WELKE OPGAVEN
LIGGEN ER
IN GRONINGEN? top 5 in beeld.
Tussen 2018 en 2040 verdubbelt het aantal 80-plussers in Groningen.
In het aardbevingsgebied wonen 410.000 bewoners met erkende schade.
De jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Groningen is hoger dan in
de rest van Nederland. Net als het zorggebruik en het aandeel minderjarige
kinderen dat opgroeit in armoede. Samen met signalen uit het Groninger
Panel geeft dit inzicht in de 5 belangrijkste thema’s waarop het verschil voor
Groningen gemaakt kan worden!
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Samen met de inwoners

• In Groningen wonen per januari 2019 584.094 inwoners.
• Aantal 80-plussers verdubbelt tussen 2018-2040.
• Ontgroening in Groningen is sterker dan landelijk gemiddelde.
• Relatief veel kwetsbare groepen zoals gezinnen in armoede en

De opkomst van de participatiesamenleving is positief en in veel gevallen noodzakelijk.
De samenleving neemt steeds vaker het voortouw en regelt het zelf. In Groningen wordt
al veel ervaring opgedaan met deze vormen van nieuwe democratie, burgerinitiatieven,
coöperaties. Ook het Groninger Panel (waarin inwoners van de provincie hun mening geven)
is een goede raadgever. Belangrijk is altijd: betrek de inwoners vanaf het begin en neem ze
serieus. Zie ook www.ideeenbankgroningen.nl. Geef ze vertrouwen en zeggenschap.
Wees transparant en investeer in het krijgen van inzicht in verhalen, feiten en cijfers.

2
Gaswinning
& aardbevingsgebied
• De helft van het Groninger panel vindt
gaswinning en aardbevingsproblematiek de
belangrijkste uitdaging op dit moment.
• In het gebied wonen 410.000 bewoners
met erkende schade, waarvan circa 85.000
met meervoudige schade.
• Circa 10.000 volwassenen kampen met
stressgerelateerde gezondheidsklachten ten
gevolge van meervoudige schade.*
• In het aardbevingsgebied hebben
bewoners een lagere ervaren leefbaarheid.
33% met zware schade maakt zich vaker
zorgen over de toekomst dan mensen met
lichte schade (17%) en met geen schade
(11%).
• Ernstige bevingsproblematiek in
het Gronings gaswinningsgebied kan
verschillende gevolgen hebben voor het
welbevinden van kinderen.**

* Postmes e.a. 2018
** Zijlstra e.a. 2019
*** Groninger Panel, 2018
**** Groninger Panel, 2017
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ouderen met complexe zorgvraag.
• Aantal mensen met dementie stijgt van 9.500 (2015) naar 15.000 (2030).
Meer informatie: www.sociaalplanbureaugroningen.nl en www.cmostamm.nl

4

5

Werkgelegenheid

(Gezondheids)zorg

Armoede

• Het totale aantal banen in Groningen is in 2018
toegenomen met 3,2%. Landelijk was de toename 2,2%.

• 14% van de Groningers vindt kosten van zorg
een belemmering voor het gebruik hiervan.****

• Het aandeel minderjarige kinderen dat opgroeit
in armoede ligt in Groningen ( 10,2 %) al jarenlang
boven het landelijk gemiddelde (8,5%).

• Het landelijke werkloosheidspercentage was 4,9% in 2017.
In de arbeidsmarktregio Groningen was het percentage met
5,9% ruim 1 procent hoger.

• Zorggebruik in Groninger hoger dan landelijk.

• De jeugdwerkloosheid in arbeidsmarktregio Groningen
is in 2017 10,7%. Dat is hoger dan landelijk (8,9%).
• Groninger schoolverlaters met een mbo 1 of 2-opleiding
hebben minder gauw een baan dan landelijk.
• Er zijn in Groningen groeiende arbeidstekorten in de zorg,
ook kwalitatief (geriatrische kennis).
• 50-plussers en laag opgeleiden zijn het meest kritisch
over de kansen om een baan te vinden.***

• Door de vergrijzing is sprake van een
toenemende vraag naar zorg en ondersteuning.
• Grote gemeentelijke tekorten op het sociale
domein.
• 13% van de inwoners van 18-65 jaar is
mantelzorger; dit is hoger dan landelijk.
• Voor 15% van de mantelzorgers geldt dat
hun gezondheid lijdt onder het feit dat
zij mantelzorger zijn.

• In 2017 leefden meer dan 10.000 minderjarigen
kinderen in armoede in Groningen, waarvan
4.000 kinderen langdurig.
• In Groningen ligt het aandeel huishoudens
dat van een laag inkomen moet rondkomen boven
het landelijk gemiddelde.
• Risicogroepen met relatief vaak een laag inkomen
zijn eenoudergezinnen, alleenstaanden, jonge
huishoudens en huishoudens met een niet-westerse
achtergrond of een uitkering.

• Ouderen en mantelzorgers vinden de toegang
tot de zorg ingewikkeld en bureaucratisch.

• 19,2% van alle alleenstaande ouders en 18,7%
van de alleenstaanden in Groningen heeft
een laag inkomen.

• 40% van de ouderen voelt zich eenzaam,
9% ernstig eenzaam.

• 10,3% van de Groningers heeft moeite met
lezen en schrijven.
• In de Veenkoloniën zien we dat de ouders van
jongvolwassenen met een laag inkomen zelf ook vaak
een inkomen onder de lage-inkomensgrens hadden.

Kenniscentrum met publieke taak
CMO STAMM is een onafhankelijk kenniscentrum voor sociaalmaatschappelijke vraagstukken. We werken voor gemeenten,
provincies, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en
inwoners van de regio. We signaleren en monitoren trends en
ontwikkelingen in Groningen en Drenthe. We weten daardoor wat
er leeft, waar het schuurt en wat werkt.
We maken thema’s bespreekbaar, verbinden en ontwikkelen
samen met onze partners innovatieve oplossingen voor beleid
en praktijk. Deze inzichten en innovaties delen wij actief met
iedereen. Onze monitoring-taak vervullen we voor Groningen
vanuit Sociaal Planbureau Groningen. Wij volgen trends en
ontwikkelingen binnen het sociale domein en ondersteunen
(lokale) beleidsontwikkelingen binnnen Provincie Groningen en in
de Groninger gemeenten. De provincie Groningen subsidieert ons
voor onze publieke taken. Naast deze publieke taken werken we
ook in opdracht voor diverse opdrachtgevers.

Perspectief van mensen centraal
Centraal staat het perspectief van mensen zelf. Hoe staat
het met de mensen in Groningen, wat beweegt hen in al hun
verscheidenheid, wat willen zij en hoe vertaalt zich dat in effectief
beleid? Beleid dat gericht is op een vitale gemeenschap en een
veerkrachtige samenleving.

Kennis delen
Inzichten en innovaties delen we actief met iedereen.
Dat doen we onder andere op de websites:
www.cmostamm.nl
www.sociaalplanbureaugroningen.nl
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