezondheid en slecht eetpatroon. 
 
Positieve ontwikkelingen Emmen Centrum. 
- Er liggen kansen door gebruik te maken van het nieuwe Raadhuisplein om een beter 

contact en verbinding tussen jong en oud tot stand te brengen. Zo kan de club skaters 
wellicht samen met omwonenden ingezet worden voor nieuwe festiviteiten; 

- De positieve drive van huidige en nieuwe jonge ondernemers kan gebruikt worden om 
eveneens de verbinding te zoeken met de oudere inwoners van het centrum. 

 
Opvallende punten Emmen Centrum vanuit de cijfers. 
- Verhoudingswijs is het Centrum de wijk met het grootste % bewoners van 65+ ( ca 65%) en 

met het kleinste percentage jeugdigen tot 18 jaar (ca 5%); 
- Vlak na Emmermeer (62%) een wijk met een groot % huishoudens met laag inkomen 60%. 

Met 8% huishoudens met een hoog inkomen. Dit is vergelijkbaar met Emmerhout en 
Veenoord. 

 
Bargermeer-Meerveld. 
Het gebied in de omgeving Zuidermarke is qua sociale beschrijving vergelijkbaar met Emmen 
Centrum. 
De buurten Bargermeer en het Meerveld kennen ondanks de verschillen een grote 
verbondenheid met elkaar.  
Er is een sterke eigen identiteit en wij-gevoel en daarmee een goede sociale cohesie en 
noaberschap.  
Bargermeer kent in tegenstelling tot het Meerveld weinig sociale problematiek. De buurt 
vergrijst wel maar door het noaberschap is er voldoende hulp vanuit de directe omgeving en 
wordt de vergrijzing nog niet als zorg ervaren. 
Het Meerveld kenmerkt zich meer door een toenemende armoede, werkloosheid en financiële 
problemen. Er is vrij veel verloop in deze buurt. Desondanks is het een levendige buurt met 
alle kenmerken van een volksbuurt. 
Bewoners van Bargermeer-Meerveld voelen zich veilig in de buurt. De verkeersveiligheid staat 
onder druk door de dagelijks enorme stroom fietsende scholieren. 
 
Door wijkkenners zijn er de volgende zaken gesignaleerd: 
- In het Meerveld; werkeloosheid/armoede en schulden. Mensen hebben steeds minder te 

besteden. Veel deurwaarders aan de deur. Preventieve inzet nodig ter voorkoming van 
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schulden. Er zit veel schaamte; 
- De wijk wordt harder getroffen door de crisis vanwege de bevolkingssamenstelling;; 
- Op verschillende plekken in centrum doet zich verpaupering voor voornamelijk aan de 

Wilhelminastraat en Julianastraat; 
- In de buurt van de Lidl en het oude gymlokaal wordt in toenemende mate gedeald 
- Het is lastig om vrijwilligers voor bestuursfuncties te krijgen. Men heeft het idee dat deze 

functies gedurende; lange periode veel tijd kost. In Bargermeer is dit iets minder het geval. 
 
Positieve ontwikkelingen Bargermeer-Meerveld. 
- De wijkvereniging maakt gebruik van de wijkspiegel. Het benoemen van prioriteiten en het 

aanbrengen van focus werkt goed en zal ook de komende jaren van belang zijn; 
- Het gaat goed met de jeugd uit Bargermeer/Meerveld. Er is sprake van een goed contact 

tussen de jeugd en de wijkvereniging. Jeugdactiviteiten worden goed bezocht door 
jongeren tot 14 jaar; 

- De jeugd 15-21 is minder in het zicht. Er geen sprake is van overlast door jongeren uit de 
 wijk behalve de overlast ( rommel en troep) van de schooljeugd; 
- De wijkvereniging geeft aan dat er een zeer goed contact is met de afdeling Dorpen en  
wijken/Area, de Politie, de gebiedscoördinator, Sedna en andere professionals. Vanuit het  
wijkteam wordt benoemd dat het goed is dat men terug kan vallen op de professionals in  
het veld; 
- De wijkvereniging wil zich inzetten voor bestrijding van armoede ook preventief  ter  
voorkoming van armoede, schuldenproblematiek en daarmee sociale uitsluiting. 
 
Opvallende punten Bargermeer/Meerveld vanuit de cijfers. 
Voor wat betreft de cijfers dient verwezen te worden naar de uitwerking onder Emmen 
Centrum. de wijk heeft geen aparte wijkcode waardoor geen gegevens op wijkniveau 
Bargermeer/Meerveld beschikbaar is. 
 
Westenesch. 
Westenesch kan sociaal worden aangemerkt als vitale wijk/dorp. Er is een sterke eigen 
identiteit en wij-gevoel. De sociale cohesie is hoog evenals het noaberschap. De bewoners van 
de wijk kennen elkaar en zorgen voor elkaar. 
Door de EOP is een werkgroep ingericht die aan de slag gaat om voor Westenesch een 
toekomstvisie en bewustwording te ontwikkelen met betrekking tot zorg voor elkaar. 
Belangrijkste reden om dit te ontwikkelen is dat de meeste jongeren vertrekken uit 
Westenesch. Vanwege werkgelegenheid en ook vanwege de hoge woningkosten. Bewoners 
zijn daardoor steeds vaker aangewezen op hulp van andere bewoners. 
 
