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voorwoord

jaarverslag 2020

een jaar als
geen ander
elke keer als ik het voorwoord in ons 
jaarverslag schrijf, zeg ik dat het 
een bijzonder jaar was. Dat geldt 
natuurlijk bij uitstek voor 2020. 
Dat was een jaar als geen ander. 
Corona legde onze samenleving 
plat, had een enorme impact op 
de zorgcapaciteit en het greep 
in op het leven van iedereen. 

Vooral de meest kwetsbare Groningers werden het hardst geraakt. 
Tegenstellingen die er al waren, werden nog zichtbaarder.

Maar het was ook een jaar waarin veel Groningers veerkracht 
toonden. Waarin ze naar elkaar omkeken en enorm creatief waren. 

Een veerkracht en creativiteit die ook ons team typeerde. Razend snel 
schakelden wij. Om zo ook ons steentje bij te dragen aan de aanpak van de 
coronacrisis. Met actuele cijfers en verhalen gaven we inzicht in de effecten 
van corona op de Groningse samenleving. En op diverse fronten dachten wij 
mee over mogelijke maatregelen om samen sterker uit deze crisis te komen.

Bijzonder trots zijn wij op ons Sociaal Planbureau Groningen, waarmee 
wij inzicht geven in wat speelt en wat schuurt in Groningen. In 2020 
werkten wij aan belangrijke opgaven als het terugdringen van armoede 
en kansenongelijkheid, opvang gevolgen aardbevingen, preventie en 
goede gezondheid(szorg), inclusie van kwetsbare groepen, speciaal 

jongeren, versterken burgerkracht en betaalbare 
en duurzame energie voor iedereen. Met het 
Groninger Panel gaven wij Groningers een stem. 
Dit jaarverslag geeft een compacte 
impressie van onze inzet.

Met elkaar zorgen we voor een vitaal en sociaal 
Groningen, met gelijke kansen voor iedereen, nu en 
in de toekomst. Op basis van heldere feiten en cijfers, 
innovatiekracht, kennis van zaken en het vermogen te 
verbinden. Met een scherp oog voor de mensen voor 
wie we het doen en vol vertrouwen in hun kracht.

Ik wens jullie veel leesplezier.

Yvonne Turenhout
Directeur-bestuurder



Wij hoeven u niets te vertellen 
over 2020. Ieder van u heeft daar 
zijn of haar eigen verhaal bij of 
herinnering aan: Corona heeft veel 
impact op ons allemaal gehad.
We kunnen daarom met niets 
anders dan grote waardering kijken 
naar de rol die de mensen van 
CMO sTaMM ondanks Corona dit 
jaar in de groningse en Drentse 
samenleving hebben gespeeld.
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raad van
Toezicht

De RvT spreekt daarbij haar bewondering uit voor de goede ontwikkeling 
van de organisatie en de innovatiekracht rondom actuele thema’s als 
corona, brede welvaart, armoede & schulden en gezondheid & welzijn. 

Wij stonden de directeur-bestuurder met raad en daad terzijde en 
zagen toe op de werkzaamheden van het bestuur en op de algemene 
gang van zaken in de organisatie. Belangrijkste onderwerpen in 
2020 waren: impact coronacrisis, voorgenomen kortingen provincie 
Groningen, meerjarenstrategie 2020-2022, provinciale werkplannen, 
strategische personeelsplanning en risicomanagement. De code voor 
‘good governance’ Sociaal Werk vormt daarbij onze leidraad.

De RvT heeft vertrouwen in de toekomst van de organisatie. Zij 
waardeert dat de provincie Drenthe CMO STAMM heeft aangemerkt als 
systeeminstelling, waarmee de organisatie een vaste waarde vormt in
de uitvoering van het Drentse provinciale beleid. 

Verder spreken we – samen met de bestuurder– onze 
dank uit naar gedeputeerde en ambtenaren van de 
provincie Groningen voor het constructieve overleg 
naar een werkbare oplossing voor de kortingen 
van de provincie Groningen. Deze ontwikkelingen 
binnen de provincie Drenthe en Groningen zorgen 
ervoor dat CMO STAMM ook weer in 2021 een 
belangrijke rol kan spelen in het versterken van 
het welzijn van Drenten en Groningers.

De RvT ziet de toegevoegde waarde van het werk 
van CMO STAMM en is er trots op om voor deze 
organisatie de Raad van Toezicht te vormen. 

Victor Verrijp
Voorzitter Raad van Toezicht

https://cmostamm.nl/over-ons/raad-van-toezicht/
https://cmostamm.nl/over-ons/raad-van-toezicht/


CMO sTaMM is het onafhankelijk 
kenniscentrum voor sociaal-
maatschappelijke vraagstukken 
in groningen en Drenthe. Met 
onze onderzoeksbureaus sociaal 
Planbureau groningen en 
Trendbureau Drenthe signaleren 
en monitoren wij trends en 
ontwikkelingen. via het groninger 
en Drents panel geven we een stem 
aan de groningers en Drenten zelf. 
We weten daardoor wat er leeft, 
waar het schuurt en wat werkt. 
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Missie
en visie

“samen werken aan een krachtige 
samenleving. een samenleving waarin 
iedereen meedoet. Dat is wat ons drijft.”

We maken thema’s bespreekbaar, verbinden en ontwikkelen samen 
met onze partners innovatieve oplossingen voor beleid en praktijk. 
Onze kennis, inzichten en innovaties delen wij actief met iedereen. 
De provincies Groningen en Drenthe subsidiëren ons voor onze 
publieke taken. In 2020 heeft de provincie Drenthe ons aangemerkt 
aan systeemorganisatie, dat wil zeggen kritisch voor de uitvoering van 
het provinciale beleid en versterking van de Drentse samenleving, 
en onze basissubsidie structureel verhoogd. Naast deze publieke 
taken werken we ook in opdracht voor diverse opdrachtgevers. 

