Sociale agenda - gebiedsprofiel
Emmen Oost
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1. Inleiding
Dit is het gebiedsprofiel van het gebied Emmen Oost. Het omvat cijfers en ervaringsgegevens
over de wijken en dorpen die deel uitmaken van het gebied Emmen Oost. Van de andere vijf
gebieden binnen de gemeente Emmen zijn ook gebiedsprofielen gemaakt. Dit zijn de Blokken,
de Velden, de Monden, Emmen Noord en – Zuid. De cijfers die zijn opgenomen in dit
gebiedsprofiel zijn ontleend aan gemeentelijke en landelijke databanken en aan
registratiegegevens van allerlei instellingen. De ervaringsgegevens zijn gebaseerd op
interviews met wijk- en dorpsorganisaties en sleutelfiguren die wonen en werken in het gebied
Emmen Oost. 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 Oost 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 domein (zie bijlage 1). 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 Oost. 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.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staat beschreven hoe we gekomen zijn tot dit document, welk proces we
gevolgd hebben.In hoofdstuk 3 staat de inhoud van het gebiedsprofiel. Heb je dus weinig tijd?
Lees vooral dit hoofdstuk! Het begint op pagina 6. Een mindmap vind je op pagina 5.
Hoofdstuk 4 omvat de cijfers van gebied oost, deze kan je vinden vanaf pagina 11. Vanaf
pagina 13 lees je de maatschapppelijke effecten in hoofdstuk 5.
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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 geocht 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 totaalrappotage 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
Ons proces in gebied Oost en verkenning is gebaseerd op een methodologische opzet om
een zo objectieve en transparante aanpak te waarborgen. Het proces van ons agendateam is
de volgende:

Wijk of
dorpprofielen

okt- nov 2015

dec 2015 – jan/feb 2016

feb 2016

In de oriëntatiefase formuleerden we strategische vragen waarop de Agenda een antwoord
moet gaan geven. Die vragen hebben betrekking op
• de toestand van de gemeente en de wijk of dorp (‘vertreksituatie’); Hierbij helpen de
aangeleverde cijfers
• vragen over toekomstige ontwikkelingen die kunnen uitmonden in een beroep op de
inkoop (‘vraagzijde’);
• vragen over de huidige stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen die de inkoop
kunnen beïnvloeden (‘aanbodzijde’). Welke hulpbronnen zijn al in het gebied aanwezig
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en wat gaat zich ontwikkelen?
Deze vragen werden beantwoord via een interactief proces met onze wijken en een
deskresearch van de huidige wijkplannen.
We hebben besloten uit te gaan van 20
landelijk gesignaleerde trends en die op
relevantie samen te verkennen. Zie bijlage
2.
Hieruit kwamen voor de Oost de volgende
meest belangrijke landelijke trends die in
het volgende deel voor Oost worden
uitgewerkt (voor de uitleg van de trends,
zie bijlage 2):
 Minder rijk: afname inkomen en
vermogen
 Tweedeling Leefstijlen: Toename
verschil in leefstijl en gezondheid
 Groen en grijs: minder jongeren en meer senioren
 Kleinere huishoudens: meer alleenstaanden en nieuwe woonvormen
 Cultureel Divers: Nieuwe burgers uit diverse landen
 Doe het zelf: meer burger, minder overheid
 Langer thuis: zorg dichtbij en integraal
 Voorkomen: van curatief naar preventief
In de uitvoeringsfase is parallel aan de deelverkenningen gewerkt aan de ontwikkeling van
toekomstscenario’s op basis van de informatie verkenningen transformatie sociaal Domein. Die
beschrijven 20 min of meer relevante trends en ontwikkelingen. De toekomstscenario’s staan
voor mogelijke alternatieve voorstellingen van de toekomstige omgeving. De wijk en
dorpprofielen zijn mogelijke alternatieve ambities en accenten voor de toekomstige taakstelling
en inrichting van het gebied.
In de synthesefase zijn de wijk en dorpprofielen getoetst aan de toekomstscenario’s. Op
grond hiervan is, samen met inwoners uit het gebied, gekomen tot een selectie van
toekomstbestendige beleidsopties voor het gebied. Deze beleidsopties worden vervolgens
samen met inwoners van het gebied uitgewerkt. Dit wordt overgedragen aan de inkoopafdeling
(MZZ en OBD).
