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Voorwoord
Hoogeveners	staan	bekend	om	hun	bescheidenheid.	Hoe	ze	het	ook	naar	hun	zin	hebben,	ze	zullen	het	
nooit	van	de	daken	roepen.	Doe	maar	gewoon…	Terwijl	Hoogeveners	toch	wel	degelijk	reden	hebben	
om	trots	te	zijn.	Trots	op	de	lokale	economie:	de	bedrijven	draaien	goed,	de	werkgelegenheid	groeit.	
Trots	op	de	ruimtelijke	toestand:	overal	wordt	hard	gewerkt	aan	wegen	en	gebouwen	om	Hoogeveen	
nóg	leefbaarder	te	maken.	Trots	ook	op	het	culturele	leven,	met	De	Tamboer	en	alle	andere	culturele	
instellingen	en	verenigingen.	En	niet	te	vergeten:	trots	op	de	sociale	omstandigheden.	De	sociale	bindingen	
tussen	mensen	in	de	wijken	en	de	dorpen	zijn	relatief	hecht.	Het	verenigingsleven	is	sterk	en	de	mensen	
zijn	bij	elkaar	en	de	omgeving	betrokken.	Een	prettig	startpunt	om	de	Sociale	Structuurvisie	op	te	enten.	

De	Sociale	Structuurvisie	gaat	over	de	sociale	kant	van	Hoogeveen.	Over	hoe	mensen	samen	leven	in	 
Hoogeveen.	Over	de	koers	die	we	als	gemeente	willen	zetten	om	mensen	op	hun	plek	te	laten	zijn	in	
Hoogeveen.	Over	de	positie	die	de	gemeente	kiest	in	het	maatschappelijke	krachtenveld.	In	de	Sociale	
Structuurvisie	geven	wij	invulling	aan	onze	ambities	in	het	sociale	domein	voor	de	komende	tien	jaar.	Aan	
de	manier	waarop	de	gemeente	en	de	lokale	samenleving	binnen	het	sociale	domein	met	elkaar	omgaan.

De	gemeente	streeft	naar	leefbare	wijken	en	dorpen,	ontplooiingskansen	voor	iedereen.	Voor	de	mensen	
die	meedoen	maar	ook	voor	de	mensen	die	(nog)	niet	mee	kunnen	doen	is	de	gemeente	er.	Belemme-
ringen	wil	de	gemeente	wegnemen,	waar	zij	kan.	Hoogeveners	moeten	alle	gelegenheid	krijgen	om	er	
samen	iets	van	te	maken.	Aan	de	horizon	lonkt	de	lokale	meedoensamenleving.	

De	aftrap	van	de	Sociale	Structuurvisie	vond	plaats	toen	we	samen	met	instellingen,	organisaties	en	 
bewoners	begonnen	te	kijken	in	een	glazen	bol.	Het	symbool	voor	kijken	in	de	toekomst.	Tien	jaar	vooruit	
kijken:	hoe	zal	het	leven	er	in	2017	in	sociaal	opzicht	uitzien?	Het	jaar	2017	lijkt	nog	zo	ver	weg,	maar	
voordat	we	het	weten	is	het	zover	en	daar	willen	wij	ons	als	gemeente	goed	op	voorbereiden!
De	Sociale	Structuurvisie	is	een	uniek	project	waarbij	bewoners,	instellingen	en	organisaties	actief	betrokken	
zijn	geweest.	Alle	betrokkenen	hebben	met	veel	enthousiasme	gewerkt	aan	deze	visie.	Waarvoor	dank.

Namens	het	college	van	burgemeester	en	wethouders,
Klaas	Smid,
wethouder
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Inleiding
Hoe	ziet	de	gemeente	Hoogeveen	er	over	tien	jaar	in	sociaal	opzicht	uit?	Dat	is	de	centrale	vraag	bij	het	
ontwikkelen	van	de	Sociale	Structuurvisie	van	de	gemeente	Hoogeveen.	Tien	jaar	in	de	toekomst	kijken	
geeft	een	langetermijnvisie	waarop	de	gemeente	Hoogeveen	haar	vierjaarlijkse	beleid	kan	aanpassen.	
De	visie	geeft	aan	met	welke	maatschappelijke	trends	wij	rekening	houden	en	op	welke	manier	deze	de	
toekomst	van	de	bewoners	van	Hoogeveen	beïnvloeden.	Hiermee	zet	de	gemeente	koers	en	kiest	zij	
positie	in	het	maatschappelijke	krachtenveld.

Aan	de	Sociale	Structuurvisie	ligt	een	diepgaande	oriëntatie	op	de	omgeving	ten	grondslag.	De	gemeente	
wilde	deze	visie	niet	alléén	maken,	maar	de	kennis	en	ervaring	bij	instellingen	en	bewoners	mee	laten	
spreken.	Ook	kinderen	en	jongeren	hebben	hun	visie	gegeven	over	Hoogeveen	nu	en	in	de	toekomst;	
iedereen	mocht	meedoen!

Aan	de	hand	van	de	methode	‘scenariodenken’	is	vastgesteld	welk	toekomstscenario	het	beste	bij	
Hoogeveen	past.	Op	deze	manier	is	het	denken	in	een	toekomst	van	tien	jaar	op	gang	geholpen.	Voor	
de	inspiratie	hebben	trendwatchers	in	het	najaar	van	2006	op	drie	avonden	verteld	over	de	daling	
van	de	bevolking,	ontwikkelingen	in	de	zorg,	de	wijze	van	samenleven	tussen	groepen	mensen,	de	
onvoorspelbare	toekomst	en	ontwikkelingen	in	het	onderwijs.	Op	deze	avonden	waren	instellingen	en	
bewoners	uitgenodigd.
Ook	na	de	trendwatchersavonden	konden	partners	en	bewoners	actief	deelnemen	in	het	project.	 
Er	werden	workshops	in	het	scenariodenken	gegeven	waarbij	de	deelnemers	een	blik	in	de	toekomst	 
konden	werpen.	Vervolgens	discussieerden	de	deelnemers	over	de	onderwerpen:	onderwijs,	zorg	en	
welzijn,	en	ontspanning.	Met	de	trends	en	de	maatschappelijke	ontwikkelingen	in	het	achterhoofd	
werden	vervolgens	de	problemen	geïnventariseerd	die	we	in	de	toekomst	mogen	verwachten.	
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De drie thema’s 
Een	diepgaande	analyse	van	de	huidige	situatie,	
een	studie	naar	trends	en	de	uitkomsten	van	de	
discussies	en	gesprekken	zijn	gestold	in	drie	 
thema’s	waarop	wij	de	Sociale	Structuurvisie	
enten	en	waarop	de	gemeente	Hoogeveen	de	
komende	tien	jaar	gaat	inzetten.	

1. Leefbare wijken en dorpen 
2. Kansen voor Talenten
3. Meedoen mogelijk maken

De	thema’s	zijn	verbonden	met	elkaar	en	ver-
sterken	elkaar.	Aan	ieder	van	de	drie	thema’s	is	
een	hoofdstuk	gewijd	waarin	achtereenvolgens	
worden	omschreven	een	droombeeld,	een	
beschrijving	van	de	huidige	situatie,	de	gemeente-
lijke	ambitie,	onze	visie	en	ten	slotte	de	koers	die	
we	willen	inzetten	om	onze	visie	om	te	zetten	in	
beleid.

De	richting	die	we	kiezen	sluit	aan	bij	de	 
ontwikkeling	van	de	meedoensamenleving.	 
In	tegenstelling	tot	vroeger,	toen	de	wereld	 
overzichtelijk	en	voorspelbaar	was,	leven	we	 
nu	in	een	dynamische	tijd	waarin	verandering	 
de	enige	constante	is.	Ook	in	Hoogeveen	krijgt	
de	sociale	kaart	kleur	onder	invloed	van	de	vraag	
hoe	verschillende	culturen	uiteindelijk	met	elkaar	
zullen	samenleven	in	een	meedoensamenleving.	
De	gemeente	zet	sociale	koers.	In	wisselende	rollen	
die	afhangen	van	de	positie	van	de	bewoners:	
de	gemeente	als	politieke	organisatie,	als	
dienstverlener,	als	regeltoepasser	en	-handhaver,	
als	ontwikkelaar	en	als	beheerder.	
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is	samenwerking	nodig.	Samenwerking	tussen	
bewoners	onderling,	tussen	bewoners	en	de	
gemeente,	tussen	de	gemeente	en	instellingen	
op	het	gebied	van	wonen,	welzijn,	zorg,	
onderwijs,	sport,	recreatie	en	cultuur,	jeugdzorg	
en	politie	en	bewoners.	Het	komt	erop	aan	
om	samen	ketens	te	bouwen	en	partner	te	zijn	
in	innovatieve	oplossingen.	Daarbij	wordt	van	
organisaties	en	instellingen	verwacht	dat	zij	hun	
verantwoordelijkheid	nemen	om	problemen	op	te	
lossen.
Samenwerking	leidt	tot	inspiratie,	en	inspiratie	
leidt	tot	innovatie.

