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Met hart voor de regio gaan we samen aan de slag

Op welke punten 
willen we de 

huidige werkelijkheid 
veranderen?
2023 & 2030

Welke concrete 
verandering willen we 

in de praktijk realiseren? 
2023

Ambitie 2030 
Een meer veerkrachtige en 
economische innovatieve regio op 
6 sectoren: HTSM, Groene Chemie, 
logistiek, Duurzame energie, 
Vrijetijdseconomie en Zorg

pijler

Ambitie 2030 
Een toekomstbestendige (duurzaam en 
levensloopbestendig) woningvoorraad voor 
de woningeigenaren in de regio, die behoren 
tot de doelgroep van de woningcorporaties 
én in de goedkope koopvoorraad wonen

pijler

Ambitie 2030 
Bestaande inwoners en mogelijk nieuwe inwoners kunnen rekenen op 
toekomstbestendige en bereikbare zorg-, onderwijs- en welzijnsinstellingen
• Voldoende en passend bij de vraag, opgeleid personeel in zorg en welzijn
• Kwetsbare groepen in buurten en wijken hebben passende ondersteuning

pijler

Strategische doelen programma

Sterkere economische structuur

Versterken Brede welvaart in de Regio

Het gezamenlijk streefbeeld bestaat uit een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor innovatieve economi-
sche ontwikkelingen, met passend onderwijs afgestemd op de economische structuur, een bloeiende 
vrijetijdseconomie, goede bereikbaarheid en een toekomstbestendig, aantrekkelijk en aantrekkend 
woonklimaat. Voor de bestaande inwoners en mogelijk nieuwe inwoners, die allen kunnen rekenen op 
toekomstbestendige en bereikbare zorg-, onderwijs- en welzijnsvoorzieningen.

Betere kwaliteit van leven & leefomgeving

Ambitie Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

Ambitie 2030

VERSTERKEN BREDE WELVAART IN DE REGIO

Het gezamenlijk streefbeeld bestaat uit een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor innovatieve economische ontwikkelingen, met passend onderwijs afgestemd op 
de economische structuur, een bloeiende vrijetijdseconomie, goede bereikbaarheid en een toekomstbestendig, aantrekkelijk en aantrekkend woonklimaat. Voor de 
bestaande inwoners en mogelijk nieuwe inwoners, die allen kunnen rekenen op toekomstbestendige en bereikbare zorg-, onderwijs- en welzijnsvoorzieningen.

Ambitie Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

STRATEGISCHE DOELEN PROGRAMMA

Sterkere economische structuur Betere kwaliteit van leven & leefomgeving
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BEGIN

pijler

Ambitie 
pijler WERKEN

Meer STRUCTURELE SAMENWERKING tussen 
overheid, ondernemingen en overheid in de regio 

om te kunnen innoveren

Meer DIGITALISERING 
bij bedrijven 
in de regio

Meer INNOVATIEVE 
KRACHT 

in de regio

Er zijn meer GOED EN 
PASSEND OPGELEIDE

ARBEIDSKRACHTEN in de regio

Strategische doelen 
pijler WERKEN

In 2023 is er meer 
structurele samenwerking 
tussen overheden, onderne-
mers en onderwijs.

In minimaal 20 
projecten is dit 
zichtbaar

In 2023 zijn er 
minimaal 5 grens-
overschrijdende
samenwerkings-
initiatieven

In 2023 zijn er 
8 innovatie
omgevingen en 
300 bedrijven
betrokken bij 
innovatie

In 2023 zijn in de vrijetijdssec-
tor 200 bedrijven in transitie op 
digitalisering, en 100 overige 
bedrijven

In 2023 sluit het scholingsaanbod 
beter aan op de behoefte van het 
werkveld (arbeidsmarkt regio)

In 2023 zijn:

- bestaande net-
werken versterkt

 en
- nieuwe 

netwerken
ondersteund

Ambitie 2030 
Een meer veerkrachtige en economische innovatieve regio op 6 sectoren:
HTSM, Groene Chemie, logistiek, Duurzame energie, Vrijetijdseconomie en Zorg

