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Actualisering indicatoren Kans voor de Veenkoloniën  

Gemeente Westerwolde 

 

SAMENVATTING 
 

Conclusie Thema Armoede 

Bij aanvang was er in Westerwolde  met betrekking tot de indicatoren huishoudens met een laag inkomen en 

kinderen in een uitkeringsgezin een gunstige uitgangspositie ten opzichte van de Veenkoloniën, die positie is 

bestendigd. Het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen is in de regio sterker gestegen dan in Westerwolde, 

waardoor Westerwolde op dit vlak in 2020 lager scoort dan de Veenkoloniën. 

 

Conclusie Thema Leefstijl 

Op vrijwel alle leefstijlindicatoren is sprake van een positieve ontwikkeling in de gemeente Westerwolde. De 

uitzondering vormt het % mensen dat aan de beweegrichtlijn voldoet, dat nam af - maar de afname was 

minder dan landelijk en in de Veenkoloniën. 

 

Conclusie Thema Laaggeletterdheid 

Op de indicatoren laaggeletterdheid is er weinig ontwikkeling te zien in deze periode, al nam het aantal 

schoolverlaters zonder startkwalificatie licht toe, waardoor dit in de gemeente iets hoger ligt dan in de 

Veenkoloniën en Nederland.   

 

Conclusie Thema Jeugd 

De indicatoren rond de geboortezorg en zwangerschap laten in de gemeente Westerwolde een wisselend beeld 

zien, maar ligt over het geheel genomen iets lager dan de Veenkoloniën. Het % voortijdige schoolverlaters nam 

toe, evenals het aantal jongeren met hulp/reclassering. 

 

Conclusie Thema Participatie 

Op de meeste punten is er sprake van een positieve ontwikkeling op de participatie-indicatoren in de gemeente 

Westerwolde. Op het gebied van mantelzorg en vrijwilligerswerk wijkt de gemeente positief af van de trend in 

de Veenkoloniën en Nederland. 

 

Conclusie Thema Bekostiging 

In de gemeente Westerwolde vond over de hele linie een stijging in gebruik en kosten van zorg (‘care’) en 

ondersteuning plaats. De kosten van langdurige zorg zijn gestegen, maar in vergelijking met Nederland en de 

Veenkoloniën lager. Het gebruik van WMO is in de gemeente redelijk stabiel gebleven, maar ligt iets hoger dan 

het niveau in de regio. De kosten voor ‘cure’ laten een wisselend beeld zien, waarbij vooral de sterke groei in 

de kosten van  farmaceutische zorg opvalt.   

 

Conclusie Thema Eenzaamheid 

In Westerwolde  is de eenzaamheid licht gedaald, in 2020 ligt het % volwassenen met een hoge 

eenzaamheidscore lager dan in de Veenkoloniën en Nederland..  

 

Conclusie Thema Werk 

De werkloosheid onder volwassenen en jeugd is afgenomen in de gemeente Westerwolde. Het niveau van 

beroepsparticipatie is stil blijven staan, en daarmee loopt de gemeente achter op de Veenkoloniën en 

Nederland. 
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HOOFDSTUK 1  Verantwoording 
 

 

 

 

 

1.1 Inleiding 

Om de resultaten en impact van het programma Kans voor de Veenkoloniën (KvdVK) kwantitatief te meten, is 

een set indicatoren opgesteld en zijn in 2021 de meest recente waarden op deze indicatoren uit publiek 

beschikbare bronnen ontsloten. 

 

Deze rapportage bevat de uitkomsten voor uw gemeente. 

 

1.2 Mogelijkheden en beperkingen  

Indicatoren zijn instrumenten om in één oogopslag de resultaten van een programma te beoordelen en 

verschuivingen te vergelijken met landelijke en provinciale ontwikkelingen. Daarom hebben we voor elk thema 

een set relevante indicatoren in kaart gebracht. Vooraf is het belangrijk om te benoemen dat er beperkingen 

zijn aan een dergelijk onderzoek.  

 Indicatoren geven feitelijke informatie, maar vertellen weinig over het mogelijke oorzakelijk verband 

tussen verschillende variabelen. Indicatoren laten alleen zien wat de huidige stand van zaken is. Ze 

verklaren niet waarom iets wordt waargenomen.  