Maatwerk
De	mens	bepaalt	de	maat	der	dingen,	mensen	
willen	maatwerk.	Maatwerk	maakt	diversiteit	
en	ontplooiing	mogelijk.	Maatwerk	leveren	
betekent	inspelen	op	de	vraag,	het	aanbod	zo	
formuleren	dat	de	bijdrage	aan	de	oplossing	
van	het	probleem	maximaal	is.	De	ene	mens	is	
de	andere	niet,	het	ene	dorp	het	andere	niet.	
Bewoners	laten	meedoen	betekent	inspelen	op	
hun	specifieke	situatie,	wensen	en	talenten.	

Rode draad
Met	de	uitkomsten	van	de	verschillende	
workshops	hebben	we	een	rode	draad	geweven	
in	drie	tinten:	eigen	verantwoordelijkheid,	
samenwerking	en	maatwerk.

Eigen verantwoordelijkheid
De	uitdaging	is	om	vrijheid	en	vrijblijvendheid	
goed	te	blijven	onderscheiden.	De	vraag	
rijst:	hoe	ver	wil	de	overheid	gaan	met	het	
‘stimuleren’	van	de	bewoners	om	mee	te	doen?	
De	verantwoordelijkheid	van	het	individu	
staat	centraal.	Mensen	zijn	verantwoordelijk	
voor	hun	inkomen.	Ze	zijn	op	de	eerste	plaats	
verantwoordelijk	voor	de	opvoeding	van	hun	
kinderen.	Migranten	zijn	zelf	verantwoordelijk	
voor	hun	inburgering.	Mensen	die	zorg	nodig	
hebben,	zoeken	eerst	hulp	bij	familie,	vrienden	
en	kennissen.	Van	vrijblijvendheid	is	geen	sprake:	
wie	dat	kan,	wordt	geacht	mee	te	doen.	Mensen	
worden	gestimuleerd	om	actief	deel	te	nemen	
aan	de	samenleving:	meedoen	als	vrijwilliger,	
zorgen	met	en	voor	elkaar.	Voor	wie	dat	niet	lukt,	
is	er	de	overheid.	Want	wie	écht	steun	behoeft,	
krijgt	die	ook!

Samenwerking
De	sociale	ontwikkeling	is	niet	een	
verantwoordelijkheid	van	de	gemeente	alleen.	
De	gemeente	kan	en	wil	er	niet	alleen	voor	
staan.	Andere	organisaties	ook	niet.	Om	
Hoogeveen	sociaal	sterk	te	maken	en	te	houden	
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De rol van de gemeente varieert. 
We zien nu eens een stimulerende, uit-

nodigende of initiërende overheid, en dan 
weer een die controleert en stuurt. Steeds vaker 

komen we de overheid tegen in haar rol als regisseur. 
Deze regisseur maakt samen met anderen problemen 

helder, ontwikkelt een visie en zoekt oplossingen. Zij 
brengt partijen bij elkaar en smeedt coalities. In deze 
bijna kameleon-achtige rol treedt de overheid telkens in 
een andere gedaante op. Regisseren kan alleen maar als de 
instellingen en de bewoners écht meedoen. Er zijn echter 
ook situaties dat meedoen niet lukt. Er blijven altijd mensen 
met een beperkte eigen stuurkracht; die krijgen van de 
overheid een steuntje in de rug. Of mensen die écht 

niet willen; die krijgen te maken met een strenge 
overheid die meedoen eist en ze hiervoor een 

duwtje in de rug geeft.   
10

Trends bepalen de richting
De	Sociale	Structuurvisie	laat	zien	hoe	Hoogeveen	vermoedelijk	
zal	veranderen.	Adviesbureau	Cibit	heeft	bestaande	wereld-
wijde	trends	gespecificeerd	naar	de	Hoogeveense	situatie.	Het	
resultaat	is	acht	landelijke	trends	en	maatschappelijke	ontwikke-
lingen.	Daar	kan	Hoogeveen	niet	omheen.	Ze	hebben	invloed	
op	alle	drie	de	ontwikkelingslijnen	die	we	voor	Hoogeveen	
hebben	benoemd,	uiteraard	wél	met	accenten.

Individualisering
De	zelfstandigheid	en	keuzemogelijkheden	van	mensen	op	
het	gebied	van	religie,	opleiding,	beroep,	partner,	levensstijl	
en	arbeidsvoorwaarden	zijn	groot.	De	consument	wordt	

steeds	belangrijker:	als	hij	ontevreden	is,	laat	hij	het	
merken.	Voor	traditioneel	vrijwilligerswerk	heeft	

de	mondige	burger	geen	tijd.	

Sociale cohesie
Mensen	zijn	actief	betrokken	bij	
mensen	en	onderwerpen	buiten	
de	eigen	directe	leefomgeving	in	
een	veranderende	samenleving.	
Belangrijk	zijn	respect	voor	elkaar,	
gezamenlijke	waarden	en	normen	
maar	ook	politieke	betrokken-
heid	en	gemeenschapszin.	We	
zoeken	naar	wat	ons	bindt.

 `
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Consumptiemaatschappij
De	opkomende	consumptiecultuur	hangt	nauw	
samen	met	individualisering.	Deze	consumptie	
maakt	de	opbouw	van	een	eigen	lifestyle	en	
zelfprofilering	mogelijk.	Organisaties	moeten	
steeds	opnieuw	worden	afgestemd	op	de	snel	
wisselende	wensen	en	veranderlijke	behoeften	
van	consumenten.	

Kenniseconomie
Het	opleidingsniveau	is	de	afgelopen	decennia	
steeds	verder	gestegen.	Er	is	een	gestage	groei	van	
werkgelegenheid	in	kennisintensieve	beroepen.	
Door	de	snelle	opeenvolging	van	technologieën	is	
voortdurend	bij-	en	omscholing	nodig.

ICT en technologie
Het	toenemende	belang	van	ICT	en	internet	is	in	
bijna	alle	aspecten	van	het	leven	zichtbaar:	van	
chatten	tot	informatie	verzamelen	en	van	kopen	
in	de	webshop	tot	digitale	nieuwsgaring.	Ook	in	
logistieke	en	productieprocessen	nemen	techno-
logische	ontwikkelingen	een	hoge	vlucht.	

Ketensamenwerking
In	een	steeds	complexer	wordende	maatschappij	
wordt	samenwerking	tussen	verschillende	orga-
nisaties	steeds	belangrijker.	Een	integrale	aanpak	
(bijvoorbeeld	op	het	gebied	van	onderwijs,	zorg,	
ontspanning	en	opvoeding)	is	noodzakelijk	om	
sociale	problemen	op	te	lossen.	Partners	werken	
steeds	inniger	samen	en	durven	ook	samen	ver-
antwoordelijkheid	te	nemen.	

Vergrijzing
Doordat	er	steeds	minder	kinderen	worden	 
geboren	en	de	mensen	steeds	ouder	worden,	
neemt	het	aandeel	ouderen	in	de	samenleving	toe.	
De	vergrijzing	drukt	zwaar	op	de	gezondheids-
zorg	en	de	sociale	voorzieningen.	Ouderen	 
worden	steeds	kapitaalkrachtiger	en	actiever,	 
en	gaan	op	weg	om	hun	vrije	tijd	in	te	vullen.	

Marktwerking
Marktwerking	hangt	samen	met	een	terugtrek-
kende	overheid	en	zorgt	voor	vrije	concurrentie:	
efficiënter	werken,	kwaliteitsverbetering	en	 
prijsverlaging.	Marktwerking	geeft	aanbieders	 
de	kans	om	deel	te	nemen	aan	de	markt	en	 
het	geeft	de	consument	meer	keuzevrijheid.	
Keuzevrijheid	in	een	wereld	die	steeds	complexer	
wordt.