Brede Welvaart & Duurzame 
ontwikkelingsdoelen als kompas
Wij werken en denken vanuit het perspectief van brede welvaart. Het is 
een nieuwe manier van kijken naar de samenleving. Met oog voor alles 
wat voor onze inwoners van waarde is en waarin samenhang tussen 

economie, samenleving en leefomgeving centraal 
staat. De duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) 
van de Verenigde Naties vormen ons kompas.

Wij onderschrijven het belang van deze doelen 
en zetten ons in voor de realisatie hiervan. 
Om zo van Groningen en Drenthe
een betere, eerlijkere en duurzamere plek te 
maken. Er liggen belangrijke uitdagingen in het 
terugdringen van armoede en kansenongelijkheid, 
goede gezondheid, inclusie van kwetsbare groepen 
en betaalbare en duurzame energie voor iedereen.
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Onze
werkwijze
in beeld

Beleid

Thema’s
bespreekbaar

maken

evaluatie en 
monitoring

van uitvoering 
in praktijk

Ondersteuning
bij beleids-

ontwikkeling en
implementatie

Weten
wat er speelt

SOCIAAL PLANBUREAU GRONINGEN

CMO STAMM

analyse Duiding

Praktijk

inzet burgerpanels

in dialoog brengen
en het debat aangaan

agenderen

adviseren
over beleidsuitvoering

processen begeleiden

monitoren    

onderzoeken

adviseren
over uitvoering    

bevorderen deskundigheid



sociaal Planbureau groningen 
volgt trends en ontwikkelingen 
in het sociale domein. Met als 
doel het ondersteunen van de 
lokale beleidsontwikkeling bij 
groninger gemeenten, de provincie 
groningen en maatschappelijke 
instellingen in groningen. 
Onze werkwijze wordt gekenmerkt 
door onafhankelijkheid, 
betrouwbaarheid en beleidsrelevantie. 
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Monitoren en verdiepend onderzoek 
Wij hechten grote waarde aan het perspectief en verhaal 
van inwoners. Daarom combineren wij waar dat kan 
feiten en cijfers met de beleving van inwoners.

Met onze langjarige monitors volgen we trends en ontwikkelingen 
op beleidsterreinen als leefbaarheid, armoede, jeugd, aardbevingen, 
energietransitie en zorg. We brengen met regelmaat in beeld hoe 
het gaat in Groningen en bespreken met Groninger partners wat dat 
beeld betekent voor hun beleid en praktijk. Onze monitors raken 
steeds meer bekend, binnen en buiten de provinciegrenzen.
 
Om meer inzicht te krijgen in een aantal actuele ontwikkelingen voerden 
we in 2020 diverse verdiepende onderzoeken uit. Natuurlijk onderzochten 
we via quickscans en peilingen onder Groningers de gevolgen van de 
coronacrisis. Jongeren kregen speciale aandacht in onze onderzoeken 
naar schoolverzuim omdat er geen passend onderwijs- of zorgaanbod. 

Jongeren uit het VSO en het praktijkonderwijs vinden 
niet altijd makkelijk hun weg op de arbeidsmarkt 
of in het onderwijs. Maar in Groningen hebben 
zij dat een goede oplossing voor gevonden met 
de Route Arbeid, zo bleek uit ons onderzoek.
 
Verder deden we een verkenning naar knelpunten en 
oplossingsrichtingen in de grensvlakken tussen drie 
wetten in de ouderenzorg. En een analyse naar de 
behoefte van mantelzorgondersteuning en logeerzorg. 
Brede welvaart komt onder druk te staan als de 
inkomensverschillen groeien. Daarom onderzochten we 
in 2020 op verzoek van de 3 noordelijke provincies of 
inkomensverschillen groter worden door verhuizingen.

sociaal
Planbureau
groningen



8

jaarverslag 2020

groninger panel geeft stem
aan de inwoners van groningen
Hoe gaat het met de Groningers, wat beweegt hen en hoe gaan zij om met 
veranderingen in hun leefsituatie? Inzicht in de ervaringen en meningen 
van de inwoners van Groningen is essentieel voor het maken van beleid. 
Het Groninger panel geeft Groningers een stem. Het panel bestaat uit een 
groep inwoners van 18 jaar en ouder, verspreid over de provincie Groninger.

Zo konden wij met het panelonderzoek goed in zicht geven in de gevolgen 
van de corona crisis voor het leven van Groningers. Duidelijk werd dat 
met name ZZP’ers, jongeren en mensen in kwetsbare posities ernstig 
geraakt zijn. Ook peilden wij de opvattingen van Groningers over milieu, 

klimaatverandering en participatie & betaalbaarheid 
van de energietransitie. En over de mate waarin 
Groningers zich betrokken voelen en betrokken (willen) 
worden bij planvorming over hun dorp of wijk.

Verder werken wij samen met het Gronings Perspectief 
in het onderzoek naar de sociale impact van de 
gaswinning. Hoe ontwikkelt zich de waargenomen 
veiligheid, het vertrouwen en de gezondheid 
van Groningers in het aardbevingsgebied?

sociaal
Planbureau
groningen
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gedragscode, kwaliteit en privacy
Sociaal Planbureau Groningen hanteert de Gedragscode voor 
onderzoek en statistiek en de Integriteitscode voor statistisch en 
data-analytisch onderzoek van de Vereniging voor Statistiek en 
Onderzoek (VSO), de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) en de 
Marktonderzoek associatie (MOA). Deze gedragscode is goedgekeurd 
door het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB). Wij voldoen 
daarmee aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In 2020 zijn wij door CBS erkend als wetenschappelijk 
gefundeerd onderzoeksbureau en geautoriseerd om zelf 
onderzoek te doen met de microdatabestanden van CBS.

