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Programma

• Welkom en Opening Frits Alberts

• Toelichting programma en achtergrond René  Van der Most

• Evaluatiekader en update indicatoren Peter Linschoten 

• Werkwijze en indicatoren 

• Regionale beweging  Groningse Veenkoloniën Gerjan Navis 

• Korte Pauze

• Regionale ontwikkelingen Goede Kansrijke start      Martien Kroeze 

• Vervolgafspraken  en afsluiting



Kans voor de Veenkoloniën 

• Impuls aan de gezondheid van inwoners in de veenkoloniën

• Elf gemeenten 

• Meerjarig Programma

• Aandacht voor achterliggende factoren 

• Belangrijke rol voor bewonersinitiatieven 

• https://vimeo.com/728104715/82627857f3

https://vimeo.com/728104715/82627857f3


Kans voor de Veenkoloniën 

• Onderzoek 

• Proces- actie begeleidend onderzoek (TGO)

• Bewegingen  in de regio  (Aletta Advies)

• Leren en kennisdelen 



Kans Voor De Veenkoloniën

Update indicatoren 2021

Peter van Linschoten

Roya Shokoohi



Even voorstellen … 

Aletta Advies: toegepaste tak van Aletta Jacobs School of Public Health

 Monitoring & Evaluatie

 Programma’s (NPG, Regiodeal Oost Groningen, KvdVK)

 MKBA (Michi Noeki, Dorpsondersteuner, Voorzorg)

 Advies

 Regiovisie Groningen

 Preventiefonds Assen

 Brede Welvaart Indicator

 Procesbegeleiding

 Kwartiermaker Kavelmodel

 Lerende evaluatie

 Evaluatiekader NPG



Vraagstelling KvdVK 2021

 Ontwikkel een ‘evaluatiekader’ voor KvdVK

 Wat zijn realistische verwachtingen?

 Actualiseer de indicatoren

 Met oog op het Programma en evaluatiekader

 Recente scores op indicatoren (2019/2020) 

 Vergelijking met de ‘startfoto’



Theory of change 
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Doelredenering KvdVK

 Verschillen in 

 Investeringen

 Tijdsduur

 Schaal van de projecten

 Totale middelen 10 mln over 8 jaar

 Jaarlijkse zorguitgaven KvdVK 115 mln

 Effectiviteit van programma verhogen



9 principes voor effectief programma

 Inzetten op domeinoverstijgende aanpak

 Differentieer waar nodig

 Benut kansen in verschillende levensfasen

 Werk samen met de mensen om wie het gaat

 Werk persoonsgericht

 Versterk geloof in eigen kunnen en zelfredzaamheid

 Stuur op al doende leren en experimenteren

 Investeer in goede monitoring en evaluatie

 Werk aan borging van effectieve aanpakken in praktijk en beleid



Actualisering indicatoren

Disclaimer

 Achteruitkijkspiegel: 2019 en 2020

 Kloof tussen indicatoren en ‘outputs’ 

 Geen oorzakelijk verband

 Geen verklaring van verschuivingen

 Wel een aanzet voor de duiding

 Ordening in thema’s

 Benchmark met 2016/KvdVK/Provincie/NL

➢ Indicatoren vormen een signalering

➢ Algemene trend en voortgang 



Samenstelling indicatorenset

 Criteria

 validiteit, betrouwbaar, actueel, landelijk beschikbaar, controleerbaar

 Expertsessie

 Relevantie voor KvdVK

 Beperken van de omvang

 Actualisering vond begin 2021 plaats

 Sept 2021: update gezondheidsenquête > afronding

Bronnen: Volksgezondheidenzorg.info ; RIVM;  CBS; Geletterheid InZicht.nl;  Waarstaatjegemeente.nl; GGD; Vektis



Rapportage

• Rapportage voor KvdVK

• Rapportage per gemeente



Rapportage per gemeente
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Nederland Gemiddelde Veenkoloniën Emmen

In Emmen en de Veenkoloniën daalt 

het percentage schoolverlaters wat 

sterker dan in Nederland.

Het percentage ligt in Emmen 

echter nog steeds hoger dan het 

gemiddelde



Vragen voor de duiding

Ingang 1. Waar word je blij van? Wat geeft buikpijn?

Ingang 2. Welke activiteiten hebben we in onze gemeente gedaan? Wat zien we 

daarvan terug in de cijfers?

➢ Hoe zijn de activiteiten verlopen? Zijn de outputs gerealiseerd?

➢ Klopt de doelredenering?

➢ Zijn er andere factoren die het beloop kunnen verklaren?

➢ Zijn er andere resultaten die niet in de indicatoren zichtbaar worden?