Leefbare wijken en dorpen

Droombeeld
Hoogeveen is een leefbare 

gemeente met wijken en dorpen 
waar het goed leven is. Hoogeveners zijn 

tevreden mensen die zich thuis voelen in hun 
directe woon- en leefomgeving. Ze zijn tevreden 

met hun huizen en tuinen, en de openbare ruimte 
is ‘schoon, heel, veilig en sociaal’. Verschillende voor-
zieningen op het gebied van onder meer winkelen, 
onderwijs, zorg, welzijn, sport, cultuur en ontspan-
ning zijn nabij en goed bereikbaar. Hoogeveners 
doen mee: we zien levendige en actieve gemeen-
schappen van bewoners, organisaties en bedrij-

ven waar men elkaar kent en helpt en waar 
respect voor elkaar is.

Huidige situatie 
De	gemeente	Hoogeveen	telde	in	2006	54.290	inwoners.	In	
2015	zullen	dat	er	ongeveer	56.000	zijn.	De	samenstelling	van	
de	bevolking	verandert.	Op	dit	moment	is	de	verwachting	dat	
Hoogeveen	sterker	zal	gaan	vergrijzen	dan	gemiddeld	in	ons	
land	en	dat	het	aandeel	jongeren	verder	afneemt.	De	beroeps-
bevolking,	mensen	tussen	de	18	en	65	jaar,	zal	in	Hoogeveen	
sterk	dalen.	Het	aandeel	van	de	allochtone	bevolking	in	de	
totale	bevolking	blijft	in	Hoogeveen	achter	bij	het	gemiddelde	
in	Nederland.
Hoogeveen	kent	een	relatief	sterke	sociale	structuur,	zowel	
in	de	stadswijken	als	in	de	buitendorpen.	Verspreid	over	de	
gemeente	zijn	er	enkele	gebieden	met	grote	concentraties	van	
sociale	problematiek	en	een	ronduit	zwakke	sociale	structuur,	
die	op	grond	hiervan	om	extra	aandacht	vragen.	
 

In	het	figuur	op	pagina	13	is	de	gemeente	Hoogeveen	in	
sociaal	opzicht	in	beeld	gebracht.	Er	liggen	indicatoren	

aan	ten	grondslag	op	gebied	van	onder	andere	
onderwijs,	arbeid,	zorg	en	gevoel	van	leef-

baarheid	en	veiligheid.	De	donkergroene	
gebieden	scoren	het	meest	positief	op	
deze	sociale	indicatoren.	Zij	hebben	het	
laagste	percentage	negatieve	scores.	De	
rode	gebieden	zijn	wijken	waarbij	de	
sociale	staat	zorgelijker	is,	dat	wordt	
zichtbaar	aan	het	hoge	percentage	
negatieve	scores.	De	lichtgroene	en	
oranje	gebieden	zitten	hier	tussenin.	
De	cijfers	in	het	figuur	corresponderen	
met	de	wijken	naast	het	figuur.

12
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Indicatoren Sociale Structuurvisie 
Verhouding	negatieve	score’s	indicatoren	2006-7	(%)

	4,7	tot	5,8%

	3,6	tot	4,3%

	2,6	tot	3,4%

	1,4	tot	2,4%



Hoogeveen	kent	een	sterk	verenigingsleven	met	
veel	actieve	leden.	Mede	hierdoor	zijn	de	voor-
zieningen	op	het	gebied	van	groen,	sport,	spel,	
en	ontspanning	ruim	en	van	voldoende	kwaliteit	
aanwezig.	Ook	aan	accommodaties	(buurt-	en	
dorpshuizen)	is	geen	gebrek.	
Hoogeveen	is	een	groene	gemeente.	Zowel	in	
de	stedelijke	woonwijken	als	in	de	dorpen	is	veel	
groene	ruimte	aanwezig,	met	de	nodige	rust	en	
veiligheid.	
Behalve	een	ruim	aanbod	aan	sport-	en	recreatie-
voorzieningen	heeft	Hoogeveen	ook	op	cultureel	
gebied	het	nodige	te	bieden.	De	Tamboer	en	de	
bioscoop	hebben	een	bovenlokale	uitstraling.	
De	woningvoorraad	in	Hoogeveen	heeft	als	 
kenmerk	dat	het	aandeel	goedkope	huur- 

woningen	relatief	hoog	is.	Via	de	nieuwbouw- 
programma’s	en	de	herstructureringsprojecten	is	 
de	gemeente	bezig	om	het	evenwicht	in	het	
woningaanbod	te	herstellen.	
 
Ambitie met Leefbare wijken en dorpen
De	uitgangspositie	van	de	fysieke	en	de	sociale	
leefbaarheid	in	de	gemeente	Hoogeveen	is	gunstig.	
Hoogeveen	is	leefbaar.	Maar	om	Hoogeveen	duurzaam	
leefbaar	te	houden,	zijn	de	nodige	inspanningen	nood-
zakelijk.	We	willen	goed	houden	wat	goed	is	en	
blijven	dus	inzetten	op	versterking	van	de	leefbaar-
heid	door	zorg	voor	de	omgeving	en	meedoen	in	de	
samenleving.

Visie op Leefbare wijken en dorpen
Leefbaarheid	behouden	en	versterken,	wat	houdt	
dat	precies	in?	Om	te	beginnen	heeft	leefbaarheid	
een	fysieke	en	een	sociale	kant,	die	uiteraard	samen	
opgaan.	Hoogeveen	wil	de	ontwikkeling	van	de	
leefbaarheid	vormgeven	aan	de	hand	van	vier	 
componenten:	woonruimte,	openbare	ruimte,	 
voorzieningen	en	actieve	bewoners.

Woonruimte
In	de	praktijk	begint	leefbaarheid	in	eigen	huis.	
Woon	je	al	niet	prettig,	dan	begin	je	in	de	min.	
De	gemeente	Hoogeveen	streeft	daarom	naar	
volwaardige	woonmilieus	waarin	iedereen	naar	
tevredenheid	kan	wonen.	Dit	houdt	in	dat	de	
woningvoorraad	voor	elk	wat	wils	moet	bieden:	
jong	en	oud,	goedkoop	en	duur,	koop	en	huur.	Met	
het	oog	op	de	toekomst	leggen	we	de	nadruk	op	
levensloopbestendige	woningen	en	goed	bereikbare	
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draagvlak	een	wijk-	en	dorpsgericht	aanbod	van	
voorzieningen	ontwikkeld	en	in	stand	gehouden,	
dichtbij	de	gebruiker.	Hoe	meer	op	dit	gebied	
inhoudelijk	wordt	samengewerkt,	hoe	groter	de	
kans	op	draagvlak	onder	een	fysieke	voorziening.	
Daarnaast	zijn	er	de	grotere	voorzieningen,	waar-
onder	De	Tamboer	en	het	Bentinckspark	waar	de	
gemeente	inzet	op	een	hoog	kwaliteitsniveau.	Bij	de	
ontwikkeling	van	voorzieningen	is	multifunctioneel	
gebruik	een	vaste	leidraad.	
Het	wijk-	en	dorpsgerichte	aanbod	speelt	een	
grote	rol	bij	de	versterking	van	de	sociale	cohesie,	
niet	alleen	omdat	de	voorzieningen	een	gelegen-
heid	zijn	voor	ontmoeting,	maar	ook	omdat	op	
de	wijk-	en	dorpsbewoners	een	beroep	wordt	
gedaan	om	zelf	plannen	te	ontwikkelen	en	uit	te	
voeren.

en	toegankelijke	woon-zorgvoorzieningen.	
Uitgangspunt	is	dat	de	mensen	zo	lang	zij	
kunnen	en	willen,	zelfstandig	blijven	wonen.	
Want	zo	kunnen	zij	beter	deel	blijven	nemen	
aan	hun	sociale	netwerken	en	lopen	zij	minder	
kans	op	vereenzaming.

Openbare ruimte
Met	een	goede	woning	ben	je	er	niet.	Hoe	je	 
je	woning	en	je	tuin	inricht,	heb	je	zelf	in	de	
hand.	Maar	dan?	Prettig	wonen	houdt	ook	in	
dat	de	woonbuurt	op	orde	is.	Niet	alleen	in	de	
zin	van	goed	onderhouden	straten,	stoepen,	
plantsoenen	en	gazons,	maar	ook	dat	er	sociale	
cohesie	is,	dat	mensen	betrokken	zijn,	zich	ver-
antwoordelijk	voelen	voor	elkaar	en	hun	omge-
ving	en	dat	ze	zich	veilig	voelen.	Een	openbare	
ruimte	die	kwalitatief	goed	op	orde	is	(schoon,	
heel,	veilig	en	sociaal)	verleidt	bewoners	tot	
ontmoeting	en	tot	verantwoordelijkheid	nemen	
voor	de	eigen	omgeving.