Onafhankelijke adviesraad
De adviesraad van het Sociaal Planbureau Groningen 
heeft een belangrijke adviserende taak. De raad 
voorziet het planbureau van een kritische reflectie 
op de onderzoeken, zowel over de maatschappelijke 
relevantie als het wetenschappelijke niveau. De leden 
werken in de wetenschap, bij lokale overheden of bij 
maatschappelijke organisaties. In 2020 adviseerden zij 
onder meer over monitoring Corona, Brede Welvaart, 
armoede en vernieuwende vormen van lokaal bestuur.

sociaal
Planbureau
groningen

https://trendbureaudrenthe.nl/ons-verhaal/adviesraad/%20


Uitgelichte
projecten
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Het raakt
ons allemaal

De coronacrisis was onverwacht dé opgave 
van 2020. Corona legde bikkelhard de vinger 
op de zere plekken van onze samenleving. Het 
vergrootte de ongelijkheid, kwetsbare groepen 
werden extra geraakt en er kwamen nieuwe 
kwetsbare groepen bij. Corona had in eerste 
instantie vooral grote gevolgen voor de zorg, 
maar al snel ook consequenties voor economie 
en samenleving. Iedereen in Nederland kreeg 
er mee te maken en het zette alles waarop 
we vertrouwden op losse schroeven. lock 
downs, versoepelingen, vaccinaties en hoop 
op betere tijden kleuren het coronaverhaal. 
Het bracht naast zorgen ook veel creativiteit, 
saamhorigheid en mogelijkheden naar boven. 
We werden in korte tijd digitaal vaardiger, 
keken meer naar elkaar om en zochten en 
vonden nieuwe manieren om met elkaar in 
verbinding te blijven. voor ons werk betekende 
het dat we vanaf het begin scherp waren op 
de maatschappelijke impact van corona. Met 
actuele cijfers en verhalen brachten we inzicht 
in de effecten van corona op de groningse 
samenleving. Ook adviseerden we de provincie 
en gemeenten over kansen en risico’s.

Corona

Panelonderzoeken gaven 
inzicht in gevolgen corona

Tijdens de coronacrisis bleek al gauw dat er niet alleen gevolgen 
waren voor de gezondheidszorg. Ook de consequenties op 
welzijn en inkomen waren fors. Jongeren raakten hun bijbaantjes 
kwijt, ondernemers hielden het hoofd niet boven water en er 
waren zorgen over het welzijn van bijvoorbeeld schoolgaande 
kinderen, studenten en kwetsbare gezinnen. Sociaal Planbureau 
Groningen onderzocht op verschillende momenten in het 
jaar de gevolgen van corona op meerdere thema’s. Daarnaast 
voerden wij quick scans uit naar de effecten op de keten van 
zorg, armoede & schuldhulpverlening en jongeren. De resultaten 
deelden wij breed via speciale edities van onze nieuwsbrief en 
webinars. Met de uitkomsten van de onderzoeken konden we 
de provincie, gemeenten, veiligheidsregio en andere partners 
inzicht geven in de gevolgen van de coronacrisis, zowel positief 
als negatief. Want ook positieve gevolgen waren er, bijvoorbeeld 
op het milieu omdat we meer thuis bleven. Ook keken we meer 
naar elkaar om en koesterden we onze sociale contacten. 

11

jaarverslag 2020
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gevolgen voor bewonersinitiatieven: 
van sluiting tot nieuwe kansen

Veel bewonersinitiatieven, groot en klein, komen moeilijk door de 
coronacrisis heen. Dorpshuizen, die vaak onderdak geven aan initiatieven, 
zijn gesloten en hebben geen inkomsten meer. Het gevaar van deze crisis is 
dat kleine, veelbelovende initiatieven omvallen, terwijl we deze juist heel 
hard nodig hebben om de samenleving leefbaar te maken en te houden. 
Maar de crisis zorgt ook voor het organiseren van een hele hoop mooie 
nieuwe initiatieven die wellicht ook na de crisis heel effectief kunnen 
zijn. We brachten via ons panelonderzoek in beeld wat de gevolgen 
voor de samenhorigheid in dorpen en wijken was. Ook gaven wij een 
podium aan ideeën en initiatieven van bewoners op de website van de 
Ideeënbank. Zo gaven we de kracht van de samenleving een mooie boost.

12

jaarverslag 2020

Corona

vooruitkijkspiegel Westerkwartier: 
wat er nodig is na de coronacrisis?

Wat is er nodig om mensen na de coronacrisis weer goed 
op weg te helpen? Wat zien we voor maatschappelijke 
opgaven in de provincie Groningen en wat betekent dat voor 
gemeentes? Speciaal over deze onderwerpen organiseerde de 
gemeenteraad van Westerkwartier een online kennissessie.  
Experts vanuit de RUG, het Instituut voor Veiligheids- en 
Crisismanagement en Sociaal Planbureau Groningen gaven 
een doorkijkje naar de korte en lange termijn effecten en 
uitdagingen van corona op de gemeente Westerkwartier. 
Een waardevolle bijeenkomst, waarin de dialoog met 
inwoners een belangrijke plek innam. Alle inwoners konden 
via een livestream meeluisteren en -praten. Zij konden 
hun zorgen uiten, hun vragen stellen en hun ideeën delen 
met de experts en leden van de gemeenteraadsleden.