Wat zien we gebeuren in de 

Veenkoloniën?

26 september 2022

Gerjan Navis 



Thema’s die verslechterd zijn

Thema’s die hetzelfde zijn gebleven

Thema’s die zijn verbeterd



Werk



Indicatoren werk

• Werkloosheid 

• Werkloze beroepsbevolking

• Beroepsbevolking met hoog onderwijsniveau

• Werkloze jongeren

• Beroepsbevolking met laag onderwijsniveau

• Werkzame beroepsbevolking 



Werkloosheid (% van de bevolking) 



Armoede



Indicatoren Armoede

• Huishoudens eenouder totaal

• Huishoudens met betaalrisico in corporatiewoningen

• Huishoudens met een laag inkomen 

• Kinderen in uitkeringsgezin 

• Werkzame beroepsbevolking

• Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners

• Gestandaardiseerd inkomen 



Huishoudens met betaalrisico in corporatiewoningen (% 
van de bevolking)



Kinderen in uitkeringsgezin (% van de kinderen)



Leefstijl



Indicatoren Leefstijl

• Overgewicht 

• Beweegt voldoende 

• Overmatig drinken volwassen 

• Personen met 2 of meer chronische aandoeningen

• Rokers 

• Obesitas



Overgewicht (% van 19+) 



Rokers (% van 19+)



Laaggeletterdheid



Indicatoren Laaggeletterdheid

• Laaggeletterdheid

• Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)



Laaggeletterdheid 



Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)



Jeugd



Indicatoren Jeugd

• Kinderen in eenoudergezin

• Tienermoeders

• Sterfte rond de geboorte vanaf 24 weken zwangerschapsduur (Perinatale mortaliteit) 

• Zwangerschapsbegeleiding gestart voor 10 weken van de zwangerschap

• Aantal vroeggeboorte en/of te laag geboortegewicht (BIG2)

• Voortijdige schoolverlaters totaal ( MBO) 

• Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) 

• Jongeren met Hulp-Jeugdreclassering



% voortijdige schoolverlaters totaal (MBO)



Aantal vroeggeboorte en/of te laag geboortegewicht (BIG2)



Participatie



Indicatoren Participatie

• Functioneringsproblemen (een of meer beperkingen) - Volwassenen 

• Huishoudens met een voorziening in sociaal domein-alleen P-wet

• Goed ervaren gezondheid

• Mantelzorg geven

• Voldoende regie over eigen leven  

• Vrijwilligerswerk



Functioneringsproblemen (een of meer beperkingen) - Volwassenen 
(% van 18+) 



Goed ervaren gezondheid (% 19+) 



Bekostiging



Indicatoren Bekostiging

• Huishoudens met een voorziening in sociaal domein-alleen WMO

• Huishoudens met 2 voorziening in sociaal domein

• Huishoudens met 3 voorziening in sociaal domein

• Huishoudens met 4 voorziening in sociaal domein

• Huishoudens met 5 voorziening in sociaal domein

• Huishoudens met 6 of meer  voorziening in sociaal domein

• Zvw-Huisartsenzorg-kosten per verzekerde

• Zvw-Farmaceutische zorg-Kosten per verzekerde

• Zvw-Medisch-Specialistische zorg-kosten per verzekerde

• Zvw-Wijkverpleging-kosten per verzekerde

• Zvw-Geestelijke gezondheidszorg-kosten per verzekerde

• Wet langdurige zorg (WLZ)-kosten per verzekerde

• WLZ-Zorg in een instelling-Kosten per verzekerde

• WLZ-Zorg thuis-Kosten per verzekerde

• Zorgverzekeringswet (ZVW)-Kosten per verzekerde

• GGZ-Zorggebruikers

• Wijkverpleging-zorggebruikers

• Huisartsenzorg

• Mantelzorg ontvangen



Huishoudens met een voorziening in sociaal domein-alleen WMO 
(absoluut aantal per 1.000 huishoudens)  



Zorgverzekeringswet (ZVW) – Kosten per verzekerde (Euro)



Eenzaamheid



Indicatoren Eenzaamheid

• Eenzaamheid: 

• volwassenen met hoge emotionele/sociale 

eenzaamheidsscore



Eenzaamheid- volwassenen met hoge emotionele/sociale 
eenzaamheidsscore (% van 19+) 



Vervolgtraject 

• Gemeentelijke bijeenkomsten 

• Terugkoppeling  naar elkaar 

• Hoe verder …

• https://kvdvk.nl/actualiseringindicatoren2021/

https://kvdvk.nl/actualiseringindicatoren2021/


Bedankt voor uw aandacht!