Voorzieningen
Een	wijk	of	dorp	is	pas	echt	leefbaar	als	de	nood-
zakelijke	voorzieningen	aanwezig,	nabij,	goed	
bereikbaar	en	betaalbaar	zijn	voor	iedereen.	
Daaronder	vallen	commerciële	voorzieningen,	
zoals	winkels,	maar	nadrukkelijk	ook	voorzie-
ningen	op	het	gebied	van	onderwijs,	zorg,	
sport,	cultuur,	recreatie,	vrije	tijd,	buurtwerk	en	
verenigingsleven.	
Het	aanbieden	van	openbare	voorzieningen	
is	een	kwestie	van	maatwerk.	Zo	wordt	op	
basis	van	de	lokale	behoefte	en	bij	voldoende	
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Bij	het	aanbod	van	voorzieningen	op	het	gebied	
van	onderwijs,	kinderopvang,	vrije	tijd,	sport,	
cultuur,	recreatie	en	zorg	spelen	vrijwilligers	een	
grote	rol.	Investeren	in	professionele	ondersteu-
ning	van	vrijwilligers	is	investeren	in	leefbaarheid.

Actieve bewoners
Bij	de	ontwikkeling	van	de	meedoensamenleving	
wordt	veel	verwacht	van	zowel	de	bewoners	als	
van	de	lokale	overheid	en	andere	organisaties.	Niet	
alle	bewoners	worden	vanzelf	actief,	de	gemeente	
wil	dit	stimuleren	en	faciliteren	waar	zij	kan.	
Actieve	bewoners	zijn	bewoners	die	verantwoor-
delijkheid	nemen	voor	zichzelf	en	voor	elkaar.	 
Ze	leveren	zo	een	actieve	bijdrage	aan	de	leef-
baarheid	van	hun	straat,	buurt,	wijk	of	dorp.	
Doordat	bewoners	zich	actiever	opstellen,	 

worden	onderlinge	contacten,	en	hiermee	de	 
sociale	cohesie,	versterkt.	Sociale	verbanden	 
vallen	of	staan	bij	de	inzet	van	vrijwilligers.
In	Hoogeveen	worden	bewoners	intensief	 
betrokken	bij	de	ontwikkeling	van	wijken	en	 
dorpen.	Ze	hebben	zeggenschap	over	hun	 
omgeving,	onder	meer	via	De	Smederijen	en	
Buurtbeheer.	De	gemeente	ondersteunt	de	 
inbreng	van	bewoners,	niet	alleen	door	in	te	 
zetten	op	informatie	voorziening	en	-uitwisseling,	
maar	ook	door	het	opzetten	van	netwerken	en	
het	investeren	in	buurt-	en	dorpshuizen.	
Bewoners	worden	uitgenodigd	om	actief	te	 
zijn	en	te	blijven	met	maximale	ondersteuning	 
en	facilitering	door	de	gemeente	en	maatschap-
pelijke	organisaties.

Richting aan Leefbare wijken en dorpen
De	leefbaarheid	behouden	en	versterken,	hoe	
doe	je	dat?
Op	basis	van	de	lijnen	waarlangs	de	gemeente	
Hoogeveen	de	komende	jaren	wil	omgaan	met	
de	leefbaarheid	van	de	gemeente	staan	hieronder	
enkele	richtingen	genoemd	waarlangs	we	onze	
visie	kunnen	vertalen	naar	beleid.	De	richtingen	
worden	uitgewerkt	samen	met	partners	op	het	
gebied	van	wonen,	zorg	en	welzijn,	onderwijs,	
sport,	recreatie	en	cultuur,	jeugdzorg	en	politie	
en	bewoners.	Door	middel	van	maatwerk	in	
de	gemeentelijke	organisatie	voor	wijk-	en	
dorpsgericht	werken	(De	Smederijen)	wordt	
de	leefbaarheid	op	duurzaam	hoog	niveau	
gebracht	en	gehouden.	Het	komt	hier	aan	op	
goed	luisteren	naar	de	bewoners.
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voorzieningen	ingezet	om	de	leefbaarheid	op	peil	
te	houden.	

Actieve bewoners
De	gemeente	zet	sterk	in	op	actieve	bewoners	
waarin	De	Smederijen	en	Buurtbeheer	een	 
prominente	plek	krijgen.	De	gemeente	onder-
steunt	en	versterkt	op	maat	burgerinitiatieven,	
waardoor	die	een	duurzaam	karakter	krijgen.	
Ook	vrijwilligers	worden	versterkt	en	onder-
steund.

Woonruimte
In	het	bouwprogramma	komt	de	nadruk	te	liggen	
op	bouwen	naar	behoefte,	aanpassingen	in	de	
woningvoorraad	via	herstructurering	en	renovatie,	
levensloopbestendige	woningen	en	woonzorg-
voorzieningen.

Openbare ruimte
De	gemeente	vindt	het	belangrijk	dat	de	open-
bare	ruimte	goed	onderhouden	wordt,	schoon	
en	veilig	is.	Hierbij	luistert	zij	via	De	Smederijen	
en	Buurtbeheer	naar	bewoners.	Door	adequaat	
sociaal	beleid	wordt	voorkomen	dat	maatschap-
pelijke	problematiek	ontaardt	in	sociale	en	 
fysieke	verloedering	van	het	publieke	domein.	
De	zogenoemde	‘aandachtsgebieden’	krijgen	
daarom	extra	aandacht:	hoe	meer	negatieve	 
indicatoren	op	het	gebied	van	sociale	cohesie,	
verloedering,	zorg,	leefbaarheid,	veiligheid,	
onderwijs,	werken,	wonen	en	ontspanning,	hoe	
groter	de	extra	aandacht.

Voorzieningen
Wijken	en	dorpen	krijgen	voorzieningen	die	
passen	bij	de	behoeften	en	wensen	van	de	
bewoners.	Omdat	de	dorpen	van	een	ander	
schaalniveau	zijn	dan	de	stedelijke	wijken,	wordt	
hier	relatief	veel	geïnvesteerd	in	voorzieningen.	
De	prioritering	hangt	af	van	de	problematiek	in	
de	wijken	en	dorpen:	zo	wordt	duidelijk	welke	
voorzieningen	op	welke	plekken	nodig	zijn.	Die	
krijgen	onder	meer	vorm	in	multifunctionele	
centra	en	brede	scholen,	als	fysieke	vertaling	
van	inhoudelijke	samenwerking.	Zo	worden	de	
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 Kansen voor talenten
Huidige situatie
Hoe	beter	Hoogeveners	erin	slagen	om	hun	talenten	tot	bloei	
te	laten	komen,	hoe	groter	de	kans	op	sociale	en	economische	
zelfredzaamheid.	School	en	werk	spelen	daarbij	een	belangrijke	
rol,	net	als	voorzieningen	op	het	gebied	van	bijvoorbeeld	sport,	
cultuur	en	recreatie.	
Het	begint	al	bij	de	opvoeding:	gaan	daar	dingen	niet	goed,	dan	
lopen	kinderen	al	op	jonge	leeftijd	achterstand	op.	Helaas	komt	
dat	ook	in	Hoogeveen	voor.
In	Hoogeveen	heeft	meer	dan	27%	van	de	leerlingen	in	het	basis-
onderwijs	een	achterstand.	Dit	percentage	ligt	bijna	5%	boven	
het	landelijk	gemiddelde.	
Ondanks	het	feit	dat	het	afmaken	van	een	beroepsopleiding	van	
cruciaal	belang	is	voor	de	toekomst	van	de	leerlingen,	zijn	er	toch	
veel	jongeren	die	voortijdig	de	school	verlaten,	meer	dan	gemid-
deld	in	Nederland.	Het	opleidingsniveau	in	Hoogeveen	ligt	lager	

dan	het	landelijk	gemiddelde.	