We hebben gekozen om aan te sluiten bij de energie van de wijken in ons gebied. We hebben
zo veel als mogelijk aangesloten bij bestaande overleggen en initiatieven. Tijdens het eerste
overleg hebben we leden van de Erkende Overleg Partners uit Emmerschans en BargerOosterveld gesproken. Een lid uit Emmerhout was door een treinvertraging afwezig en
niemand uit Angelslo was gekomen. We hebben akkoord gekregen op onze voorgestelde
werkwijze: passend bij de identiteit van de wijken en dorpen de gegevens ophalen. Dat
betekende dat we voor Emmerhout en Barger-Oosterveld in gesprek zijn gegaan met de
Erkende overlegpartner, aangezien beide partijen goed op de hoogte zijn van het wel en wee
van het sociale domein in hun gebieden en vervolgens met sleutelfiguren te gaan praten. Met
Emmerschans hebben we ook een gesprek gehad met de erkende overlegpartner. Voor
Angelslo en Emmerschans hebben we vervolgens ook gesproken met sleutelfiguren. De
belevingen en de cijfers hebben we getoetst aan de hand van landelijk gedestilleerde trends.
(Dit is ook afgesproken met de bewoners). Dit verhaal, compleet met cijfers, is voorgelegd aan
de werkers in het sociale domein in gebied oost. Op -of aanmerkingen zijn natuurlijk
meegenomen in het uiteindelijke resultaat.
Bovendien zijn alle collega-ambtenaren die in gebied Oost wonen vanuit hun burgerzijn
geënquêteerd. Ook die informatie is gebruikt bij het opstellen van het profiel.
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2.3.

Samenvatting in beeld
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3. Profiel Oost
3.1
Een globale schets
Gebied Oost bestaat uit de wijken Angelslo en Emmerhout en de dorpen Emmerschans en
Barger-Oosterveld. Deze verschillen onderling veel. Emmerschans en Barger-Oosterveld
waren ooit zelfstandige dorpen. En hebben nog veel van die cultuur. Angelslo en Emmerhout
zijn gebouwd rond 1960 en hebben een andere bijzondere cultuur-historische waarde.
Internationale architecten en planologen zijn zelfs op visite geweest. Angelslo kenmerkt zich
door platte daken en Emmerhout door haar woonerven en gestapelde bouw. In de wijken
Angelslo en Emmerhout zijn veel huurwoningen, in de dorpen zijn meestal koopwoningen.
Wat opvallend in Oost is, is dat vooral hier veel mensen wonen van verschillende landen van
herkomst. Deze wonen voornamelijk in de wijken Emmerhout en Angelslo. De grootste
culturele groepen zijn hierbij Turks en Marokkaans. Er wonen ca. 19.000 inwoners in gebied
oost, (7.800 in Angelslo, 7.400 in Emmerhout, 3.100 in Barger-Oosterveld en 1000 in
Emmerschans.) en 9.000 huishoudens1. De gemiddelde WOZ-waarde van de gemeente
Emmen is het laagst in gebied Oost.
Het dorp Barger-Oosterveld is een gemoedelijk en rustig Drents dorpje waar noaberschap nog
hoog in het vaandel staat. In het dorp Emmerschans kent men (in vergelijking met andere
dorpen) meer zorgen zoals bijstand, verslavingsproblematieken, WMO hulpmiddelen etc. Dit is
nog wel minder dan in de wijken Emmerhout en Angelslo.Het gebied Oost is gemengd in
leeftijden en bevolkingsopbouw. Het opleidingsniveau van Oost is gemiddeld tot laag. In gebied
Oost zijn procentueel veel instellingen die begeleid wonen aanbieden voor kwetsbare
doelgroepen, zoals mensen met een beperking of ouderen.
Angelslo en Emmerhout hebben jarenlange evaring met zelfregie, begonnen vanuit
samenwerking in de openbare inrichting. Vooral Wijkbelangen Emmerhout heeft de zelfregie
doorgezet naar het sociale domein. Ook buurtbelangen Emmerschans, wijkvereniging Angelslo
en plaatselijk belang Barger-Oosterveld hebben nagedacht over de ontwikkeling van hun
takenpakket. Dit staat in hun wijkprogramma of maatschappelijke agenda.

1

Cijfers zijn afgerond voor het leesgemak
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3.2
Sociale kenmerken: belangrijkste trends
In Oost hebben wij belangrijke trends gesignaleerd. Een aantal thema’s hebben (sterk) met
elkaar te maken. De trends kunnen als volgt worden verantwoord:
1. Blauwe zone
De wijk Emmerhout heeft als ambitie een blue zone te worden. De mensen die in Emmerhout
werken kijken op een andere manier naar gezondheid. Zij zetten het welbevinden van de
mensen centraal. Zij willen bijdragen aan een beter welbevinden door middel van
o meer natuurlijk bewegen
o gezondere voeding
o een individueel plan voor de dag, week, jaar
o verbonden met anderen
Daarom zijn alle werkers in het veld aangesloten bij Emmerhoutlijm, die altijd vanuit het
welbevinden van de mensen handelt. Niet naar de zorgbehoefte, maar naar welbevinden. Dit is
een andere manier van werken. Emmerhoutlijm is zich aan het ontwikkelen.