Operationele (meet-
bare) doelen pijler 

WERKEN

VERSTERKEN BREDE WELVAART IN DE REGIO

Het gezamenlijk streefbeeld bestaat uit een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor innovatieve economische ontwikkelingen, met passend onderwijs afgestemd op 
de economische structuur, een bloeiende vrijetijdseconomie, goede bereikbaarheid en een toekomstbestendig, aantrekkelijk en aantrekkend woonklimaat. Voor de 
bestaande inwoners en mogelijk nieuwe inwoners, die allen kunnen rekenen op toekomstbestendige en bereikbare zorg-, onderwijs- en welzijnsvoorzieningen.

Ambitie Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

STRATEGISCHE DOELEN PROGRAMMA

Sterkere economische structuur Betere kwaliteit van leven & leefomgeving
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BEGIN

Ambitie 
pijler WONEN

A: Meer mensen met een 
laag inkomen treffen 

duurzaamheidsmaatregelen in 
hun goedkope koopwoning

B: Meer particulieren met 
een laag inkomen kunnen 

langer zelfstandig thuis wonen 
in hun eigen koopwoning

In 2023 hebben we inzicht in 
een plan voor ontwikkeling
woningvoorraad tot 2030

C: Betere fi nancierings-
mogelijkheden voor mensen 
met een laag inkomen voor 

aanpassen eigen woning

Meer fi nancierings-
mogelijkheden voor de 

toekomst

Strategische doelen 
pijler WONEN

Operationele (meet-
bare) doelen pijler 

WONEN

Inspanningen, 
activiteiten en

projecten
pijler WONEN

In 2023 is er een
fi nancieringsmodel
ingeregeld

..   Aantal mensen maakt gebruik van 
mogelijkheden A, B & C

In 2023 zijn er 6 geslaagde proeftuinen en 
inzicht in welke aanpakken in welke wijk/dorp 
succesvol zijn

Langer zelfstandig wonen

Ambitie 2030 
Een toekomstbestendige (duurzaam en levensloopbestendig) woningvoorraad voor de woningeigenaren in de regio,
die behoren tot de doelgroep van de woningcorporaties én in de goedkope koopvoorraad wonen

pijler

VERSTERKEN BREDE WELVAART IN DE REGIO

Het gezamenlijk streefbeeld bestaat uit een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor innovatieve economische ontwikkelingen, met passend onderwijs afgestemd op 
de economische structuur, een bloeiende vrijetijdseconomie, goede bereikbaarheid en een toekomstbestendig, aantrekkelijk en aantrekkend woonklimaat. Voor de 
bestaande inwoners en mogelijk nieuwe inwoners, die allen kunnen rekenen op toekomstbestendige en bereikbare zorg-, onderwijs- en welzijnsvoorzieningen.

Ambitie Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

STRATEGISCHE DOELEN PROGRAMMA

Sterkere economische structuur Betere kwaliteit van leven & leefomgeving
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BEGIN

pijler

Minder hulpverleners betrokken 
per huishouden 

Er is voldoende relevant opgeleid 
personeel voor zorg en 

ondersteuning, passend bij de vraag

Inwoners wonen zo lang 
mogelijk zelfstandig

Jeugdigen krijgen optimale kansen
en kunnen zich ontwikkelen 

tot zelfstandige volwassenen

Het vergroten van de 
juiste competenties van 

hulpverleners, integraal en 
vanuit een mensgerichte 

benadering

Er is een beter lerend 
netwerk van gezinnen en 

organisaties, zoals welzijn, 
zorg, onderwijs, kinder-

opvang, gemeente en het 
informele netwerk

Ambitie 2030 
Bestaande inwoners en mogelijk nieuwe inwoners kunnen rekenen op toekomstbestendige en bereikbare zorg-, onderwijs- en welzijnsinstellingen
• Voldoende en passend bij de vraag, opgeleid personeel in zorg en welzijn
• Kwetsbare groepen in buurten en wijken hebben passende ondersteuning