 Bij een meting met indicatoren op programmaniveau -  zoals hier wordt uitgevoerd – gaat het niet 

zozeer om het definiëren van de afzonderlijke activiteiten en middelen (input/processen) en outputs, 

maar om het meten van resultaten op een hoger niveau. Een potentieel risico bij deze benadering is 

dat de verbanden tussen de resultaten op indicator-niveau en de afzonderlijke projectactiviteiten te 

vaag of losgekoppeld kunnen worden (‘hoog over’). Ondanks dergelijke attributieproblemen kan de 

monitoring van indicatoren een goede signalering vormen van veranderingen (en voortgang) van het 

programma en de initiatieven die in het kader van KvdVK zijn ontplooid.  

Resumerend: Indicatoren zijn een instrument voor het signaleren en beoordelen van algemene trends en 

vooruitgang. Om te begrijpen waarom indicatoren laten zien wat ze laten zien, moet verder onderzoek worden 

gedaan naar oorzaken. Dat valt buiten het kader van deze opdracht. 

1.3 Selectie indicatorenset KvdVK 2022 

Voor elk thema is een set relevante indicatoren in kaart gebracht, op basis van de criteria van het DAC 

Evaluation Network1 voor het selecteren van geschikte indicatoren: 

 Geldig: Geeft de indicator direct het resultaat weer dat hij moet meten?  

 Doelstelling: Is de definitie precies en ondubbelzinnig over wat er gemeten moet worden?  

 Betrouwbaar: zijn de gegevens consistent of vergelijkbaar in de tijd? 

 Praktisch : Kunnen gegevens gemakkelijk en beschikbaar worden verzameld, tijdig en tegen redelijke 

kosten? 

 Nuttig: zijn de gegevens bruikbaar zijn voor besluitvorming en leren?  

 Eigendom: zijn de belanghebbenden het erover eens dat deze indicator zinvol is om te gebruiken? 

 

Daarnaast is een sessie gehouden met deskundigen op het gebied van volksgezondheid en epidemiologie met 

als doel besluitvorming over de indicatoren die kunnen worden gebruikt om de resultaten van het KvdVK-

                                                           
1 https://www.oecd.org EXPERTS MEETING ON INDICATORS: MEASURING AID-FOR-TRADE RESULTS AT THE COUNTRY LEVEL 

http://www.oecd.org/
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programma te meten. Op basis van de discussie werd vervolgens een indicatorset samengesteld op basis van 

de volgende aanvullende criteria: 

 Beschikbaarheid van de gegevens van 2015/2016-2020 

 Relevantie van de indicatoren voor de doelstellingen en thema’s van het KvdVK 

programma/activiteiten in het programma 

 Daarnaast moest het aantal geselecteerde indicatoren waar mogelijk worden beperkt 

 

Dit resulteerde in een set van 84 indicatoren, verdeel over 8 thema's. De set indicatoren omvat alle thema's 

van het KvdVK programma en is samengevat in een document (zie tabel). We gaan uit van publiek beschikbare 

indicatoren. De toegevoegde waarde van de KvdVK-indicatoren ligt vooral in de manier waarop verschillende 

bestaande indicatoren per thema en op gemeentelijk niveau worden gecombineerd. De centrale focus van het 

onderzoek is het signaleren van (relatieve) veranderingen, in de tijd en tussen gemeenten, in het verbeteren 

van de volksgezondheid, het verminderen van zorgkosten en gezondheidsongelijkheid. Niet alle indicatoren 

bleken in 2020 naar het gewenste niveau en actualiteit beschikbaar. Per september 2021 kon deze set naar 

tevredenheid worden gevuld. 

 

1.4 Presentatie en visualisatie van de indicatoren 

De aanpak die we hebben gekozen is om de veranderingen in waarden van de set indicatoren in elk thema in 

de tijd te laten zien (2015/2016-2019/2020). De situatie per thema wordt vergeleken met (1) andere 

gemeenten in het programma en (2) Nederland. Dit helpt bij het signaleren van potentieel relevante outcomes 

het KvdVK-programma, en mogelijke verbeterpunten voor het programma. Alle uitkomsten zijn grafisch 

weergegeven.  
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HOOFDSTUK 2  De belangrijkste resultaten 
 
 
 
 
 
 
De verschuivingen op de indicatoren tussen 2016/17 en 2020/21 zijn door de onderzoekers in kaart gebracht. 
De belangrijkste resultaten worden hieronder samengevat. De grafieken zijn in de bijlage opgenomen. 
 