2. Minder rijk i.r.t. tweedeling arm en rijk
Wij signaleren ook dat gebied Oost kwetsbaar is als het gaat om inkomens en financiën. Er
komen veel negatieve ontwikkelingen samen. De cijfers laten zien dat er veel armoede is, en
ook veel bijstand, leningen, bijstandsleningen en schuldhulp. De voedselbank heeft veel
gezinnen in oost. Deze situatie is zorgelijk en verdient aandacht. Er zijn relatief veel lage
inkomens met weinig toekomstperspectief. Er is bovendien een vermindering van
arbeidsplaatsen. De bewoners die wel werken (o.a. collega’s) hebben weinig zicht op de
minder gelukkigen en hun problematieken. Er is veel leed achter de voordeur. Dit is te
begrijpen vanuit het gegeven dat de sociale cohesie laag scoort. De cijfers voor BargerOosterveld kloppen niet of minder voor bovenstaand punt. Dit heeft te maken met de identiteit
van authentiek Drents dorp waar men elkaar kent en helpt.
Onderling tussen de verschillende klassen is weinig samenhang en wordt de kloof of scheiding
steeds duidelijker. Er bestaan bijvoorbeeld verschillende buurthuizen in Angelslo waar veel
mensen komen met een lager ses (Sociaal Economische Status), dit brengt weerstand met
zich mee vanuit de omgeving van deze buurthuizen. Doordat men weinig samenhang kent,
wordt er geen contact gezocht met de buurthuizen om tot een oplossing te komen, maar
worden vaker (overlast)meldingen gedaan. We horen hierbij dat de kloof steeds groter wordt,
maar men ook geen toenadering zoekt. Bovendien laten de werkende mensen weten dat zij
niet goed op de hoogte zijn van het wel en wee van de werkloze mensen. De tweedeling
tussen arm en rijk(er) is hier ook zichtbaar.
Jongeren zijn belangrijk en moeten zich goed toekomstgericht kunnen ontwikkelen. Gebied
oost heeft relatief veel jongeren die veel ‘rugzakjes’ hebben. De jeugdzorg cijfers zijn relatief
hoog. Gekoppeld aan de conclusies van hierboven wordt een situatie geschetst waar kinderen
en jongeren zich niet goed kunnen ontwikkelen.Dit laat zich ook zien in het aanwezige
drugsgebruik en drugsdealing. Dit zijn uitingen van ontsnappingspogingen uit deze situatie.
Aan de ene kant om de ellende te willen vergeten, maar ook om “makkelijk” geld te verdienen
om uit de situatie te komen.
Het is bewezen dat verschillen in financiën ook verschillen in gezondheid opleveren. Arme
mensen leven jaren korter en hun laatste jaren langer met problemen. Dit heeft invloed op de
zorgbehoefte en de kosten voor de zorg. Voor de groeiende groep financieel kwetsbaren in
Emmen Oost is dit een zorgwekkende situatie.
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3. Kleinere huishoudens i.r.t. groen en grijs
We hebben geconcludeerd dat in gebied Oost een relatief hoog aantal 65+-ers woont, dus de
vergrijzing slaat toe. Het aantal jongeren neemt relatief af. Daarnaast is een hoog percentage
eenpersoonshuishoudens in Oost gerapporteerd. Alleenwonenden hebben een grotere kans
op eenzaamheid. Zie hiervoor ook het rapport van professor Joris Slaets. De eenzaamheid
onder de ouderen bepalen welzijn en gezondheid. De eenzame ouderen hebben over het
algemeen een grotere zorgbehoefte. Ook hierin verschilt Barger-Oosterveld weer van de rest
van Oost. In Barger-Oosterveld is een sterke cohesie en noaberschap. De oprichting van een
eigen ouderenvereniging als opvolger van de ANBO is daar een voorbeeld van.
Er ligt in gebied oost ook een spanning met de jeugd. De jeugdwerkloosheid in oost is hoog,
wat betekent dat deze jongeren zich sneller vervelen en voor overlast zorgen. Hierdoor wordt
de generatiekloof steeds sterker. Er zijn in oost diverse jongereninitiatieven die de jongelui van
de straat willen houden en ze een nuttige tijdsbesteding willen geven.