Door wijkkenners zijn er de volgende zaken gesignaleerd: 
- Iedereen in Westenesch kent iedereen; 
- Er is veel noaberschap; 
- Jongeren vertrekken uit Westenesch vanwege werk en ook vanwege de hoge woonkosten; 
- In de toekomst zijn bewoners steeds meer aangewezen op andere bewoners voor hulp bij 

allerlei hand- en spandiensten. 
 
Positieve ontwikkelingen Westenesch. 
Door de EOP is een werkgroep ingericht die aan de slag gaat om voor Westenesch een 
toekomstvisie en bewustwording te ontwikkelen met betrekking tot zorg voor elkaar. 
Belangrijkste omdat de meeste jongeren vertrekken uit Westenesch. De werkgroep gaat in 
gesprek met de 70-ers en ouder in Westenesch en met de 50-ers en 60-ers. 
 
Opvallende punten Westenesch vanuit de cijfers. 
- Qua bewonersaantal een wijk vergelijkbaar met Weiteveen; 
- Verhoudingswijs een gemiddelde leeftijdsopbouw, een gemiddelde score op aantal 

huishoudens met een laag inkomen en een hoge score op mensen met een hoog inkomen( 
hoogste van Emmen Noord); 

- Een wijk met relatief gezien een beperkt gebruik van WMO faciliteiten (10%) 
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4. Aanbevelingen Emmen-Noord. 
 

De gesprekken met de wijkkenners geven een goed inzicht in de problematiek en de 
verschillen op wijk/buurt niveau. De grote lijnen of ‘de rode draden’ zijn onder 4.1 benoemd. 
Duidelijk is geworden dat de gebiedsgerichte benadering concrete uitvoering moeten hebben 
op het niveau van wijken en buurten. 
 
Armoede als negatief vliegwieleffect. 
De gesprekken met de wijkkenners, de sleutelfiguren in de wijk maken duidelijk dat armoede 
als een ‘vliegwiel’ groot effect heeft op tal van zaken. Het wordt daardoor een soort 
neerwaartse spiraal waar men niet meer uit kan komen. Armoede zorgt er o.a. voor dat 
(medische of psychische) hulp niet meer gezocht wordt in verband met de hoge eigen bijdrage. 
Problemen in gezinnen worden daardoor groter met als gevolg meer problematiek achter de 
voordeur. 
 
Advies: Maak  samen met wijkvereniging/sleutelfiguren en het sociale gebiedsteam middelen 
vrij om te komen tot maatwerk oplossingen ter bestrijding van armoede. 
 
Herijking van eigen rol/verantwoordelijkheid gemeente. 
Duidelijk is geworden dat gemeente maar ook andere partners steeds hogere eisen stellen 
alvorens men in aanmerking komt voor faciliteiten. Op zich is daar vanuit wijken/dorpen begrip 
voor. De grote hoeveelheid regels/procedures maar ook zaken als het ingewikkelde ambtelijke 
taalgebruik zorgt er voor dat onze inwoners het gevoel hebben dat de gemeente er niet voor 
hun is en altijd moeilijk doet. 
Daarbij komt dat gemeentelijke correspondentie dermate ingewikkeld is geworden dat de 
inwoners uit Emmen Noord extra ondersteuning nodig hebben om te begrijpen wat er wordt 
bedoeld. Het effect is dat hulpverleners veel te veel tijd verliezen met secondaire hulp 
waardoor tijd en kwaliteit voor primaire hulp onder druk staat. 
 
Advies:  realiseer meer beslisruimte op wijkniveau. Vertrouw erop dat  wijkverenigingen, 
bewonersorganisaties en sociale gebiedsteams juiste beslissingen nemen en hier achteraf ook 
goede verantwoording over afleggen. 
 
Faciliteren en positioneren van het vrijwillige kader. 
In de gesprekken met de wijkkenners in Emmen Noord wordt duidelijk dat er een grote mate 
van verbondenheid heerst en dat het vrijwillig kader een hoge niveau van zelforganisatie 
hebben. De vrijwilligers voelen zich goed en gewaardeerd in de relatie met professionals van 
verschillende organisatie en geven aan een goede verstandhouding te hebben met de 
professionals die hen ondersteunen. In de samenwerking ontstaan mooie dingen en er lijkt 
sprake van onderlinge versterking wat de interventies in de wijken ten goede komt. Dit geldt 
met name voor de wijk Emmermeer en Bargermeer/Meerveld. 
 