Ook de Vereniging Groningse Gemeenten (VGG) organiseerde 
een soortgelijke bijeenkomst voor alle colleges van B&W 
en gemeenteraadsleden. Sociaal Planbureau Groningen 
leidde de bijeenkomst in met een presentatie ‘Corona: 
crisis of transformatie’, waarin speciale aandacht werd 
gevraagd voor kansen voor het versneld aanpakken van 
reeds langer bestaande problemen in onze samenleving 
en het actief betrekken samenleving als kritische 
succesfactor bij de herstelstrategie na coronacrisis.

https://www.ideeenbankgroningen.nl/actueel/initiatieven-tijdens-de-coronacrisis


Naar een groninger monitor 
Brede Welvaart

Hoe gaat het echt met Groningers? Dit brachten we de afgelopen 
jaren in beeld met de Leefbaarheidsmonitor Groningen. Deze 
gaf uitgebreide en heldere feiten en cijfers over het welzijn 
van de Groningers. Deze monitor levert een uitstekende basis 
voor de doorontwikkeling naar een Groninger brede welvaart 
monitor, om zo vanuit een brede blik naar de samenleving te 
kijken. Met breed draagvlak vanuit de begeleidingscommissie en 
de adviesraad zijn daarvoor in 2020 de eerste stappen gezet. 

Sociaal Planbureau Groningen sluit aan bij de Regionale Monitor 
Brede Welvaart van het CBS en vult deze aan met verhalen van 
inwoners. De combinatie van cijfers en verhalen maakt duidelijk 
hoe de Brede Welvaart in Groningen zich ontwikkelt en voor 
welke opgaven de regio staat. Het is een instrument om onszelf 
een spiegel voor te houden en inzicht te krijgen in onze sterke 
punten, maar ook in onze zwakke plekken. In 2021 presenteren 
we de eerste monitor Brede Welvaart voor Groningen. 

voor nu
en de toekomst

Wat is brede welvaart? en hoe kunnen we de 
welvaart van groningers in kaart brengen 
en verder versterken? In onze alledaagse 
werkelijkheid staat welvaart voor veel méér dan 
alleen ons inkomen of het bruto binnenlands 
product. We kijken daarom tegenwoordig ook 
veel breder, namelijk naar de Brede Welvaart. 
Het is een nieuwe manier van kijken naar de 
samenleving. Integraal, met oog voor alles 
wat voor onze inwoners van waarde is: hoe 
schoon de lucht is die we inademen, hoe 
gezond we zijn, hoe veilig we ons voelen en 
hoeveel vertrouwen we in de overheid hebben. 
Daarbij kijken we niet alleen naar het «hier 
en nu», maar ook naar de gevolgen van ons 
handelen voor onze kinderen en kleinkinderen.
Wij vinden dat Brede Welvaart veel beter in 
beeld brengt hoe het écht met groningers 
gaat. en het laat ook zien waar we nog echt 
iets te doen hebben met elkaar. Met onze 
kennis op het gebied van Brede Welvaart 
bieden we bestuurders en beleidsmakers 
de basis om de brede welvaart in hun regio 
op te pakken en vorm te geven. We stellen 
ze in staat om gefundeerde keuzes te 
maken. Zo bouwen we met elkaar aan een 
welvarender groningen, op alle terreinen.

Brede
Welvaart

13

jaarverslag 2020

https://sociaalplanbureaugroningen.nl/leefbaarheid/brede-welvaart/
https://sociaalplanbureaugroningen.nl/leefbaarheid/brede-welvaart/


aardbevingen hebben flinke impact op groningers

Wonen in het aardbevingsgebied heeft behoorlijke impact op mensen. Er zijn zorgen 
over gezondheid, geld, welzijn en veiligheid. Gronings Perspectief onderzoekt sinds 
2016 de gezondheid, veiligheidsbeleving en het toekomstperspectief van Groningers. 
Gronings Perspectief is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, 
de GGD Groningen en het Sociaal Planbureau Groningen. Medio 2020 werd de 
sociale impact onderzocht. Voor het eerst was sprake van een zekere kentering. 
De gezondheid van bewoners met meervoudige schade liet enige verbetering 
zien. Ook was er een lichte stijging in het vertrouwen in de overheid. Ook blijkt 
dat de gevolgen van de gaswinning een grote impact hebben op een deel van de 
ondernemers. Hun problemen zijn vaak complex. En ze voelen zich niet gesteund. 

Verder is het Sociaal Planbureau Groningen partner in het Kennisplatform 
Leefbaar en Kansrijk Groningen, dat kennis rondom de maatschappelijke 
gevolgen van de gaswinning in kaart brengt. In 2020 werd de 2e literatuurstudie 
uitgebracht en kennis gedeeld via kennistafels en webinars.

Welvaart Noord-Nederland stijgt, 
krimpregio’s blijven achter

Brede welvaart komt onder druk te staan als de 
inkomensverschillen groeien. Daarom wilden de 3 
noordelijke provincies weten of inkomensverschillen groter 
worden door verhuizingen. De gedachte is dat mensen 
met hogere inkomens en studenten wegtrekken uit 
krimpgebieden. En mensen met lagere inkomens mogelijk 
juist worden aangetrokken door goedkope woonruimte. 
Sociaal Planbureau Groningen onderzocht dit samen 
met Trendbureau Drenthe en Fries Sociaal Planbureau.  
Wat blijkt? De welvaart in Noord-Nederland, dus ook 
in Groningen is toegenomen. Er zijn minder inwoners 
met een laag inkomen, terwijl het aantal mensen met 
een hoog inkomen is gestegen. Tegelijkertijd is echter 
het inkomensverschil tussen rijk en arm in verschillende 
regio’s in het noorden gegroeid. De welvaart neemt 
minder toe in de krimpgebieden. Verhuizingen spelen 
hierin een rol: mensen met een hoog inkomen en 
studenten verhuizen uit deze gebieden – zij vestigen 
zich vaak in provinciehoofdsteden of welvarende 
regio’s in het noorden. Het gevolg is dat de welvaart 
in termen van inkomen in de krimpgebieden minder 
snel groeit dan in de rest van Noord-Nederland. 
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Brede
Welvaart