4. Cultureel divers
Er zijn veel verschillende culturen in gebied oost. Er zijn taalproblemen bij de eerste generatie
niet-westerse allochtonen. Zij spreken en lezen de taal niet, en kunnen daarmee dus geen
(medische) brieven, bijsluiters etc. lezen.Ook naar de dokter gaan of contact met een
wijkverpleegkundige levert taalproblemen op. Dit heeft effect op hun welzijn en gezondheid. De
apotheken zien ook een stijgende vraag van baxterrollen. Daarnaast kennen etnische
minderheden door hun andere cultuur een andere zorg of hulpvraag. Er is bijvoorbeeld meer
behoefte aan tolken dan aan lichamelijke verzorging. De mannen kunnen en willen
bijvoorbeeld ook niet geholpen worden door een enkele vrouw. Er zijn hier cultuurverschillen
merkbaar, waar ons systeem niet op ingericht is.
Daarnaast is vooral de beleving dat onder de etnische minderheden de werkloosheid erg groot
is (cijfers zijn niet bekend). Ook zijn er verhalen en beleving over discriminatie tijdens bijv.
sollicitatiegesprekken. Er zijn diverse verhalen gehoord over discriminatie, helaas zijn hier
geen cijfers van, maar dit is wel van invloed op het veiligheidsgevoel en de onderlinge omgang
met elkaar. Ook hierin verschilt Barger-Oosterveld weer van de rest van oost. In BargerOosterveld wonen weinig andere etniciteiten.
5. Doe het zelf!
Oost kenmerkt zich ook door Burgerkracht. Deze actieve bewoners willen graag met de
zorgpartners samenwerken en hen laten aansluiten bij bestaande en lopende wijkinitiatieven
- Voorbeelden van eigen kracht in oost, (er zijn er meer):
o Bewonersbedrijf
o Wijkklik
o Wijkwijzer en Emmerhoutlijm
o Buurthuis welkom
o Jongereninitiatieven
o Barger-Oosterveld an sich
o Diverse buurthuizen in Angelslo
o Turkse en Marokkaanse community
o Zomerkampen
o Kinderactiviteiten
In Emmerhout willen ze door de ontwikkeling van Emmerhoutlijm, meedoen met Right to
challenge. Zij willen en kunnen ook bijdragen aan een betere zorgstructuur waar vernieuwing
een plek heeft, maar waar bovenal het welbevinden van haar bewoners bovenaan staat.
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6. Langer thuis wonen i.r.t. (mantel) zorgstructuren
Oost veroudert. Er zal door landelijke regelgeving langer thuis gewoond moeten blijven. Dat is
op zich geen probleem, vele ouderen willen dat ook. De vraag is daarbij hoe de zorgstructuur
in het gebied vorm krijgt, waarbij je op de volgende onderwerpen moet letten:
- Het aantal kwetsbare ouderen neemt toe, waaronder de groep (beginnende) dementerende
ouderen. Er wordt een forse stijging verwacht
- De populatie mensen met een GGZ, LVB en LG indicatie moeten ‘zelfstandig’ langer thuis
wonen. Er worden minder indicaties verstrekt. Hoe worden onveilige situaties en overlast
voor deze doelgroepen en het gebied geminimaliseerd?
- Er is een risico dat steeds meer mantelzorgers overbelast raken. Hoe kunnen we
mantelzorgers adequaat ondersteunen?
- de lage sociale cohesie in het gebied helpt niet mee op dit thema
7. Veiligheid en verloedering
Veiligheid en verloedering zijn serieuze aandachtspunten. Gebied oost scoort hoog op
overlast, delicten en criminaliteit, dat is geen goede zaak. De verloedering hangt samen met de
lage sociale cohesie en het zich daardoor minder eigenaar voelen van hun omgeving. Ook
komt de verloedering door de onderhoudstaat van goedkope koopwoningen van financieel
kwetsbare huishoudens.
De criminaliteit houdt o.a. verband met een zwakke sociaaleconomische positie gecombineerd
met verveling.
8. Samenhang binnen de wijken
Er zijn sterke familiebanden, maar gebied oost scoort laag op sociale cohesie. Er bestaan
namelijk verschillende groepen, zogeheten communities. Die vormen zich langs etnische lijnen
en familiebanden. Het lijkt er op dat de groepen nauwelijks contact met elkaar hebben. De
groepen zijn erg op zichzelf.
9. Regels hinderen
Tijdens de interviews kwam naar boven dat het huidige zorgsysteem niet altijd meer op de
praktische situaties passen. Alhoewel we streven naar het leveren van maatwerk, blijkt het in
de praktijk weerbastiger. Dit heeft te maken met de subsidiestromen die gekoppeld zijn. Het
wordt lastig om maatwerk te leveren door de regels die we hebben afgesproken met elkaar. Wij
kennen geen indicering “maatwerk”, en ook is hier geen financieringstroom aangekoppeld.