2.1 Thema: armoede 
 
Eén-ouder huishoudens 

 Het aandeel één-ouder huishoudens is in de Veenkoloniën met 7% wat sterker gegroeid dan landelijk 

(6%). In Westerwolde is de groei van het aandeel éen-ouder huishoudens relatief veel lager (2%). 

Betaalrisico in corporatiewoningen 

 Het % huishoudens met een betaalrisico in corporatiewoningen is in de Veenkoloniën bijna 2x zo sterk 

gegroeid (van 13,6% naar 17,2%) als landelijk (van 12,2% naar 14,3%). Ook in Westerwolde vond een 

sterke toename plaats (van 13,3% naar 18%). 

Huishoudens met laag inkomen 

 In Westerwolde ligt het % huishoudens met een laag inkomen lager dan landelijk en het Veenkoloniaal 

gemiddelde. Er is sprake van enige stijging (van 6,5% naar 6,9%). Het % huishoudens met een laag 

inkomen is in de Veenkoloniën vergelijkbaar met Nederland (rond 7,8%).  

Kinderen in uitkeringsgezin 

 In Westerwolde is  het % kinderen in een uitkeringsgezin stabiel gebleven op 6 %. Het komt daarmee 

overeen met het landelijk gemiddelde, en is beduidend lager dan het gemiddelde in de Veenkoloniën 

(7,9%).  

Werkzame beroepsbevolking 

 Ondanks groei is de achterstand in de Veenkoloniën ten opzichte van Nederland wat verder 

toegenomen. In Westerwolde is er nauwelijks of geen groei in arbeidsparticipatie geweest, daarmee 

blijft de gemeente achter bij zowel het landelijk als het veenkoloniaal beeld van groei in 

arbeidsparticipatie. 

Personen met Bijstandsuitkering 

 In zowel 2016 als 2020 ligt het aandeel personen met bijstandsuitkering in Westerwolde lager dan in 

de regio en op het landelijke niveau. Er is sprake van een geringe toename in de periode 2016-2020.  

Gestandaardiseerd inkomen 

 Het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen in de Veenkoloniën is tussen 2016 en 2018 toegenomen. 
De toename is met +4200 een fractie lager dan het landelijk gemiddelde (+4600). In Westerwolde 
bedraagt de toename +100 en komt daarmee onder het regio-gemiddelde. Ten opzichte van het regio-
gemiddelde was in deze gemeente de uitgangspositie gunstiger , maar die is in 2020 ingelopen.. 

Conclusie Thema Armoede 

Bij aanvang was er in Westerwolde  met betrekking tot de indicatoren huishoudens met een laag inkomen en 

kinderen in een uitkeringsgezin een gunstige uitgangspositie ten opzichte van de Veenkoloniën, die positie is 

bestendigd. Het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen is in de regio sterker gestegen dan in Westerwolde, 

waardoor Westerwolde op dit vlak in 2020 lager scoort dan de Veenkoloniën. 
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2.2 Thema: leefstijl  
 
Overgewicht 

 In 2020  daalde het percentage van mensen met overgewicht voor Westerwolde met 1,2%. Het 

percentage mensen met overgewicht in Westerwolde is vergelijkbaar met het gemiddelde in de 

Veenkoloniën (boven de 58%), en hoger dan voor Nederland (bijna 50%). 

Beweegt voldoende 

 In de gemeente Westerwolde daalde het percentage volwassenen dat aan de beweegrichtlijn voldoet 

van 56,6 % in 2016 naar 46,3% in 2020 (-8,3%). Landelijk daalde dit percentage iets meer(-12,4%) en in 

de Veenkoloniën nog meer (-14,9%).  