Ambitie 
pijler WELZIJN

Strategische doelen
pijler WELZIJN

Operationele doelen 
pijler WELZIJN

In 2023 wordt 
meer gebruik 
gemaakt van 

niet-geïndiceerde 
ondersteuning

In 2023 is 
er integrale 

samenwerking 
tussen organisaties 
en maken ze meer 

gebruik van elkaars 
expertise

In 2023 zijn er 
meer hulpverleners 

opgeleid in 
effectieve 

methodieken, 
integraal en vanuit 

mensgerichte 
benadering

In 2023 passen 
meer hulpverleners 

effectieve 
methodieken toe, 

integraal en vanuit 
mensgerichte 
benadering

In 2023 zijn er HBO 
opleidingen voor 
Verpleegkunde en 
Social Work binnen 

de regio en 
aantrekkelijk voor

de hele regio

In 2023 sluiten 
HBO opleidingen 
Verpleegkunde en 
Social Work beter 
aan bij de vraag

In 2023 stromen 
meer MBO 

geschoolden door 
naar HBO niveau

In 2023 is het 
voorzieningenniveau 
in buurten en wijken 

beter op peil om 
langer zelfstandig 
wonen mogelijk te 

maken

In 2023 is een 
structurele 
afstemming 

over optimale 
ontwikkeling van 

kinderen en de inzet 
van alle partijen in 

deze

Snelle en passende 
ondersteuning van 

jeugdigen, waardoor 
minder specialistische hulp 

nodig is

Het effectiever en 
effi ciënter organiseren 

van ondersteuning

Regio Deal 1 Prezi



RAAMWERK KENNISSESSIES 
REGIO DEAL

Mensen verheugen zich op de kennissessies van de Regio Deal. Elke kennissessie kent als 
overkoepelend doel samen leren en innoveren om de brede welvaart in de regio te versterken.

Per bijeenkomst is het specifieke doel helder, mensen weten waar ze voor komen. De sessies zijn 
van begin tot eind sprankelend, goed georganiseerd, strak geleid en mooi vormgegeven.

Om dat te bereiken, verloopt elke kennissessie via onderstaand raamwerk.

STAP 1: KEN HET DOEL VAN JE BIJEEN-
KOMST

De eerste vragen die je jezelf kunt stellen wanneer je 

een bijeenkomst organiseert zijn: Wat is de reden van je 

bijeenkomst? Waarom komen we bij elkaar? Wat is het 

doel?

Denk hier echt goed over na, het is bepalend voor je 

succes!

Kies een krachtig en duidelijk omlijnd doel. Een helder 

doel helpt je beslissingen te nemen over de invulling van 

de bijeenkomst.

NB: Let op, een categorie is geen doel. 

Een kennissessie is geen doel op zichzelf. 

Kennis delen is geen doel op zich, het is een middel om 

ergens te komen. Wat wil je ermee bereiken? Wat is de 

bedoeling? Waarom wil je kennis delen, met welk doel?

Kies een betekenisvol, maar ook een scherp en gedurfd 

doel. Wees specifiek. Hoe scherper je doel, hoe 

duidelijker je focus, des te meer enthousiasme roep je 

op bij je deelnemers.

HELP, HOE KOM IK DAAR?

• Kijk vanaf een afstandje. Kijk naar je  

bijdrage op lange termijn.

• Stel 5x ‘de waarom vraag’.

•  Houd het einde voor ogen. Werk terug 

vanaf het resultaat, datgene wat veran-

derd is nadat je bij elkaar bent gekomen.

•  Geen doel? Dan geen bijeenkomst. Stap 1: Ken het doel van je bijeenkomst 

 Stap 2: Wie zijn de deelnemers  

 Stap 3: Wees een goede gastheer of gastvrouw 

 Stap 4: Je bijeenkomst is begonnen voordat   
              die begint 

 Stap 5: Een goede start is het halve werk  

 Stap 6: De bijeenkomst  

 Stap 7: Afsluiten 

TIP 2: Zorg voor eigenheid. Wat 

maakt deze kennissessie(s) anders 

dan wat je eerder deed?