Bevlogen als de medewerkers zijn, gaan zij creatief met de financieringstromen in het sociale
domein om. Omdat men wel de zorg/maatwerk wil leveren die men nodig heeft, is er hier en
daar sprake van creatief boekhouden. Dit zit de professionals niet lekker, zij hebben hier last
van. Zij doen dit wel, aangezien ze wel de zorg willen leveren die men nodig heeft. Ze zien dit
liever anders.
Daarnaast duren de wachttijden (o.a. door regelgeving) voor de indicaties te lang, dit gaat ten
koste van de te leveren kwaliteit van de zorg.
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4. De cijfers
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5. Gewenste maatschappelijke effecten gebied Oost
We beschrijven hier de maatschappelijke efecten die we hebben voorgelegd aan inwoners uit
en professionals uit het gebied Emmen Oost. Er zijn maatschappelijke effecten die minder
relevant zijn voor de inkoop schoonmaakondersteuning en begeleiding. Door ze wel te noemen
kunnen ze wel onvermoede verbindingen mogelijk maken. De opdrachtnemer van gebied Oost
heeft zo wel een beeld van de context.
Gewenst maatschappelijk effect 1:
Partners in Emmerhout werken samen aan de realisering van een blue zone in Emmerhout en
werken volgens bijpassende principes.
Tips voor opdrachtnemer:
1. De opdrachtnemer kent de principes van de blue zone en integreert deze of laat deze
integreren in het keukentafelgesprek.
2. De opdrachtnemer werkt nauw samen met het bewonersbedrijf en andere
bewonersinitiatieven.
3. De opdrachtnemer evalueert haar werkwijze samen met deze partners eenmaal in het
kwartaal.
4. De opdrachtnemer stelt een budget beschikbaar om bewonersinitiatieven te
ondersteunen die hetzelfde maatschappelijk effect nastreven.
Gewenst maatschappelijk effect 2:
In gebied oost zijn inwoners uit de financiële problemen.
Tips voor opdrachtnemer:
1. De opdrachtnemer werkt nauw samen met diverse partners in het gebied om tijdig
(mogelijke) financiële problemen te signaleren.
2. De opdrachtnemer werkt nauw samen met diverse partners om (met maatwerk)
preventieve acties op te zetten zodat men geen problemen gaat ervaren.
3. De opdrachtnemer kan maatwerk leveren en kiest innovatieve kostenbesparende
oplossingen en processen. Zij zoekt de rek van de regels.
Gewenst maatschappelijk effect 3:
In gebied oost leeft men met respect voor elkaar, elkaars achtergrond en overtuigingen.
Tip voor opdrachtnemer:
1. De opdrachtnemer stelt een preventiebudget beschikbaar om bewonersinitiatieven te
ondersteunen die integratie nastreven.
Gewenst maatschappelijk effect 4:
De jeugd vanaf 16 jaar heeft eigen regie over hun situatie en er kan door tijdige hulp
voorkomen worden dat ze (zwaardere) zorg nodig hebben
Tips voor opdrachtnemer:
1. De opdrachtnemer sluit aan bij en werkt samen met bewonersinitiatieven die voor de
jeugd een verbetering in hun welbevinden bewerkstelligen.
2. De opdrachtnemermaakt samen met het onderwijs en bewonersinitiatieven een plan
omsignalen rondom (problematische) jeugd vroegtijdig op te vangen en verder te
brengen.
3. De opdrachtnemer werkt hierin samen met organisaties in het 3e opvoedmilieu
(sportvereniging etc.)
4. De opdrachtnemer heeft een aanpak om de jongeren zelf een proces en plan te laten
maken om hun “probleem” aan te pakken of op te lossen, in samenwerking met diverse
partners in de wijken/dorpen.
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Gewenst maatschappelijk effect 5:
Bewonersinitiatieven die verbetering van het welbevinden en gezondheid van haar inwoners
nastreven, worden financieel ondersteund vanuit de opdrachtnemer om daardoor de
samenwerking tussen formele en informele zorg te versnellen.
Tips voor opdrachtnemer:
1. De opdrachtnemer heeft een fonds waaruit deze initiatieven worden gesteund
2. Dit fonds groeit jaarlijks
3. De opdrachtgever stelt in samenspraak met bewonersorganisaties kaders en regels op
onder welke voorwaarden initiatieven ondersteund kunnen worden.
Gewenst maatschappelijk effect 6:
In gebied oost voelt niemand zich eenzaam
Tips voor opdrachtnemer:
1. De opdrachtnemer neemt vragen rondom eenzaamheid op in het keukentafelgesprek.
2. De opdrachtnemer werkt nauw samen met bewonersinitiatieven en verwijst actief naar
deze mogelijkheden door.
3. De opdrachtnemer stelt een budget beschikbaar om bewonersinitiatieven te
ondersteunen die hetzelfde maatschappelijk effect nastreven.