Hoogeveen	telt	relatief	veel	laagopgeleide	arbeids-
krachten	en	laagbetaalde	banen.	Het	aantal	 

mensen	met	een	bijstandsuitkering	is	hoger	 
dan	gemiddeld	in	Drenthe.	Ook	de	jeugd-
werkloosheid	ligt	in	Hoogeveen	aanzienlijk	
hoger	dan	elders	in	Drenthe	en	Nederland.	
Voor	de	voortijdige	schoolverlaters	die	
ongekwalificeerd	de	arbeidsmarkt	betre-
den	is	het	moeilijk	(langdurig)	werk	te	
vinden	omdat	het	aantal	laagbetaalde	
banen	afneemt.	Er	is,	in	de	ene	sector	
meer	dan	in	de	andere,	een	mismatch	
tussen	het	aanbod	van	het	onderwijs	en	
de	vraag	vanuit	het	bedrijfsleven.	

Droombeeld
Iedere Hoogevener, jong en oud, krijgt 

ontplooiingskansen waardoor hij zijn talenten 
optimaal kan benutten met als doel sociale en 

economische zelfredzaamheid. Zo krijgt hij een 
goede uitgangspositie om zijn leven op een zinvolle 
wijze in te richten. Hij heeft voldoende kans op be-
taald werk en wordt geprikkeld om mee te doen in 
de Hoogeveense samenleving.
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Visie op Talentontwikkeling
Hoogeveen	koestert	zijn	talenten	en	wil	een	
gezond	klimaat	bieden	waarin	talenten	kunnen	
gedijen.	Daarbij	richten	we	ons	niet	alleen	op	
kinderen,	jongeren	en	ouderen,	maar	ook	op	de	
ouders	van	deze	kinderen	en	jongeren.	Dat	doen	
we	aan	de	hand	van	vier	speerpunten:	taal	in	het	
gezin,	aansluiting	tussen	onderwijs	en	arbeids-
markt,	kennis	en	samenwerking.

Taal in het gezin
Heeft	een	kind	op	jonge	leeftijd	al	een	taalachter-
stand,	dan	tekent	dit	vaak	zijn	hele	maatschap-
pelijke	carrière,	te	beginnen	op	school.	Want	taal	
is	de	sleutel	tot	alle	wijsheid.	Daarom	is	het	van	
essentieel	belang	om	in	een	zo	vroeg	mogelijk	
stadium	taalachterstand	te	voorkomen	of	weg	
te	werken.	Dat	kan	door	middel	van	vroegsig-
nalering,	aangepast	onderwijs	en	individuele	

Buiten	school	en	werk	biedt	Hoogeveen	nog	
meer	gelegenheid	voor	talenten	om	zich	te	
ontplooien.	Zo	is	er	een	breed	aanbod	aan	
faciliteiten	en	activiteiten,	ook	voor	jongeren.	
Maar	zijn	die	jongeren	wel	tevreden,	hebben	
zij	in	Hoogeveen	voldoende	vertier?	Omdat	
de	belevingswereld	van	jongeren	moeilijk	
te	doorgronden	is	en	bovendien	razendsnel	
verandert,	is	het	voor	de	gemeente	lastig	om	aan	
te	sluiten	met	een	passend	aanbod.	Het	blijft	een	
uitdaging	om	te	zoeken	naar	wat	verschillende	
groepen	jongeren	nou	precies	willen.	

Hoogeveen	wil	actief	inspelen	op	de	kansen	die	
voortkomen	uit	de	landelijke	initiatieven	op	het	
gebied	van	jeugd	en	gezin	om	te	komen	tot	een	
sluitend	kindvolgsysteem.
 
Ambitie met Talentontwikkeling
Hoogeveners	moeten	hun	talenten	optimaal	 
kunnen	ontwikkelen.	De	gemeente	Hoogeveen	
wil	hiervoor	alle	mogelijke	condities	scheppen.	 
Dit	houdt	in	dat	wij	ons	willen	inzetten	om	
sociale	achterstanden	weg	te	werken.	We	richten	
ons	op	ouderen	én	jongeren,	kinderen	én	hun	
ouders.	Daarnaast	willen	wij	investeren	in	de	 
kenniseconomie,	waardoor	jongeren	met	een	
hoger	niveau	de	kans	krijgen	om	nog	hoger	te	
komen.	Hoogeveen	accepteert	geen	aanvaarding	
van	achterstanden	en	beperkte	perspectieven.
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begeleiding	in	voor-	en	naschoolse	opvang,	in	
combinatie	met	de	tussenschoolse	opvang	in	het	
basisonderwijs.	
Kinderen	met	taalachterstand	hebben	vaak	
ouders	die	de	taal	ook	niet	machtig	zijn.	Daarom	
wordt	ook	ingezet	op	programma’s	voor	deze	
ouders.	Hierbij	werken	basisscholen	samen	met	
de	ROC’s	en	de	bibliotheek.	Via	de	basisscholen	
zijn	de	ouders	makkelijk	te	bereiken:	tijdens	voor-,	
tussen-	en	naschoolse	opvang	kunnen	zij	taalles	
en	opvoedingsondersteuning	krijgen.

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Zeker	in	een	tijd	dat	goed	personeel	een	steeds	
schaarser	goed	wordt,	is	het	van	groot	belang	dat	
iedereen	die	kan	werken,	zich	ook	daadwerkelijk	
op	de	arbeidsmarkt	beweegt.	Maar	alleen	maar	
beschikbaar	zijn	is	niet	voldoende.	Werkgevers	
vragen	vooral	geschikt	personeel,	dat	wil	zeggen:	
personeel	dat	goed	geschoold	is	en	over	de	juiste	
kennis,	vaardigheden	en	ervaring	beschikt.	Met	
‘levenlang	leren’	verschaffen	jongeren	én	ouderen	
zich	een	basis.	Cruciaal	is	een	goede	aansluiting	
van	het	onderwijs	op	de	arbeidsmarkt.	En	daar-
aan	schort	het	nog	wel	eens.

Om	deze	aansluiting	optimaal	te	krijgen,	moeten	
overheid,	onderwijs	en	ondernemers	(de	‘triple	O’)	
intensief	samenwerken.	Op	basis	van	een	scherp	
geformuleerde	vraag	vanuit	het	bedrijfsleven	
kan	het	onderwijs	een	passend	aanbod	leveren.	
Zowel	voor	wat	betreft	de	inhoud	van	de	lessen	
als	het	invullen	van	stageplekken	en	leerwerk-
plaatsen.	
 
Kennis als voorwaarde
Via	de	scholen	doen	de	talenten	hun	kennis	
op.	Dat	begint	al	op	de	peuterspeelzaal.	Het	is	
belangrijk	dat	bij	de	talentontwikkeling	het	kind	
centraal	staat.	Dit	betekent	maatwerk	leveren.	
Individuele	benadering	leidt	tot	betere	prestaties	
en	minder	vroegtijdige	schoolverlaters.	Onderwijs,	
zorg	en	welzijn	hebben	de	gezamenlijke	opgave	
om	vroegtijdig	risico’s	en	risicogroepen	te	identi-
ficeren	en	adequate	maatregelen	te	ontwerpen	
om	vroegtijdig	schoolverlaten	te	voorkomen.	
Jongeren	moeten	in	beginsel	een	startkwalificatie	
hebben	vóór	zij	van	school	af	gaan.	Hebben	ze	
die	niet,	dan	is	de	kans	op	een	duurzame	baan	
beduidend	minder.
Het	kind	centraal	stellen	houdt	ook	in	dat	de	
overdracht	van	de	ene	naar	de	andere	leeromge-
ving	met	gepaste	zorg	plaatsvindt.	Eenvoudige	
overgangen	door	doorlopende	leerlijnen	bieden	
leerlingen	een	beschermde	omgeving	waarin	ze	
hun	talenten	goed	kunnen	laten	gedijen.	Ook	de	
bredeschoolontwikkeling	draagt	hieraan	bij:	
hier	krijgen	leerlingen	een	breed	aanbod	aan	
onderwijs,	sport,	cultuur	en	recreatie.	Alle	
kinderen	worden	gestimuleerd	om	mee	te	doen	
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Hoogeveen	maximaal	tot	bloei.	Samen	met	‘het	
veld’	slaat	de	gemeente	een	brug	tussen	visie	en	
beleid.	Onze	richting	bepalen	wij	als	volgt.