Overmatig drinken volwassen 

 Het percentage overmatig drinkers in de Veenkoloniën is in 2020 gedaald; de afname is sterker dan de 

landelijke daling. Een sterke afname vond plaats in Westerwolde (-3%punt), waaarmee het overmatig 

drinken 1,5% punt lager ligt dan het gemiddelde in de Veenkoloniën. 

Personen met 2 of meer chronische aandoeningen 

 Het percentage personen met 2 of meer chronische aandoeningen in de Veenkoloniën is tussen 2016 

en 2019 – net als in de rest van het land – gedaald. Het niveau ligt met 5,5% hoger dan het percentage 

in Nederland (4,1%). In Westerwolde ligt het gemiddelde boven het gemiddelde percentage in de 

Veenkoloniën. 

Rokers 

 Het percentage rokers in de Veenkoloniën is tussen 2016 en 2019 sterker afgenomen dan in de rest 

van Nederland, maar ligt nog steeds iets boven het landelijk gemiddelde. In Westerwolde ligt het 

percentage rokers iets boven het gemiddelde van de Veenkoloniën. 

 
Obesitas 

 Het percentage volwassenen met obesitas is in de gemeente Westerwolde stabiel gebleven en wijkt 

daarmee positief af van de stijging in de regio en landelijk. Tegelijkertijd lag Westerwolde in 2016 1,5% 

punt boven het regionaal gemiddelde. In 2020 is er geen verschil meer. In de Veenkoloniën, en in 

Westerwolde, is ook in 2020 het percentage met 20% hoger dan Nederland (14,7%).  

Conclusie Thema Leefstijl 

Op vrijwel alle leefstijlindicatoren is sprake van een positieve ontwikkeling in de gemeente Westerwolde. De 

uitzondering vormt het % mensen dat aan de beweegrichtlijn voldoet, dat nam af - maar de afname was 

minder dan landelijk en in de Veenkoloniën. 

 
2.3 Thema: laaggeletterdheid  
 
% laaggeletterden 

 In Westerwolde bleef het percentage laageletterheid stabiel op 16%, dit is duidelijk hoger dan het 
landelijk gemiddelde in 2020 (12%).  
 

Schoolverlaters zonder startkwalificatie 

 Het percentage leerlingen van 12-23 jaar dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat is in 2020 

licht gestegen in Westerwolde. Het percentage leerlingen van (12-23 jaar) dat zonder startkwalificatie 

het onderwijs verlaat in Westerwolde is een fractie hoger dan Nederland en de Veenkoloniën.  

Conclusie Thema Laaggeletterdheid 

Op de indicatoren laaggeletterdheid is er weinig ontwikkeling te zien in deze periode, al nam het aantal 

schoolverlater zonder startkwalificatie licht toe, waardoor dit in de gemeente iets hoger ligt dan in de 

Veenkoloniën en Nederland.   
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2.4 Thema: jeugd  
 
1 ouder gezin 

 In Westerwolde is het aantal kinderen in een 1-oudergezin met 10% sterk toegenomen (landelijk 2%, 

in de Veenkoloniën 5%). 

Tienermoeders 

 er is een sterke afname van het % tienermoeders in Westerwolde (0,58%), dat in 2016 het hoogste 

scoorde binnen de regio (1,21%). Het huidige aandeel is vergelijkbaar met het gemiddelde in de 

Veenkoloniën (0,59%), maar ligt nog steeds duidelijk boven het landelijk gemiddeld (0,39%). 

Perinatale mortaliteit 

 De sterfte rond de geboorte is in Westerwolde afgenomen van 2017 – 2019, maar ligt (8 per 1000 

geboortes) ruim boven zowel gemiddelde in Nederland (4,4 per 1000) als het gemiddelde in de 

Veenkoloniën (4,4 per 1000).  

Zwangerschapsbegeleiding voor 10 weken 

 In Westerwolde ligt het % met zwangerschapsbegeleiding structureel lager dan het regionale en 

landelijke gemiddelde. Tussen 2017 en 2019 vond in de gemeente een afname plaats. 

Vroeggeboorten / te laag geboortegewicht 

 Het aantal vroeggeboorten en/of geboorten met te laag gewicht ligt in de Veenkoloniën iets hoger 

(170 per 1000)  dan landelijk (158 per 1000). Er is een toename van het aantal in Westerwolde van 170 

in 2017 tot 177 vroeggeboorten per 100 geboortes in 2019. 