4. De opdrachtnemer werkt samen met diverse partners zoals kerken, moskee, stichtingen
en vereniging om een signaleringsnetwerk op te bouwen.
5. De opdrachtnemer doet in samenwerking met het signaleringsnetwerk een onderzoek
naar de oorzaak van de eenzaamheid en stelt in gezamenlijkheid een plan op om dit
tegen te gaan.
Gewenst maatschappelijk effect 7:
Werkloze jongeren hebben een nuttige (en wijkgebonden) dagbesteding
Tips voor opdrachtnemer:
1. Sluit aan bij bewonersinitiatieven op het gebied van jeugd om te achterhalen wat de
jeugd zou willen doen.
2. Start met een pilot van 20 jongeren voor het vormgeven van een nuttige en
wijkgebonden dagbesteding, overeenkomstig wat zij leuk vinden, het gebied helpt en
aansluit bij hun kunnen.
3. Werk hier nauw samen met lopende bewonersinitiatieven, ondernemers, instellingen,
verenigingen en stichtigen.
Gewenst maatschappelijk effect 8:
In gebied oost voelen inwoners zich veilig.
Tip voor opdrachtnemer:
1. De opdrachtnemer sluit aan bij initiatieven van bewoners, gemeente en politie om
veiligheid te verbeteren. Zij is een partner in het signaleringsnetwerk.
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Gewenst maatschappelijk effect 9:
De zorginvulling (en informele hulp) is afgestemd op de culturele behoefte en
taalmogelijkheden van de zorgvrager
Tips voor opdrachtnemer:
1. Investeer in taalprogramma’s en investeer in ‘allochtoon’ personeel
2. Werk samen met diverse partners om laaggeletterdheid in het gebied tegen te gaan,
verwijs door.
Gewenst maatschappelijk effect 10:
Inwonergroepen vervullen de rol die ze graag willen
Tips voor opdrachtnemer:
1. De opdrachtnemer signaleert en staat open voor bewonersinitiatieven
2. De opdrachtnemer heeft een fonds waaruit deze initiatieven worden gesteund
Gewenst maatschappelijk effect 11:
Bewonersgroepen en zorginstellingen hebben in augustus 2017 een integrale visie én aanpak
op het thema “langer thuis wonen” inclusief ondersteuning mantelzorg en voorkomen overlast
door mensen met psychische problematiek (dementie, LVB, GGZ) om daardoor een
levensloopbestendige wijk te zijn.
Tips voor opdrachtnemer:
1. Draag bij aan de gebiedsinitiatieven om te komen tot een integrale aanpak op het
thema ‘langer thuis wonen’.
2. Organiseer het zo dat geen mantelzorger overbelast en eenzaam raakt
3. Werk dit als eerste uit voor de doelgroep ‘dementie’.
Gewenst maatschappelijk effect 12:
In 2017 is de wachttijd voor concrete hulp binnen de kaders van WMO, participatie en
jeugdzorg zo kort mogelijk.
Tips voor opdrachtnemer:
1. organiseer de verantwoordelijkheid voor handelen bij de gebiedsprofessionals en doe
wat nodig is op het moment dat nodig is om escalatie te voorkomen
2. anticipeer op mogelijke oplossingen die helpen bij crisissituaties (vb
hulpmiddelendepot in gebied)
3. Regel vooraf het proces en pas daarna de bureaucratie en financiering
4. evalueer het thema ‘mean en lean’ kwartaallijks en verbeter
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Bijlage 2: De 20 landelijk vastgestelde trends














Groen en grijs: minder jongeren en meer senioren
o De Emmense bevolking verandert van samenstelling. Het aantal ouderen neemt
sterk toe. In 2017 (!!) zal een historische omslag plaatsvinden en zal het aantal
65+-ers groter zijn dan het aantal jongeren onder de 20.
Cultureel Divers: Nieuwe burgers uit diverse landen
o De Nederlandse samenleving laat een toename in culture diversiteit zien. De trend
van de afgelopen vijftig jaar zet door waarbij meer mensen immigreren dan
emigreren. Door verandering in herkomst van immigranten over de jaren heen stijgt
daarbij de diversiteit van de allochtone bevolking.
Kleinere huishoudens: meer alleenstaanden en nieuwe woonvormen
o De samenstelling van huishoudens is de afgelopen jaren meer divers geworden en
er is een afname van de gemiddelde huishoudensgrootte. Het aantal
eenpersoonshuishoudens neemt sterk toe en het aantal (thuiswonende) kinderen
neemt
af.
Ook
ontstaan
er
allerlei
nieuwe
woonvormen
en
huishoudenssamenstellingen.