Kind en gezin
Samen	met	de	partners	in	de	opvoedingsketen	
wordt,	naar	het	gedachtegoed	van	het	Centrum	
voor	Jeugd	&	Gezin,	de	ontwikkeling	van	ieder	
kind	vanaf	de	geboorte	tot	het	eind	van	de	
leerplicht	in	kaart	gebracht.	Door	monitoring	
van	de	kinderen	worden	risico’s	gesignaleerd	op	
basis	waarvan	interventies	kunnen	plaatsvinden,	
bijvoorbeeld	mentoring	bij	schooluitval.
 
Voor	kinderen	in	achterstandssituaties	leggen	 
wij	de	nadruk	op	voor-	en	vroegschools	 
educatiebeleid	(VVE).	De	ouders	van	deze	
kinderen	helpen	wij	met	opvoedingsonder- 
steuning	en	alfabetisering,	de	scholen	met 
ondersteuning	in	gezinsvraagstukken.

aan	sportieve	en	culturele	activiteiten,	bijvoor-
beeld	door	lid	te	worden	van	een	vereniging	
voor	sport	of	cultuur.	Om	de	verenigingen	in	
staat	te	stellen	ook	in	de	toekomst	een	passend	
aanbod	te	leveren,	wordt	gewerkt	aan	de	
professionalisering	van	het	verenigingsleven.

Samenwerking
Kinderen	en	jongeren	hebben	te	maken	met	tal	
van	organisaties	die	hen	aan	condities	helpen	om	
hun	talenten	te	ontwikkelen.	Instellingen	op	het	
gebied	van	wonen/zorg/welzijn,	onderwijs,	sport,	
recreatie	en	cultuur,	jeugdzorg	en	politie:	allemaal	
hebben	ze	jonge	Hoogeveners	in	het	vizier.	
Juist	door	samenwerking	kan	maatwerk	worden	
geboden	bij	de	ondersteuning	van	kinderen	en	
jongeren	én	hun	ouders.	Hoe	beter	de	samen-
werking,	hoe	beter	het	resultaat.	
Het	komt	erop	aan	om	een	professioneel	net-
werk	te	vormen.	Ieder	probleem	heeft	zijn	eigen	
aanpak	en	zijn	eigen	bundeling	van	expertise.	Een	
vloeiende	samenwerking	van	partijen	die	elkaar	
door	en	door	kennen	en	hun	verantwoordelijk-
heid	nemen,	is	hierbij	voorwaarde.
Ook	fysiek	krijgt	de	samenwerking	gestalte,	
bijvoorbeeld	in	de	brede	school,	waar	onderwijs,	
zorg	en	welzijn	fysiek	aanwezig	zijn.

Richting aan Talentontwikkeling
Hoogeveen	koestert	zijn	talenten.	Want	wie	de	
jeugd	heeft,	heeft	de	toekomst.	Daarom	krijgen	
kinderen	en	jongeren	bijzondere	aandacht.	Door	
te	zorgen	voor	optimale	condities	in	opvoeding,	
onderwijs,	sport,	cultuur	en	recreatie	komt	jong	
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Samenwerking
Samen	met	onze	partners	in	de	‘talentenketen’	
ontwikkelen	wij	een	gezamenlijke	koers,	onder	
meer	in	de	vorm	van	een	Lokale	Jeugdzorg	Agenda	
en	een	Lokale	Educatieve	Agenda.	De	landelijke	
ontwikkelingen	rondom	de	Centra	voor	Jeugd	en	
Gezin	dwingen	de	gemeente	om	een	duidelijke	
visie	op	jeugd	en	gezin	te	ontwikkelen	en	de	rol	
van	regisseur	in	te	vullen.	Dit	geldt	ook	voor	de	
jeugdzorg,	waarbij	moet	worden	aangesloten	op	
ontwikkelingen	op	wijk-	en	dorpsniveau.	Door	de	
inzet	van	creativiteit	van	partners	en	bewoners	
die	in	experimenten	samen	over	grenzen	durven	
te	gaan,	komen	innovatieve	projecten	tot	stand	
waarmee	betere	oplossingen	voor	hetzelfde	geld	
kunnen	worden	bereikt.	

 

 

Leren werken, werken leren
Om	de	aansluiting	van	het	onderwijs	op	de	
arbeidsmarkt	beter	te	krijgen,	inventariseren	de	
partners	(overheid,	ondernemers	en	onderwijs)	
welke	vraag	de	werkgevers	de	komende	jaren	
hebben	en	stellen	zij	vast	hoe	het	onderwijs	
hierop	moet	inspelen.

Jeugd en vrije tijd 
Om	een	adequaat	aanbod	voor	jongeren	 
voorhanden	te	hebben,	brengt	de	gemeente	 
in	kaart	welke	voorzieningen	en	activiteiten	
jongeren	vragen	en	welke	worden	aangeboden.	
Het	verschil	tussen	vraag	en	aanbod	vormt	de	
leidraad	voor	nieuwe	ontwikkelingen.	
Voor	de	kwetsbare	jeugd	tussen	4	en	19	jaar	
worden	naschoolse	vrijetijdsarrangementen	
ontwikkeld	en	aangeboden	in	combinaties	van	
sport,	bewegen	en	gezondheid,	kunst	en	cultuur,	
en	ontmoeting.	Een	adequaat	aanbod	voor	jeugd	
en	jongeren	werkt	preventief	in	de	richting	van	
vroegtijdig	schoolverlaten,	rondhangen	en	kleine	
criminaliteit.	
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Meedoen mogelijk maken

Droombeeld
Hoogeveen is een levendige gemeente. 

Met tevreden en actieve bewoners die er samen 
wat van willen maken. Iedereen doet mee. Onge-

acht de maatschappelijke of economische positie, 
en ongeacht beperkingen. Lukt meedoen om wat 
voor reden niet, dan krijg je ondersteuning van de 
gemeente. 

Huidige situatie
Doorgaans	kunnen	mensen	op	eigen	kracht	voldoende	condities	
scheppen	om	mee	te	doen	in	de	samenleving.	In	de	vorm	van	
betaald	werk	of	als	vrijwilliger.	Er	zijn	ook	mensen	die	dit	eventjes,	
tijdelijk	of	structureel	niet	lukt.	Wie	om	wat	voor	reden	niet	of	niet	
volledig	kan	meedoen,	krijgt	ondersteuning.	De	gemeente	heeft	
hiervoor	voorzieningen	op	het	gebied	van	inkomen,	welzijn	en	zorg.

Net	als	in	veel	steden	heeft	ook	Hoogeveen	te	maken	met	
factoren	die	het	mensen	lastig	maken	om	mee	te	doen.	
Bijvoorbeeld	werkloosheid,	ziekte,	ouderdom	en	verslaving.	In	
Hoogeveen	valt	overgewicht	op,	vooral	bij	de	lagere	opleidings-
niveaus.	Het	Hoogeveense	overgewicht	is	groter	dan	gemiddeld	
in	Drenthe,	wat	al	boven	het	landelijk	gemiddelde	uitsteekt.	
Ook	de	werkloosheid,	zowel	de	totale	als	die	onder	jongeren	

ligt	boven	het	landelijk	gemiddelde.	Het	opleidingsniveau	ligt	
onder	het	landelijk	gemiddelde.	De	beroepsbevolking	

is	naar	verhouding	klein,	het	aantal	werkende	
Hoogeveners	relatief	laag.

Is	het	nu	allemaal	kommer	en	kwel	in	
Hoogeveen?	Natuurlijk	niet.	In	tegendeel:	
er	zijn	tal	van	omstandigheden	die	het	
Hoogeveners	mogelijk	maken	om	uitge-
sproken	prettig	te	leven	en	gelukkig	te	
zijn.	Bijvoorbeeld	de	relatief	schone	lucht,	
de	beschikbare	leefruimte,	het	vele	groen	
in	én	buiten	de	bebouwde	omgeving,	
het	kwantitatief	én	kwalitatief	hoog-
staande	voorzieningenniveau	in	de	plaats	
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Hoogeveen	en	de	dorpen.	Eigenlijk	stuk	voor	
stuk	goede	redenen	voor	Hoogeveners	om	zich	
tevreden	te	voelen	en	enthousiast	mee	te	doen	in	
de	samenleving.	