https://trendbureaudrenthe.nl/opdracht/binnenlandse-verhuizingen-hebben-behoorlijke-invloed-op-groeiende-%29%3Finkomensverschillen-in-noord-nederland/
https://sociaalplanbureaugroningen.nl/minder-gezondheidsachterstand-groningers-met-meervoudige-bevingsschade/
https://sociaalplanbureaugroningen.nl/opdracht/binnenlandse-verhuizingen-hebben-behoorlijke-invloed-op-groeiende-inkomensverschillen-in-noord-nederland/
https://trendbureaudrenthe.nl/leefbaarheid/brede-welvaart/ 


samen armoede 
aanpakken

armoede is een toenemende uitdaging in 
de groninger samenleving. vijf groninger 
gemeenten staan in de top 10 van gemeenten 
met het hoogste percentage armoede. Het 
is vooral zorgelijk dat het aantal gezinnen 
en kinderen dat moet leven met een 
langdurig laag inkomen stijgt. Corona trof 
bepaalde groepen financieel extra zwaar, 
zoals jongeren, zpp-ers en traditioneel 
kwetsbare groepen. en we zien dat armoede 
vaak generaties lang aanhoudt. ergens 
moeten we deze cyclus zien te doorbreken. 
De aanpak van armoede en schulden staat 
dan ook hoog op onze agenda. Wij vinden 
het belangrijk dat mensen ondersteuning 
krijgen om de regie over hun eigen leven 
weer terug te krijgen en om, als dat kan, 
via betaald werk financieel onafhankelijk te 
worden. armoede en schulden bestrijden 
kan alleen als we dat samen doen. 
Zo vroeg mogelijk, zo laagdrempelig 
mogelijk en zo toegankelijk mogelijk. 

armoede
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Monitoring van armoede en
schulden in de provincie groningen

Sociaal Planbureau Groningen houdt jaarlijks bij hoeveel 
huishoudens (langdurig) een laag inkomen of schulden hebben 
en hoeveel kinderen opgroeien in armoede. Ook brengen we in 
beeld hoe de omvang van armoede en schulden zich ontwikkelen 
en welke groepen het grootste risico lopen. Daarnaast 
publiceren we data die specifiek over generatiearmoede de 
Veenkoloniën gaan. Dit doen we in samenwerking met de 
Rijksuniversiteit Groningen. Verder maken we samen met hen 
feitenbladen waarin we – op basis van het wetenschappelijk 
onderzoek van de RUG – informatie aandragen en handreikingen 
formuleren voor beleidsmakers en professionals over het 
doorbreken van intergenerationele armoede. Dit doen we 
in nauwe samenwerking met de Alliantie van Kracht.

https://sociaalplanbureaugroningen.nl/armoede/lage-inkomens/
https://armoedegroningen.nl/projecten/alliantie-van-kracht/
https://sociaalplanbureaugroningen.nl/armoede/
https://sociaalplanbureaugroningen.nl/armoede/
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De Hoogte schuldenvrij

De Armoedemonitor laat zien dat in een aantal Groningse wijken 
veel bestaansonzekerheid voorkomt. Zo ook in De Hoogte. Een 
aantal mensen is daar een burgerperspectief gestart omdat 
er volgens hen een hulpverleningsindustrie is ontstaan die 
(nog) geen antwoord biedt op de vraag van inwoners. Met dit 
burgerperspectief bieden ze op een andere manier hulp aan 
mensen in de wijk die in armoede en/of schulden leven. Wat die 
andere manier is? Het gaat vooral om het bieden van maatwerk en 
intensieve begeleiding en kijken naar de persoonlijke behoefte van 
mensen. Door het op deze manier aan te pakken, krijgen mensen 
weer toekomstperspectief. Het project is succesvol, vooral de deur-
tot-deur flyeren in de wijk levert veel nieuwe cliënten en inzichten 
op. CMO STAMM adviseert de initiatiefnemers van het project, 
dat is gefinancierd door het Rijk en de gemeente Groningen.

Webinars en werksessies 
over vroegsignalering

Hoe eerder we mensen met schulden in 
beeld hebben, hoe kleiner de kans is dat hun 
schulden oplopen. Door op deze manier naar 
vroegsignalering te kijken, krijgen inwoners 
sneller perspectief op een betere toekomst. 
Op 1 januari 2021 ging de wijziging van de Wet 
Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) in, 
waardoor vroegsignalering van schulden een 
wettelijke taak van de gemeente is geworden. 
Dankzij de wetswijziging wordt het voor 
gemeenten en schuldeisers makkelijker om 
mensen met schulden eerder te helpen. Nog 
(lang) niet alle gemeenten konden zich goed 
voorbereiden op de wetswijziging. Aanleiding 
voor CMO STAMM om webinars te organiseren 
waarin de wetswijziging én de gevolgen daarvan 
aan de orde kwamen. De VDG, VGG, VNG, AVK 
en CMO STAMM hebben de samenwerking 
gezocht om samen de Drentse en Groningse 
gemeenten zoveel mogelijk te ondersteunen 
om op een efficiënte en doordachte manier te 
werken aan de vroegsignalering van schulden.