Tweedeling Leefstijlen: Toename verschil in leefstijl en gezondheid
o In Nederland bestaan grote verschillen in leefstijl en gezondheidsontwikkeling
gerelateerd aan sociaal-economische status (SES). Er is een tweedeling zichtbaar
waarbij mensen uit de lagere inkomensklasse zich vaak minder gezond voelen,
vaker langdurige beperkingen hebben en vaker één of meer chronische
aandoeningen hebben. Naarmate het verschil tussen rijk & arm toeneemt, zal ook
het verschil in leefstijl en daarmee de verwachting van het aantal levensjaren in
goede gezondheid toenemen.
Regionalisering: groei en krimp in stad en land.
o De wereldwijde trek naar de stad is ook in Nederland duidelijk zichtbaar. De
verschillen tussen regio’s in Nederland nemen steeds sterker toe, er ontstaan groei
en krimpregio’s. Oorzaken hiervoor zijn onder andere bevolkingsgroei, economische
omstandigheden, lokale arbeidsmarkt, lokale huizenmarkt en veranderingen in het
leefpatroon van de bevolking.
Veranderende arbeidsmarkt: Minder vacatures en meer flexibel werken
o De Nederlandse arbeidsmarkt is de laatste jaren sterk aan het veranderen richting
een flexibele arbeidsmarkt met een stijgende werkeloosheid en een toenemende
instroom van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europa. Daarbij worden
sommige banen overbodig door technologische ontwikkeling of worden andere
vaardigheden gevraagd. In de zorgsector wordt verwacht dat op lange termijn een
personeelstekort gaat ontstaan.
Minder rijk: afname inkomen en vermogen
o Het aantal huishoudens in Nederland dat in armoede leeft, neemt sinds 2010 weer
toe. De kans op armoede is het hoogst bij eenoudergezinnen, alleenstaanden tot
65+, lager opgeleide hoofdkostwinners, niet-westerse huishoudens en
bijstandontvangers. Voor het eerst sinds jaren is er ook een toenemende tweedeling
in inkomen zichtbaar, echter de tweedeling in vermogen in Nederland is scheef en
neemt als gevolg van de crisis sterker toe. Zo bezit de rijkste 1 procent van ons land
bijna een kwart van het totale vermogen.
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Globalisering: meer invloed van buitenaf
o Globalisering is een proces dat zowel economische, technologische, institutionele
en sociale ontwikkelingen omvat. Door de toenemende digitalisering, verbeterde
infrastructuur en ontwikkelingen op het gebied van vervoer, zowel binnen als buiten
Europa, neemt de internationale handel toe. Dit gebeurt in de vorm van import,
export en transit (doorvoer) in allerlei verschillende producten. Doordat alle
nationale economieën op deze wijze steeds meer met elkaar verweven zijn, is de
economische groei en handelssituatie in Nederland in toenemende mate afhankelijk
van economische situaties in het buitenland. Veel internationale bedrijven zijn
‘footloose’ en zij verhuizen indien het vestigingsklimaat elders beter is, waardoor
met hun vertrek ook de arbeidsplaatsen vertrekken. Tevens neemt door het
openstellen van grenzen het verkeer van personen en de arbeidsmigratie toe.
Langer thuis: zorg dichtbij en integraal
o Mensen leven langer, de zorg innoveert en door de vergrijzing verandert de
zorgvraag en neemt de zorgvraag toe. Deze elementen dienen bij te dragen aan
een ontwikkeling die past bij een wijk of dorp en de aanwezige hulpbronnen
(vrijwilligers en samenlevingsstructuur) als basis heeft.
Voorkomen: van curatief naar preventief
o Er is in de langdurige zorg toenemende aandacht voor vroegtijdige signalering van
risicovolle situaties en tijdige interventies ter voorkoming van zwaardere
ondersteuning en zorg. Er ontstaat een beweging van een focus op bestrijding van
ziekte en gebrek naar een focus op behoud van gezondheid, welbevinden en eigen
kracht door aanpassing van leefstijl en preventie. Bij deze trend is het van belang
verschillen in leefstijl tussen hoge en lage SES te onderkennen.
Op maat: ieder mens is uniek
o Er is een beweging zichtbaar van afhankelijkheid van een standaard (of
gestandaardiseerd) aanbod van voorzieningen naar een persoonlijke invulling van
wonen, welzijn en zorg. deze persoonlijke invulling vraagt om flexibilisering van het
aanbod, participatie van ‘eindgebruikers’ en een ander competentieprofiel van
professionals.
Connectiviteit: meer verbonden en meer transparantie
o Door een toename van internetgebruik en social media wordt steeds meer
informatie transparant en worden inwoners steeds mondiger. Ook ouderen. Dit leidt
tot andere besluitvormingsmodellen. Ook inwoners weten elkaar makkelijker te
vinden in online platforms en nieuwe communities. Werken deze communities ook
mee aan sterkere offline communities?