Advies:  
1; Ondersteun/faciliteer vrijwillige initiatieven beter. Geef  vrijwilligers ruimte en vertrouwen om 
dat te doen waar zij goed in zijn. 
2; Maak samen met vrijwilligers een plan waarin de afbakening tussen vrijwillige zorg en 
professionele zorg duidelijk wordt. 
 
Focus op eenzaamheid onder ouderen. 
Veel ouderen in het Centrum, komen van buiten de stad of zelfs van buiten de gemeente 
Emmen. Deze ouderen komen met een bepaalde verwachtingen die veelal niet realistisch 
blijken te zijn. Ondanks dat de voorzieningen in het centrum van een hoog niveau zijn en 
dichtbij liggen. Voorzieningen alleen maken niet een plezierige woon- en leefomgeving. Het 
gemis aan onderlinge binding en samenhang gecombineerd met het karakter van een 
centrumgebied maken dat veel ouderen zich toch niet goed thuis voelen en een gevoel van 
eenzaamheid ontstaat. 
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Advies: Maak samen met vrijwilligers/bewoners een plan om eenzaamheid onder de ouderen 
in Emmen Centrum te verminderen. Koppel dit bijvoorbeeld aan de inzet van ‘Samen Oud’ en 
de vrijwillige welzijnsactiviteiten. Onderdeel van dit planmoet ook zijn het 
verwachtingenmanagement bij(nieuwe) bewoners. 
 

5. Gewenste maatschappelijke effecten Emmen-Noord. 
 
Hier worden gewenste maatschappelijke effecten benoemd, afgeleid van wat uit het gebied 
naar voren is gekomen, op gebiedsniveau en wijkniveau. 
 
Emmen-Noord 

• Het aantal mensen onder de armoedegrens verminderd door een efficiënte  samenwerking 
tussen het sociale gebiedsteam, informele- en vrijwilligersorganisaties die met behulp van 
benodigde beschikbaar gestelde middelen oplossingen op maat bieden. 

• Vrijwilligers- en informele organisaties in de wijk hebben meer beslisruimte, worden 
vertrouwd door de professionele organisaties en de gemeente. 

• Vrijwillige initiatieven zijn voldoende ondersteund/gefaciliteerd en er is een duidelijke 
afbakening tussen vrijwillige- en professionele zorg. 

 
Emmermeer en Meerveld 

• Alle inwoners weten de weg naar hulpverleningsinstanties te vinden en worden, daar waar 
nodig, voldoende in begeleid. Het aantal zorgmijders is tot nul gereduceerd. 

 
Emmen Centrum 

• Alle inwoners hebben een zodanig voldoende sociaal netwerk dat eenzaamheid niet 
ervaren hoeft te worden. 

• Hulpverlening aan dak- en thuislozen wordt door een efficiënte samenwerking tussen alle 
betrokken instanties eenduidig gecoördineerd. 
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Bijlage 1 
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Bijlage 3 
 
Bewoners(organisaties)/informele 
zorgpartijen 

Formele zog- en welzijn partijen 

Vrijwilligers dienstenhuus en VSP Kerngroep brede school 
EOP Emmermeer Sociaal gebiedsteam Emmen-Noord: 
EOP Bargermeer-Meerveld TSN 
EOP Westenesch Leger des Heils 
EOP Centrum Care (wijkverpleegkundigen) 
Huurdersverenigingen Sedna (buurtmaatschappelijk werkers) 
Kerken Sedna (buurtwerkers) 
Sportverenigingen Sedna (jongerenwerker) 
Cliëntenraad Adviseur WMO (gemeente Emmen) 
Moraal MEE Drenthe 
Seniorenraad Wijkagenten 
Jongerenraad Jeugdteam Emmen-Noord 
OSOG  
Voedselbank  
Repaircafé  
Zonnebloem  
Speelz Zomerkamp  
Formulieren brigade  
Stichting Knip  
Mantelzorg contactpunt  
Inspiratiecafé dagbesteding  
Bewoners via supermarkten  
  
  
  
 
 
      

 
  



Bijlage 4 
 
Overzicht van partijen en bewoners (organisaties) waarmee is gesproken; 
 

• Vrijwilligers dienstenhuus en vsp 

• EOP’s Emmermeer, Bargermeer-Meerveld, het Centrum, Westenesch 

• Huurdersverenigingen 

• WMO raad, seniorenraad, jongerenraad 

• Voedselbank 

• Formulierenbrigade 

• Contactpunt mantelzorg 

• Leger des Heils 

• Sociaal gebiedsteam Emmen-Noord 
o TSN 
o Icare (wijkverpleegkundigen) 
o Tangenborgh (wijkverpleegkundige) 
o Sedna (buurtmaatschappelijk werkers) 
o Sedna (buurtwerkers) 
o Sedna (jongerenwerker) 
o Adviseur WMO (gemeente Emmen) 
o MEE Drenthe 
o Wijkagent 
o Jeugdteam Emmen-Noord 

• Promens Care 

• 4 raadsleden 

• Bewoners bijeenkomst centrum 
 