TIP 1: Maak de naam van de sessie 

zo specifiek mogelijk. Verbind daarin 

de wie met het wat.

De Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe heeft tot doel om  
de brede welvaart in de regio te versterken. We doen  
dit gezamenlijk, omdat we alleen gezamenlijk regio-
specifieke vraagstukken op het gebied van Wonen, 
Werken en Welzijn kunnen oplossen en aanpakken. 
Wij geloven dat in samenwerking synergie zit en door te 
leren van en met elkaar, maken we kennis toegankelijk.

Een van de manieren om te zorgen voor kennisuitwisseling 
is het organiseren van kennissessies. Het organiseren 
van en het communiceren over een kennissessie is de 
verantwoordelijkheid van de penvoerder/projectleider. 

Vanuit het programmateam van de Regio Deal Zuid- en 
Oost-Drenthe stimuleren we dit en delen we dit. Mocht 
je er zelf niet uitkomen, dan kunnen we kijken hoe we je 
hierbij kunnen faciliteren. Neem in dat geval contact met 
ons op via regiodealzo@drenthe.nl

Canva ondergrond 

Raamwerk Kennissessies + introfilmpje + ‘wachtkamer filmpje’ met 
doelen - in ontwikkeling

Regio Deal  Zuid- en Oost-Drenthe 

  INDEX
  PER TEAM: 

   Stuurgroep

   Vakbestuurders

   Programmateam

   Coördinatieteam

  Ontwikkelteam Werken

  Ontwikkelteam Wonen

  Ontwikkelteam Welzijn 

  

  PER ORGANISATIE:

 - gemeente Aa en Hunze

 - gemeente Borger-Odoorn

 - gemeente Coevorden

 - gemeente Emmen

 - gemeente Hardenberg

 - gemeente Hoogeveen

 - provincie Drenthe

 - instellingen
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Regio Deal  Zuid- en Oost-Drenthe Contactgegevens

Terug naar
indexCoordinatieteam Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

Coördinatieteam

Erik Bos
programmamanager
06 - 20 36 44 51
e.bos@drenthe.nl

Coördinatieteam

Merel Heidinga
programmasecretaris
06 - 52 47 50 93
m.heidinga@drenthe.nl

Coördinatieteam

Peter de Jager

06 - 11 39 61 38
p.dejager@borger-odoorn.nl

Coördinatieteam

Kirsten Klasen

06 - 11 91 29 13
k.klasen@coevorden.nl

Henk Jan Wever

06 - 51 35 49 43
hwever@aaenhunze.nl

Coördinatieteam

Jasper Prick

06 - 21 25 07 88
j.prick@emmen.nl

Coördinatieteam

Coördinatieteam

Klaas Geers

06 - 50 97 44 67
klaas.geers@hardenberg.nl

Geert Jansen

06 - 27 00 41 32
g.jansen@dewoldenhoogeveen.nl

Coördinatieteam

Coördinatieteam

Hannie Wolters

0592 - 36 58 22
h.wolters@drenthe.nl 

Coördinatieteam

Joop Tebbens

06 - 51 15 56 37
joop.tebbens@hardenberg.nl

‘Smoelenboek’ 
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Gemeente Emmen

Raymond Wanders
Gemeente Emmen

Jisse Otter
Gemeente Emmen

Jasper Prick
Gemeente Emmen

L. Horstmann
Drenthe College

Jacqueline Tuinbeek
Dutch Techzone

Irma Twickler
Gemeente Aa en Hunze

Mischa Baert
Fokker Hoogeveen
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PMS

binnenkant ?

Mismatched

Buitenkant

binnenkant 

buitenkant
voorkant

PMS Coolgrey 11

PMS Coolgrey 3

PMS Coolgrey  1 LIEVER WIT

Tot snel! Welkom!

Succes!

Met  voor de regio!

Zomergroet!

A5 kaarten / zomergroet scherm en druk