Doe het zelf: meer burger, minder overheid
o De relatie tussen overheid en inwoner verandert, waarbij inwoners steeds meer
worden uitgedaagd om meer initiatief te nemen. Vanuit een gedwongen
versobering van collectieve voorzieningen op gemeentelijk niveau wordt een
beroep gedaan op de eigen kracht van inwoners om binnen hun eigen systeem en
netwerk te zoeken (familie, buurt en andere vrijwilligers). Aan de andere kant vraagt
dit ook iets van de overheid: anders oppakken en loslaten waar kan.
Regionale netwerken: meer samenwerken in regio’s
o De noodzaak voor gemeenten om regionaal samen te gaan werken neemt toe door
een toenemende mate van decentralisatie van taken. Dit betreft zowel de
samenwerking met andere gemeenten als de lokale integrale samenwerking in
gemeenten zelf met bijv. zorginstellingen maar ook de samenwerking met burgers
en burgerinitiatieven.
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Versnippering: meer diversiteit in politiek landschap
o Het aantal (lokale) partijen waarop gestemd kan worden en het aantal (lokale)
partijen dat zitting heeft in de colleges en gemeenteraad neemt landelijk toe. De
versnippering van het politiek landschap is op nationaal, provinciaal en lokaal
niveau zichtbaar. Dit brengt een diversiteit aan standpunten en belangen met zich
mee.
Hand op de knip: minder inkomsten en hogere uitgaven
o Als gevolg van de lage economische groei dalen de overheidsinkomsten en stijgen
de overheidsuitgaven. Door hogere werkloosheid en lagere economische groei
dalen o.a. de inkomsten uit belastingen en de premie volksverzekeringen. Daarbij
leggen de vergrijzing en de daarmee gepaard gaande stijging van de zorgkosten en
het toenemende beroep op de collectieve voorzieningen een extra druk op de
uitgaven. Om het begrotingstekort (EMU-schuld) te beperken zal de overheid
moeten bezuinigen, daar zijn Rijksoverheid en decentrale overheden gezamenlijk
verantwoordelijk voor.
Politieke verschuivingen: verschuiving verantwoordelijkheden in politiek landschap
o De verhoudingen tussen lokale, landelijke en Europese politiek veranderen.
Gemeenten krijgen meer taken vanuit het Rijk die zij op lokaal niveau moeten
uitvoeren en vormgeven. Tegelijkertijd zien we een verschuiving van zeggenschap
van nationaal naar Europees niveau.
Smart Living: toename technologie thuis
o Door gebruik te maken van technisch ondersteunende voorzieningen in huis, kan
voor ouderen en hulpbehoevenden de mogelijkheid worden gecreëerd om langer
zelfstandig en veilig te kunnen wonen. Met behulp van sensoren,
omgevingsbesturing en hierop aangesloten mechanica kunnen mobiliteits-en
levenstijlbeperkingen worden ondersteund en kan snel worden ingegrepen bij
onveilig geachte situaties. Mantelzorgers en zorgprofessionals kunnen via
technologie ook op afstand contact houden en iemand ‘in de gaten houden’, of
misschien wel bijstaan.
Digitale burger: digitalisering dienstverlening en meer persoonlijk data verkeer
o Steeds meer overheidsdiensten zijn digitaal bereikbaar. De overheid heeft als
doelstelling dat in 2017 de burger al zijn zaken met de overheid digitaal kan regelen.
Daarbij krijgen, mede door de decentralisaties, meerdere (zorg)partijen toegang tot
digitale persoonlijke gegevens van burgers. De uitwisseling van persoonlijk
dataverkeer neemt toe, waardoor het borgen van de veiligheid en privacy steeds
belangrijker wordt. Ook krijgt de overheid op deze manier steeds meer data tot zijn
beschikking, waarbij Big Data analyses nieuwe inzichten in patronen van groepen
burgers kunnen geven.
Groen en duurzaam: verduurzaming leefomgeving
o Er is een toenemend bewustzijn op het gebied van duurzaamheid en aandacht voor
de kwaliteit van de leefomgeving. een prettige groene, veilige en leefbare
woonomgeving ondersteunt betrokkenheid en sociale cohesie in de buurt. Een
prettige verblijfplaats stimuleert spontane ontmoetingen tussen buurtbewoners die
noodzakelijk zijn voor de sociale cohesie. Het ondersteunt ook de zelfredzaamheid
van ouderen wanneer zij zich veilig voelen op straat en in de buurt en worden
uitgedaagd of uitgenodigd ‘er op uit te gaan’. Lokale duurzaamheidsinitiatieven
kunnen een mooie basis zijn voor zorginitiatieven.

19