Voortijdige schoolverlaters (MBO) 

 Het % voortijdige schoolverlaters in Westerwolde is gelijk gebleven tussen 2017 en 2020 en ligt 

beduidend lager dan in Nederland en ook iets lager dan de Veenkoloniën 

 
Voortijdige schoolverlaters (VO+MBO) 

 Het percentage voortijdig schoolverlaters (VO + MBO) ligt in de Veenkoloniën op het zelfde niveau als 

in Nederland (1,7%). Er heeft sinds 2017 een lichte daling plaatsgevonden. In Westerwolde is een 

tegengestelde ontwikkeling te zien, daar heeft een lichte stijging tov 2017 plaatsgevonden, waardoor 

de gemeente nu boven zowel het landelijk als het regionaal gemiddelde scoort. 

Jongeren met hulp/reclassering 

 Het aantal jongeren met hulp en/of reclassering nam in Westerwolde toe van 0 naar op 10. Dit is lager 

dan het gemiddelde van de Veenkoloniën. Het aantal jongeren met hulp van jeugdbescherming bleef 

stabiel. 

Conclusie Thema Jeugd 

De indicatoren rond de geboortezorg en zwangerschap laten in de gemeente Westerwolde een wisselend beeld 

zien, maar ligt over het geheel genomen iets lager dan de Veenkoloniën. Het % voortijdige schoolverlaters nam 

toe, evenals het aantal jongeren met hulp/reclassering. 

 

 
2.5 Thema: participatie 
 
Functioneringsproblemen (een of meer beperkingen) – Volwassenen 

 Het percentage volwassenen met één of meer beperkingen is tussen 2016 en 2020 in Westerwolde 

afgenomen van 17,5 naar 16%. Die trend is ook terug te vinden in Nederland en in de Veenkoloniën. 

De afname in de Veenkoloniën was iets groter, maar het niveau ligt met 17,1% nog steeds boven het 

landelijk gemiddelde (14,5%). 
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Huishoudens met een voorziening in sociaal domein-alleen Participatie-wet 

 Het aandeel huishoudens met een voorziening in de Participatiewet is Westerwolde gestegen, de 

stijging is iets minder groot als in de Veenkolonien en landelijk.  

Goede ervaren gezondheid 

 Het percentage volwassenen met een goede ervaren gezondheid is over de hele linie in 2020 hoger 

dan in 2016. De toename in Nederland was echter iets sterker dan in de Veenkoloniën. In 

Westerwolde was er een sterkere stijging dan in de Veenkoloniën,  van 72% (lager dan regio) naar 76% 

(hoger dan regio). 

 
Mantelzorg geven 

 Het percentage volwassenen dat mantelzorg geeft blijft in Westerwolde tussen 2016 en 2020 gelijk, en 

wijkt daarmee af van de trend in Nederland en de Veenkoloniën, waar sprake is van een afname.  

Voldoende regie over eigen leven   

 In Westerwolde vond een relatief wat sterkere groei dan landelijk en regionaal plaats in het % mensen 

dat voldoende regie over het eigen leven ervaart,  tot een waarde boven het gemiddelde (n.l. 93% vs 

90,6% gemiddeld).  

Vrijwilligerswerk 

 Het percentage volwassenen dat vrijwilligerswerk doet, ligt in 2020 voor Westerwolde wat hoger dan 

landelijk en het gemiddelde van de Veenkoloniën. Daarbij was er in Westerwolde sprake van enige 

toename, terwijl landelijk en regionaal juist sprake was van een kleine afname. 

Conclusie Thema Participatie 

Op de meeste punten is er sprake van een positieve ontwikkeling op de participatie-indicatoren in de gemeente 

Westerwolde. Op het gebied van mantelzorg en vrijwilligerswerk wijkt de gemeente positief af van de trend in 

de Veenkoloniën en Nederland. 

 

 

2.6 Thema: bekostiging 
 
Huishoudens met een voorziening in sociaal domein-alleen WMO 

 Het aandeel huishoudens met een WMO voorziening in sociaal domein is tussen 2016 en 2020 in 

Westerwolde vrijwel gelijk gebleven. Zowel in 2016 als in 2020 ligt het gemiddelde in de gemeente 

boven dat van de Veenkoloniën en Nederland . 