https://cmostamm.nl/de-hoogte-schuldenvrij/
https://cmostamm.nl/nieuwe-kansen-voor-vroegsignalering-schulden/


lokaal en
democratisch

steeds vaker ontwikkelen inwoners 
initiatieven. Ze doen zelf het groenonderhoud 
in hun wijk of verenigen zich in een 
coöperatie om energie te leveren of 
voorzieningen open te houden. Inwoners 
zien wat er in hun leefomgeving nodig 
is en gaan met elkaar aan de slag. Ze 
bundelen slimme ideeën en komen tot 
krachtige oplossingen. Op deze manier 
worden wijken socialer, leefomgevingen 
mooier en de samenleving vitaler en 
duurzamer. Het is een mooie route naar 
nieuwe vormen van overheidsparticipatie, 
waarvoor veel belangstelling bestaat bij 
zowel overheid als inwoners. Het vraagt 
eigen verantwoordelijkheid en actief 
burgerschap en lef van de overheid om 
af en toe een stapje terug te doen. In 
groningen is ondertussen een mooie traditie 
op dit thema opgebouwd met initiatieven 
vanuit inwoners enerzijds en nieuwe lokale 
democratisch samenspel anderzijds. CMO 
sTaMM adviseert en ondersteunt inwoners 
en overheden op hun weg naar deze nieuwe 
vormen van burgerkracht en democratie. 
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Ideeënbank groningen:
van idee naar uitvoering

In de provincie Groningen wonen veel inwoners met goede 
ideeën om hun eigen woonomgeving te verbeteren. Bij 
de uitvoering van die ideeën lopen inwoners soms tegen 
vraagstukken of obstakels aan. De Ideeënbank Groningen 
ondersteunde ook in 2020 vele inwoners om de energie in 
de totstandkoming van hun idee te houden, of het nu ging 
om een speeltuin, een inloophuis of een dierenvoedselbank. 
We gaven advies over vervolgstappen en zetten ons netwerk 
in. We deelden onze kennis via webinars, social media, 
de website van de Ideeënbank Groningen, workshops en 
trainingen. Via de uitvoering van ideeën krijgen Groningers 
meer zeggenschap over hun leefomgeving. En dat is goed, 
want inwoners weten vaak zelf het beste waar behoefte aan 
is. Door initiatiefnemers de weg te wijzen naar fondsen en 
beleidsmakers, komen de ideeën makkelijk tot uitvoer. Het 
initiatief blijft bij de inwoners, wij ondersteunen waar nodig.

Burgerkracht
en Overheids-

participatie

https://cmostamm.nl/opdracht/online-communities/


Hoe werkt online participeren?

Veel inwoners en overheden zijn op zoek naar mogelijkheden om te participeren. 
Of het nu gaat over centrumplannen of energietransitie, het is belangrijk dat 
mensen mee kunnen praten. En mee kunnen doen. Zij weten vaak het beste 
wat nodig is en wat werkt in hun leefomgeving. Participeren hoeft niet altijd 
te betekenen dat je fysiek bij elkaar bent. Het kan ook op andere manieren. 
CMO STAMM organiseerde in 2020 leerkringen over digitale participatie 
voor beleidsmedewerkers van de Groningse gemeenten en de provincie. 
Vraagstukken die aan de orde kwamen waren: Wat vraagt een goed proces? 
Hoe ben je inclusief? Hoe bereik je mensen die digitaal niet (zo) vaardig zijn? 
Wat gebeurt er op dit vlak in andere landen? Naast deze vragen stonden 
ook onderwerpen op het programma die de deelnemers zelf inbrachten.

en de winnaars zijn….

Iedereen die vrijwilligerswerk doet, levert 
een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid. 
Vrijwilligers doen onmisbaar werk dat 
nodig is om de samenleving draaiende te 
houden. Hun werk maakt leefomgevingen 
mooier, duurzamer of socialer. Ze zetten zich 
belangeloos in voor anderen, in wijken en 
buurten, bij sportverenigingen en scholen, bij 
evenementen en in de zorg. Jaarlijks eert de 
provincie Groningen haar vrijwilligers met het 
uitreiken van vrijwilligersprijzen. 2020 was een 
jubileumjaar, het was de 20ste keer! Uit de 
meer dan 100 aanmeldingen koos een vakjury 
de winnaars. Dat waren dit jaar Speeltuin ’t 
Speulparadies Beerta (categorie Jeugd), Zwem- 
en recreatiebad de Kolck (Leefbaarheid), Hospice 
Veen en Wolden (Zorg), Stichting Graspop Baflo 
(Cultuur) en Voltigevereniging de Eemsrakkers 
(Sport). De winnaars ontvingen een cheque 
van 3.000 euro. CMO STAMM organiseerde 
het evenement samen met de provincie, dit 
jaar in een online theatervorm. Ook bood CMO 
STAMM aan alle aanmeldingen een online 
webinar aan met als thema ‘Het vinden en 
binden van vrijwilligers’. De Vrijwilligersprijs 
was regelmatig te vinden in de regionale media 
en in onze nieuwsbrief. Daarmee kregen alle 
vrijwilligers een extra blijk van waardering 
voor het onbetaalbare werk dat ze doen.
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Burgerkracht
en Overheids-

participatie

https://cmostamm.nl/symposium-digitale-toegankelijkheid/
https://cmostamm.nl/winnaars-20e-provinciale-vrijwilligersprijs-groningen-bekend/


landgoed DeCamping

Niet iedereen vindt zomaar een plek op de reguliere 
arbeidsmarkt. Een aantal mensen met een beperking 
vond werk op Landgoed De Camping in ’t Zandt. 
Het is een sociaal dorpsbedrijf op de voormalige 
voetbalvelden van VV ’t Zandt, met onder andere een 
camping. De camping wordt gerund door mensen 
met een beperking én scholieren van Alfacollege 
en Noorderpoortcollege die dreigden uit te vallen. 
CMO STAMM was als adviseur betrokken bij het 
opzetten van de voorziening, met als opdracht 
‘Ontwikkelen van een duurzaam verdienmodel en 
creatieve organisatievorm’. Gemeente Eemsdelta 
maakte er in 2020 een Algemene Voorziening 
voor 3 jaar van: voor iedereen toegankelijk, 
zonder indicatie. Hiermee kan de stichting verder 
bouwen op het stevige fundament. De provincie 
draagt financieel bij, met de gedachte dat deze 
formule ook in andere dorpen kan werken. leefbare schildmeerdorpen