Ambitie met Meedoen
De	ontwikkeling	van	een	lokale	‘meedoen-
samenleving’	stimuleren.	Voor	die	opgave	staat	
de	gemeente	Hoogeveen.	De	samenleving	is	zo	
complex	en	verandert	zo	snel	dat	de	gemeente	
het	niet	op	eigen	kracht	kan,	zelfs	als	zij	dit	al	
zou	willen.	De	vormgeving	en	ontwikkeling	van	
de	lokale	samenleving	is	nadrukkelijk	een	uit-
daging	voor	gemeente,	bewoners,	partners	en	
andere	organisaties.	Dat	betekent	voor	iedereen:	
meedoen.	De	gemeente	stimuleert	mensen	die	
meedoen.	En	voor	wie	niet	kan	meedoen	is	er	
een	vangnet	van	voorzieningen	op	het	gebied	
van	inkomen,	welzijn	en	zorg.		

Visie op Meedoen
Wederzijdse	zorg	en	ondersteuning	van	bewoners	
is	net	als	economische	groei	een	voorwaarde	om	
de	sociale	kwaliteit	van	onze	samenleving	te	be-
houden.	Hoogeveen	wil	iedere	Hoogevener	laten	
meedoen	die	kan,	voor	zover	dat	in	zijn	vermogen	
ligt.	Meedoen	betekent	op	de	eerste	plaats:	
werken.	Naast	of	in	plaats	van	betaald	werk	
kunnen	Hoogeveners	aan	de	slag	als	vrijwilliger.	
Ook	dat	is	meedoen,	net	als	actief	zijn	in	vereni-
gingen	gebruik	maken	van	alle	mogelijkheden	die	
de	Hoogeveense	samenleving	biedt.	Weerbare	
bewoners	worden	gemobiliseerd,	kwetsbare	be-
woners	geholpen:	een	professionele	hulpverlening	

dient	als	sluitstuk	van	een	solidair	maatschappelijk	
ondersteuningssysteem.	De	gemeente	streeft	hierbij	
naar	integratie	van	de	verschillende	domeinen	(zorg,	
ondersteuning,	wonen,	winkelen,	vrije	tijd,	onderwijs,	
inkomen,	arbeid	en	vervoer)	en	bevordering	van	de	
sociale	samenhang	in	wijken	en	buurten.	Aan	de	
hand	van	vier	thema’s	wil	Hoogeveen	meedoen	vorm-
geven:	werk,	wonen/welzijn/zorg,	actieve	inzet,	en	
vrijwilligers	en	mantelzorgers.

Aan het werk
Meedoen	begint	bij	betaald	werk.	Geen	werk,	geen	
geld,	geen	brood.	In	Hoogeveen	hebben	we	afge-
sproken	dat	wie	kan	werken,	ook	daadwerkelijk	
moet	werken.	Als	betaald	werk	niet	lukt,	dan	is	er	
vrijwilligerswerk.	Alleen	voor	wie	écht	niet	(betaald)	
kan	werken,	zijn	de	uitkeringen	bedoeld.	Dit	houdt	
in	dat	de	gemeente	alles	in	het	werk	stelt	om	iedere	
Hoogevener	zijn	eigen	kost	te	laten	verdienen.	
Wie	betaald	werk	een	brug	te	ver	is	vanwege	psychi-
sche	of	psychosociale	problemen	(maatschappelijke	
isolatie	door	bijvoorbeeld	verslaving,	huishoudelijk	
geweld,	schulden)	of	vanwege	een	beperking	door	
ouderdom,	een	ongeval	of	een	handicap	helpt	de	
gemeente	zoeken	naar	mogelijkheden	voor	meedoen	
op	een	ander	niveau.	
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Bijvoorbeeld	werk	in	de	gesubsidieerde	sector	
(waaronder	conciërge,	toezichthouder	of	onder-
houdsmedewerker	openbare	ruimte)	of	vrijwilligers-
werk.	Voor	wie	écht	niets	of	nauwelijks	iets	kan,	
of	dit	nu	eventjes,	tijdelijk	of	structureel	is,	is	er	
een	uitgebreid	vangnet	op	het	gebied	van	wonen/
welzijn/zorg.	Uiteraard	is	de	inzet	om	ervoor	te	
zorgen	dat	ook	deze	mensen	vroeg	of	laat	weer	in	
staat	zijn	om	hun	eigen	boontjes	te	doppen.

Wonen/welzijn/zorg
De	gemeente	wil	de	voorzieningen	op	het	
gebied	van	wonen/welzijn/zorg	nóg	meer	op	
de	menselijke	maat	toesnijden.	Dat	betekent	

onder	meer	bevorderen	dat	mensen	zo	lang	
mogelijk	zelfstandig	kunnen	blijven	wonen,	het	
bouwen	van	levensloopbestendige	woningen	en	
nieuwe	technische	mogelijkheden	op	het	gebied	
van	duurzaamheid	en	‘domotica’	(huiselijke	
elektronica)	stimuleren.	
Zorgvoorzieningen	willen	we	dichterbij	de	
bewoners	brengen,	onder	meer	door	een	
scala	aan	zorgmogelijkheden	te	bieden,	van	
zorg	in	de	wijk	op	afroep	tot	continue	zorg	in	
huis.	Daarnaast	streven	we	naar	een	24	uurs-
beschikbaarheid,	laagdrempelige	wijkloketten	en	
zorgsteunpunten	en	mobiele	zorgteams.	
Voor	kwetsbare	bewoners,	of	dit	nu	ouderen	zijn	
of	jongeren,	zijn	er	individuele	zorgvoorzieningen.	
Het	uitgangspunt	is	dat	ze	zoveel	mogelijk	zichzelf	
redden	en	pas	in	laatste	instantie	aankloppen	
bij	de	gemeente.	Kan	iemand	het	niet	op	eigen	
kracht,	dan	moet	hij	eerst	bij	familie,	buren,	
vrienden	en	kennissen	aankloppen	voor	hulp.	
Die	hulp	wordt	dan	vaak	gegeven	door	
vrijwilligers	en	mantelzorgers.	
Naast	directe	hulp	is	er	de	hulp	die	gericht	is	op	
preventie.	Bijvoorbeeld	in	de	vorm	van	activi-
teiten	die	moeten	voorkomen	dat	mensen	later	
zwaardere	ondersteuning	nodig	hebben.	Zo	richt	
het	jongerenwerk	zich	op	het	voorkomen	van	
verslaving,	vandalisme	en	voortijdig	de	school	
verlaten.	
Het	ouderenwerk	is	bedoeld	om	te	voorkomen	
dat	ouderen	eenzaam	worden	en	zo	te	vroeg	
afhankelijk	worden	van	duurdere	zorg.
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Actieve inzet
Bij	de	dienstverlening	op	het	gebied	van	wonen/
welzijn/zorg	wordt	steeds	vaker	een	actieve	inzet	
van	de	consumenten	gevraagd.	Om	de	dienst- 
verlening	haalbaar	én	betaalbaar	te	houden,	on-
dersteunt	de	gemeente	het	opzetten	en	facilite-
ren	van	netwerken	van	consumenten	en	patiënten-,	
vrijwilligers-	en	mantelzorgersorganisaties.	Ook	
aan	de	aanbodzijde	stimuleren	wij	samenwerking	
omdat	ketenaanpak	een	effectievere	dienstverle-
ning	mogelijk	maakt:	woningcorporaties,	thuis-
zorgorganisaties	en	welzijnsorganisaties	slaan	de	
handen	ineen.