Huishoudens met 2 voorzieningen in sociaal domein 

 Het aantal huishoudens per 1000 met 2 voorzieningen in het sociaal domein is van 2016 naar 2020 is 

in Westerwolde iets sterker gestegen dan in de Veenkoloniën.  

Huishoudens met 3 – 6  voorzieningen in sociaal domein (WMO) 

 Het aantal huishoudens per 1000 met 3 of meer WMO voorzieningen is tussen 2016 en 2020 in 

Westerwolde sterk afgenomen, terwijl dit  in de Veenkoloniën en landelijk gelijk bleef of toenam..  

Zvw-Huisartsenzorg-kosten per verzekerde 

 De kosten van huisartsenzorg per verzekerde zijn tussen 2016 en 2019 in Westerwolde iets minder 

gestegen (+5 naar 187))  dan in de Veenkoloniën(+9 naar 189), en liggen boven het landelijk 

gemiddelde.  

 
Zvw-Farmaceutische zorg-Kosten per verzekerde 

 De kosten van farmaceutische zorg per verzekerde zijn in Westerwolde en in de Veenkoloniën sterker 

gestegen dan in Nederland, en lagen zowel in 2016 als in 2019 boven het landelijk niveau. 
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Zvw-Medisch-Specialistische zorg-kosten per verzekerde 

 De kosten van MSZ namen tussen 2016 en 2019 in Nederland, de Veenkoloniën en Westerwolde af. 

De kosten per verzekerde in Westerwolde zijn met E1575 hoger dan in de Veenkoloniën (E1493) en in 

Nederland (E1263). 

Zvw-Wijkverpleging-kosten per verzekerde 

 De kosten van wijkverpleging per verzekerde liggen in Westerwolde zowel in 2016 als in 2019 

beduidend hoger dan zowel regionaal als landelijk gemiddeld(E474, tegen E356 per verzekerde in de 

Veenkoloniën en E205 landelijk).. De kosten zijn niet gestegen in deze periode.  

Zvw-Geestelijke gezondheidszorg-kosten per verzekerde 

 De kosten van geestelijke gezondheidszorg per verzekerde zijn in van 2016 tot 2018 in de 

Veenkoloniën gestegen, maar ze liggen onder het landelijk gemiddelde. In Westerwolde zijn de kosten 

relatief laag. 

 

Wet langdurige zorg (WLZ)-kosten per verzekerde 

 De WLZ kosten per verzekerde zijn in de gemeente gestegen , maar ze liggen beduidend lager dan in 

de Veenkoloniën en Nederland.  

WLZ-Zorg in een instelling-Kosten per verzekerde 

 De kosten van WLZ-Zorg in een instelling zijn van 2016 tot 2019 toegenomen. In Westerwolde is zowel 

het niveau van de kosten als de stijging vergelijkbaar met het landelijk beeld.  

WLZ-Zorg thuis-Kosten per verzekerde 

 De kosten van WLZ-Zorg thuis per verzekerde zijn tussen 2016 en 2019 in Westerwolde bijna 

verdubbeld, maar ze liggen zowel in 2016 als 2020 beduidend lager dan in de Veenkoloniën en in 

Nederland.  

Zorgverzekeringswet (ZVW)-Kosten per verzekerde 

 De totale kosten zorgverzekeringswet (ZVW) per verzekerde zijn in 2019 in de Veenkoloniën als geheel 

als ook in Westerwolde licht gedaald, maar ze liggen bijna E500 boven het landelijk gemiddelde en zijn 

ook hoger dan het gemiddelde in de Veenkoloniën. 

 

GGZ-Zorggebruikers 

 Het aantal GGZ-Zorggebruikers per 10,000 verzekerden is tussen 2016 en 2019 in de Veenkoloniën, 

net als in Nederland, gedaald. Het zorggebruik van GGZ is lager dan in Nederland. Er is een sterke 

daling in Westerwolde (-138 per 10000). 