De inwoners van de zes dorpen rond het Schildmeer wonen 
middenin het aardbevingsgebied. Met allerlei gevolgen 
voor leefbaarheid, welzijn en economie. Ze besloten zich te 
verenigen omdat ze niet langer wilden dat er over ze beslist 
werd. Ze wilden meer zeggenschap om grip te krijgen 
en te houden op hun eigen leven. Ze zochten en vonden 
aansluiting bij elkaar en bij de gemeente en dienden met 
ondersteuning van CMO STAMM en Groninger Dorpen een 
aanvraag in bij het loket Leefbaarheid en bij Toukomst. 
Ze besloten als eerste de recreatieve mogelijkheden van 
de dorpen te onderzoeken en te kijken of ze zich hier 
meer mee kunnen profileren. De samenwerking tussen 
de zes dorpen rond het Schildmeer onderling en met de 
gemeente krijgt steeds verder vorm. Dorpsbewoners 
werken in een (vooruitgeschoven) projectgroep aan een 
verbeterde betrokkenheid, draagvlak en slagkracht.
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https://www.toukomst.nl/projecten/steendammen/
https://cmostamm.nl/opdracht/samen-bouwen-aan-zes-vitale-dorpen-rond-het-schildmeer/
https://cmostamm.nl/van-camping-tot-sociaal-dorpsbedrijf/


Tien tips voor 
mantelzorg(ondersteunings)beleid 

Gemeenten, welzijns- en zorgaanbieders hebben gezamenlijk 
de taak om mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen en 
overbelasting te voorkomen. Sociaal Planbureau Groningen heeft 
kennis van landelijke kenniscentra, het ministerie van VWS en 
belangenorganisatie Mezzo samengebracht met eigen onderzoek 
naar wensen en behoeften van mantelzorgers. We hebben 
uitgezocht welke gemeenschappelijke aangrijpingspunten 
we hieruit kunnen halen om de ondersteuning aan 
mantelzorgers te verbeteren. Dat heeft de 10 aanbevelingen 
opgeleverd met bijbehorende goede voorbeelden. Deze 
zijn gepubliceerd op de website en toegelicht tijdens een 
webinar. Een (te) korte samenvatting: ‘werk samen met 
ketenpartners’, ‘heb oog voor achterliggende problematiek, 
zoals armoede of schulden’, ‘betrek mantelzorgers bij ’t 
beleid’, werk preventief en proactief en lever maatwerk. 

Zicht op het 
groninger 
Zorglandschap

gelukkige en gezonde groningers. Dat is onze 
ambitie. goede kwaliteit, bereikbaarheid en 
betaalbaarheid van zorg, hulp en ondersteuning 
zijn belangrijke voorwaarden. Maar die staan 
onder druk, zeker in de ouderenzorg en de ggz. 
De vraag naar zorg neemt toe, de kosten stijgen 
en er is meer (gespecialiseerd) zorgpersoneel 
nodig dan beschikbaar. er zijn grote opgaven 
binnen het groninger Zorglandschap. Waarin 
wij vanuit onze expertise een bijdrage leveren 
door middel van onderzoek, advies, innovatie 
en het realiseren van doorbraken. 

Door de versnippering in de zorg en ondersteuning – 
verschillende wetten, verschillende financiers, talloze 
aanbieders – is het lastig goed zicht te krijgen op wat 
er goed gaat en waar de knelpunten liggen. via de 
Zorgmonitor groningen zetten we ons in de periode 
2014 tot 2020 in om toch ‘zicht op het groninger 
Zorglandschap’ te bieden, in samenwerking met 
ggD groningen. In 2020 maakte de provincie 
groningen een doorstart hiervan mogelijk in de 
vorm van de ‘Zorgkaart groningen’, waarvan 
we begin 2021 de eerste versie publiceerden.

gezondheid
en Welzijn
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https://sociaalplanbureaugroningen.nl/zorg/informele-zorg/top-10-tips-voor-mantelzorgondersteuning-aanbevelingen-voor-beleidsmedewerkers/
https://sociaalplanbureaugroningen.nl/zorg/zorgkaart-groningen/


Overgang van ouderen naar
langdurige zorg soms onnodig stressvol

De overgang van ouderen naar langdurige zorg is vaak moeilijk voor ouderen zelf en hun naasten. In de fase 
waarin thuis blijven wonen steeds minder vanzelfsprekend wordt, kan de hulp worden ingeroepen van meer dan 
30 typen zorg- en sociaal domeinprofessionals. Maar voor ouderen en hun mantelzorgers is vaak niet duidelijk 
waarop ze welke professional kunnen aanspreken. Dit geldt ook voor de huisarts en de casemanager dementie.

Een bijkomend knelpunt is dat de informatie die van belang is bij de overgang naar langdurige 
zorg moeilijk vindbaar is voor ouderen en mantelzorgers. Het hangt sterk van toeval af, of ze 
een professional treffen die hen goed informeert. Ook ligt er voor het tijdig voorbereiden 
een verantwoordelijkheid bij (toekomstige) ouderen zelf en hun naasten. 
Dit alles blijkt uit ons in 2020 uitgevoerde onderzoek, waarmee we onze eerdere analyse ‘Kijk op de 
Keten’ (2018-2019) verdiepten. Een belangrijke conclusie is dat betere samenwerking aan de aanbodzijde 
ouderen en mantelzorgers ontzorgt bij de overgang naar langdurige zorg. Dit illustreren we op onze website 
met twee filmpjes over goede praktijkvoorbeelden. Deze filmpjes en de overige onderzoeksresultaten 
zijn gepresenteerd en besproken tijdens een webinar, waaraan ruim 40 mensen deelnamen.  