Vrijwilligers en mantelzorgers 
Een	sportclub,	een	buurthuis,	een	ontmoetings-
centrum.	Zonder	vrijwilligers	zouden	die	niet	
functioneren.	Vrijwilligers	zijn	niet	meer	weg	te	
denken	uit	de	samenleving.	Zouden	alle	vrijwilligers	
op	één	dag	allemaal	hun	werk	neerleggen,	dan	
zouden	wij	nog	raar	opkijken.	Vrijwilligerswerk	is	
werk	dat	niet	wordt	betaald.	In	Hoogeveen	zijn	
duizenden	vrijwilligers	actief.	In	dorpen,	buurten	
en	wijken.	Vrijwilligers	vervullen	een	belangrijke	
rol	in	de	samenleving.	Daarom	ondersteunt	de	
gemeente	het	vrijwilligerswerk.	Hierbij	realiseren	
we	ons	dat	het	traditionele	vrijwilligerswerk	onder	
druk	staat	en	dat	er	nieuwe	vormen	ontstaan	die	
er	veelal	op	neerkomen	dat	mensen	kortdurig	en	
projectmatig	vrijwilligerswerk	willen	doen	en	veel	
minder	voor	onbepaalde	tijd.
Ouderen	zijn	bijzondere	vrijwilligers.	Als	ze	net	
uit	het	arbeidsproces	komen,	vertegenwoordigen	
zij	een	bijzondere	waarde,	namelijk	die	van	vitale	

kennis	en	ervaring.	Die	kan	de	samenleving	goed	 
gebruiken.	Hun	talent	kan	worden	ingezet	op	ver-
schillende	manieren	en	op	verschillende	plekken	in	
de	lokale	samenleving.	Het	zilver	is	goud	waard!
Mantelzorgers	zijn	mensen	die	voor	iemand	zorgen	
vanuit	een	persoonlijke	relatie.	Bijvoorbeeld	een	
man	die	zijn	chronisch	zieke	vrouw	verzorgt.	Van	
alle	zorg	die	in	ons	land	wordt	geboden,	is	een	
groot	deel	mantelzorg.	
De	gemeente	ondersteunt	mantelzorgers	in	de	zorg	
voor	hun	familieleden.	Dat	kan	in	de	vorm	van	
informatie	en	advies,	maar	ook	door	concrete	en	
praktische	ondersteuning.	Daarnaast	door	ontheffing	
van	de	sollicitatieplicht	en	door	ervoor	te	zorgen	dat	
een	professionele	kracht	tijdelijk	het	werk	overneemt	
als	de	mantelzorger	bijvoorbeeld	een	weekendje	weg	
wil.	Dit	wordt	ook	wel	‘respijtzorg’	genoemd.	
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Richting aan Meedoen
Om	meedoen	ook	daadwerkelijk	verder	uit	te	
bouwen,	hanteert	de	gemeente	enkele	richt-
punten	die	ertoe	moeten	leiden	dat	mensen	
die	al	meedoen,	gemotiveerd	blijven	en	mensen	
die	nog	niet	of	niet	voldoende	meedoen	worden	
uitgenodigd	om	actie	te	ondernemen,	dan	wel	
hiertoe	met	stevige	hand	worden	gestimuleerd.	

Inzet arbeidsreserve
Samen	met	de	lokale	werkgevers	en	het	onder-
wijs	ontwikkelt	de	gemeente	initiatieven	voor	
de	maximale	inzet	van	de	lokale	arbeidsreserve:	
werklozen,	herintredende	vrouwen,	allochtonen	
en	mensen	met	een	handicap.	 

Mobiliseren en ondersteunen
In	het	beleids-	en	uitvoeringsplan	WMO	 
(Wet	maatschappelijke	ondersteuning)	geeft	 
de	gemeente	aan	hoe	zij	weerbare	bewoners	
mobiliseert	en	kwetsbare	bewoners	ondersteunt.	
Het	gaat	om	meedoen	(zoals	betaald,	gesubsidieerd	
en	vrijwilligerswerk,	en	evenementen	bezoeken),	
meehelpen	(als	vrijwilliger	of	mantelzorger)	en	
meedenken	(via	inspraak	en	actief	burgerschap).	
De	integrale	dienstverlening	wordt	ingezet	op	
twee	sporen:	preventie	en	hulp.	Bij	preventie	
is	het	de	bedoeling	dat	de	investeringen	latere	
kosten	voorkomen.
De	concrete	hulp	en	ondersteuning	wordt	in	kaart	
gebracht,	zowel	de	diensten	in	de	wijken	en	dorpen	
als	de	bovenwijkse	diensten.	

Vrijwilligers en mantelzorgers
Gelet	op	de	betekenis	van	vrijwilligers	en	mantel-
zorgers	in	de	Hoogeveense	samenleving	stimuleert	
de	gemeente	het	vinden	en	binden	en	formuleert	
zij	welke	ondersteuning	maatschappelijke	organi-
saties	kunnen	geven.

Zilver is goud waard
Samen	met	werkgevers,	vrijwilligersorganisaties,	
maatschappelijke	organisaties	en	ouderenorgani-
saties	stimuleert	de	gemeente	dat	senioren	een	
maximale	bijdrage	aan	de	lokale	samenleving	 
leveren.	Dat	kan	in	de	vorm	van	vrijwilligerswerk,	
dat	gericht	is	op	versterking	van	welzijn,	sport,	 
cultuur	en	recreatie,	maar	ook	in	de	vorm	van	
betaald	werk,	in	het	bijzonder	op	plekken	waar	
schaarste	is	en	in	coachende	rollen.	
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En verder
De	gemeenteraad	van	Hoogeveen	heeft	de	Sociale	Structuurvisie	
op	15	mei	2008	vastgesteld.	Met	de	vaststelling	van	deze	visie	is	
het	proces	niet	afgerond.	Sterker	nog:	het	is	de	bedoeling	dat	zij	
voor	de	gemeente	én	‘het	veld’	een	inspiratiebron	is	om	samen	
vorm	en	inhoud	te	geven	aan	een	leefbaar	Hoogeveen	waar	
talenten	de	kans	krijgen	om	zich	te	ontwikkelen	en	waarin	
iedereen	die	kan	en	wil,	meedoet.	
Sociale	ontwikkeling	is	niet	te	vangen	in	een	statische	notie.	 
De	samenleving	is	hevig	in	beweging,	op	drift	zelfs	als	we	 
sommigen	mogen	geloven.	Juist	een	bewegende	samenleving	
vraagt	alertheid	om	in	te	spelen	op	kansen	om	de	sociale	streef-
beelden	werkelijkheid	te	laten	worden.

De	invloed	van	de	gemeente	om	te	sturen	is	beperkt:	
bewoners,	organisaties	en	de	sociale	partners	in	 

de	verschillende	sectoren	moeten	het	doen.	 
De	gemeente	stimuleert,	initieert,	ondersteunt	
en	faciliteert.

Naast	de	Sociale	Structuurvisie	werkt	de	
gemeente	Hoogeveen	met	nog	drie	
visies:	een	economische,	een	fysieke	en	
een	veiligheidsvisie.	In	deze	visies	staan	
streefbeelden:	waar	willen	we	beleid	
op	ontwikkelen?	Die	streefbeelden	
worden	concreter	gemaakt	via	de	zo-
genoemde	‘programmasturing’.	Daar-
in	formuleert	de	gemeente	doelen	voor	
vier	jaar.	Concreet,	met	de	bedoeling	
om	samen	met	bewoners,	organisaties	
en	andere	partners	die	doelen	te	halen.	

 `
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Inderdaad:	samenwerking!	Nog	concreter	wordt	
het	in	onze	jaarlijkse	programmabegrotingen.	
Hierin	staan	ten	slotte	dan	de	concrete	prestaties,	
projecten	en	producten.	

Bij	het	opstellen	van	de	programma’s	en	de	
programmabegrotingen	houden	we	de	visies	
regelmatig	tegen	het	licht.	Dit	doen	wij	samen	
met	onze	partners.	De	Sociale	Structuurvisie	is	
dan	ook	geen	statisch	beleidsdocument	maar	
een	levende	visie	die	altijd	is	afgestemd	op	het	
actuele	sociale	klimaat.	Ze	geeft	aan	waar	we	de	
komende	tien	jaar	extra	accenten	willen	leggen.	
Zo	werkt	de	visie	naar	twee	kanten:	aan	de	ene	
kant	wordt	zij	uitgewerkt	in	beleid	en	aan	de	 
andere	kant	is	ze	een	richtsnoer	voor	ons	dagelijks	
handelen.	

Om	te	onderzoeken	of	dat	dagelijks	handelen	
ook	de	gewenste	effecten	heeft	in	de	samen-
leving	wordt	de	bestaande	methode	van	evalu-
atie	en	monitoring	tegen	het	licht	gehouden	en	
zonodig	aangepast.	
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Inhoudsopgave bijlagenboek
Bij	de	Sociale	Structuurvisie	“Naar	een	meedoensamenleving”	is	een	bijlagenboek	verschenen.	 
In	het	bijlagenboek	zijn	de	volgende	documenten	opgenomen:
•	 De	Huidige	Sociale	Staat	van	Hoogeveen
•	 Verslag	jongerenbijeenkomst	20	juni	2007
•	 Beschrijving	van	de	Trends:	Trends	bepalen	de	richting
•	 Werkdocument	thema	Onderwijs
•	 Werkdocument	thema	Zorg	en	Welzijn
•	 Werkdocument	thema	Ontspanning

Het	bijlagenboek	is	te	verkrijgen	bij	het	projectbureau	van	de	gemeente	Hoogeveen.	