Wijkverpleging-zorggebruikers 

 Het aantal gebruikers van wijkverpleging is tussen 2016-2019 in de Veenkoloniën verhoudingsgewijs 

sterk gestegen tot 529 per 10.000; landelijk ligt dit op 340 per 10.000. In Westerwolde is er een sterke 

groei: (>+100 per 10.000). 

Huisartsenzorg 

 Het aantal verzekerden dat huisartsenzorg gebruikt (per 10.000) is in 2019 in Westerwolde licht 

gestegen naar 8271 per 10.000. Dat is beduidend lager dan het in de Veenkolonien (8923) en net  

boven het landelijk gemiddelde van 8195 per 10.000. 

Mantelzorg ontvangen 

 In Westerwolde  blijft het percentage volwassenen dat mantelzorg ontvangt vrijwel stabiel tussen 

2016 en 2020 (15%), en ligt daarmee iets hoger dan in de Veenkoloniën en Nederland. 
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Conclusie Thema Bekostiging 

In de gemeente Westerwolde vond over de hele linie een stijging in gebruik en kosten van zorg (‘care’) en 

ondersteuning plaats. De kosten van langdurige zorg zijn gestegen, maar in vergelijking met Nederland en de 

Veenkoloniën lager. Het gebruik van WMO is in de gemeente redelijk stabiel gebleven, maar ligt iets hoger dan 

het niveau in de regio. De kosten voor ‘cure’ laten een wisselend beeld zien, waarbij vooral de sterke groei in 

de kosten van  farmaceutische zorg opvalt.   

 

2.7 Thema: eenzaamheid  
 

 In Westerwolde is de eenzaamheid licht gedaald, terwijl het in Nederland en de Veenkoloniën is 

gestegen. Lag het % volwassenen met een hoge eenzaamheidscore in Westerwolde in 2016 hoger, in 

2020 ligt het lager dan in de Veenkoloniën en Nederland. 

 Conclusie Thema Eenzaamheid 

In Westerwolde  is de eenzaamheid licht gedaald, in 2020 ligt het % volwassenen met een hoge 

eenzaamheidscore lager dan in de Veenkoloniën en Nederland..  

 

2.8 Thema: werk  
 
Werkloosheid 

 In de Veenkoloniën is de werkloosheid afgenomen van 6.6% naar 3,9% (-41%), in Westerwolde van 6,8 

naar 3,8%. In Westerwolde is achterstand op Nederland ingelopen 

Beroepsbevolking met hoog onderwijsniveau 

 In Westerwolde is het aandeel hoogopgeleiden toegenomen van 104 naar 156 per 1000. Daarmee ligt 

de gemeente in 2020 echter nog steeds duidelijk achter op het gemiddelde in de Veenkoloniën en in 

NL.  

Werkloosheid jeugd 

 De hoge werkloosheid onder jongeren in Westerwolde is afgenomen en ligt in 2020 op het landelijk 

gemiddelde (en onder het gemiddelde in de Veenkoloniën).  

Beroepsbevolking met laag onderwijsniveau  

 Het aandeel beroepsbevolking met een laag onderwijsniveau is tussen 2016-2020 in de Veenkoloniën 

en Nederland gedaald, maar in de gemeente Westerwolde gelijk gebleven, waardoor het in 2020 

hoger is dan in Nederland en de regio (156 per 1000).  

Werkzame beroepsbevolking 

 Ondanks groei is de achterstand in de Veenkoloniën ten opzichte van Nederland toegenomen. Dat 

geldt ook voor Westerwolde ten opzichte van de Veenkoloniën. Het niveau van beroepsparticipatie is 

stil blijven staan in de gemeente. 

Conclusie Thema Werk 

De werkloosheid onder volwassenen en jeugd is afgenomen in de gemeente Westerwolde. Het niveau van 

beroepsparticipatie is in Westerwolde stil blijven staan, en daarmee loopt de gemeente achter op de 

Veenkoloniën en Nederland. 
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Bijlage Gemeente Westerwolde Grafieken 
 

Thema: armoede 
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Thema: leefstijl 
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Thema: laaggeletterdheid 
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Thema: jeugd 
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Thema: participatie 
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Thema: bekostiging 
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Thema: eenzaamheid 

 
Thema: werk 
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