Panelonderzoeken:
‘corona’ heeft grote impact  

Bij één op de vijf Groningers is de ervaren 
lichamelijke of mentale gezondheid is verslechterd 
door corona. Bij mensen die al een matige of 
slechte gezondheid hadden geldt dit zelfs voor 
twee op de vijf. Dit bleek uit ons panelonderzoek 
van november-december naar de gevolgen van 
‘corona’ voor Groningers. Verschillende factoren 
spelen een rol bij de achteruitgang van de 
gezondheid, zoals besmet raken met Covid-19, 
minder sporten en bewegen, een beperkter 
sociaal leven hebben en niet de benodigde zorg 
ontvangen. Vermoedelijk heeft ‘corona’ ook 
in 2021 grote impact op de gezondheid. Dit is 
een belangrijk aandachtspunt voor beleid.

Eén van de uitkomsten van een eerder 
panelonderzoek naar ‘corona’ (april 2020) 
was dat veel Groningers (50%) verwachtten 
dat ‘meer met ouderen spreken over de 
medische behandelingen die ze nog willen’ een 
langdurig effect van de coronacrisis zou zijn.

De publicatie van deze uitkomst leverde diverse, 
soms kritische reacties op, zoals ‘waarom moet 
er speciaal met ouderen worden gepraat; is het 
wellicht de bedoeling ouderen te bewegen om af te 
zien van behandeling?’ In ons webinar ‘dialoog over 
de kwaliteit van leven’ hebben we dit gevoelige 
vraagstuk kunnen verhelderen, met hulp van 
onder meer zorgethicus Marian Verkerk (UMCG).
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gezondheid
en Welzijn

https://trendbureaudrenthe.nl/opdracht/pilot-logeerzorg/
https://sociaalplanbureaugroningen.nl/corona/
https://sociaalplanbureaugroningen.nl/zorg/groninger-ouderenzorg/verdieping-ouderen-van-zelfstandig-wonen-naar-verpleeghuiszorg/


Waarom zijn kinderen niet op school?

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Er is daarom vaak aandacht voor 
kinderen die zonder geldige reden onderwijs missen. Er zijn ook behoorlijk 
wat kinderen die regelmatig geoorloofd verzuimen, met een geldige 
reden dus. Hun ouders melden ze ziek of geven andere geoorloofde 
redenen aan waardoor hun kind niet op school is. Dat komt meer voor dan 
kinderen, ouders en professionals in het onderwijs zich realiseren. Een 
flink deel van de kinderen mist op deze manier weken aan onderwijs. Dat 
schaadt hun ontwikkeling, want kinderen die vaak of langdurig verzuimen 
kunnen achterstanden oplopen. Sociaal Planbureau Groningen werkte 
samen met Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden (SWV GO) 
en dook in de achterliggende redenen voor deze vorm van verzuim en 
deed onderzoek onder ouders van schoolgaande kinderen. Vervolgens 
deelde ze de uitkomsten van het onderzoek tijdens een webinar waarin 
professionals met elkaar in gesprek gingen over oplossingen. Er kwamen 
zo veel onderwijzers, bestuurders en leerplichtambtenaren op af, dat 
er een extra editie kwam. Er was veel aandacht voor de uitkomsten van 
het onderzoek, zowel regionaal als landelijk. Marc Dullaert, landelijk 
kinderombudsman en aanjager van het Thuiszitterspact zei hierover:  
“We moeten er voor zorgen dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie 
maanden thuiszit zonder een passend onderwijs- of zorgaanbod.”

goed zicht
op de jeugd

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 
Dat klinkt mooi, maar kan elk kind of elke 
jongere volop meedoen? Zijn er gelijke 
kansen voor iedereen? Zorg voor de 
jeugd, voor hun ontwikkeling, kansen en 
mogelijkheden is een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Niet alleen voor ouders 
en opvoeders, maar ook voor overheden en 
maatschappelijke organisaties. We vinden het 
belangrijk dat de groningse jeugd een stem 
krijgt. en we denken dat goed zicht op de 
groningse jeugd belangrijk is voor adequate 
beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Op 
die manier bieden we jongeren meer 
perspectief en een betere toekomst.

Jeugd, Onderwijs 
en arbeid
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https://sociaalplanbureaugroningen.nl/jeugd-onderwijs-arbeidsmarkt/schoolverzuim/
https://sociaalplanbureaugroningen.nl/jeugd-onderwijs-arbeidsmarkt/


route arbeid PrO: 
sluitende aanpak
voor jongeren vsO en 
praktijkonderwijs

Jongeren uit het VSO en het praktijkonderwijs 
vinden niet altijd makkelijk hun weg op de 
arbeidsmarkt of in het onderwijs. Sommigen 
vallen hierdoor tussen wal en schip en dat 
is niet alleen jammer, het is ook onnodig. 
Bijna allemaal zijn ze prima in staat om door 
te leren of aan het werk te gaan. Scholen en 
gemeenten in de arbeidsmarktregio Groningen 
en de kop van Drenthe sloegen de handen 
ineen om voor deze jongeren een sluitende 
aanpak te maken. In 2020 onderzochten we 
op hen verzoek of deze aanpak werkt. We 
vroegen scholen en gemeenten hoe zij het 
ervaren. Zij gaven aan bijzonder tevreden 
te zijn, omdat ze alle jongeren in beeld 
hebben. Dat is grote winst ten opzichte van 
eerder. De jongeren hebben hierdoor meer 
perspectief op een mooie toekomst. 

groot deel van de jeugd blijft 
in groningen wonen

Vaak wordt gezegd dat jongeren massaal uit de provincie wegtrekken. 
Naar de stad bijvoorbeeld, of verder weg. Sociaal Planbureau 
Groningen onderzocht of dit daadwerkelijk zo is. We volgden 
daarvoor groepen 17-jarigen in de tijd. De belangrijkste conclusie 
van dit onderzoek is dat de meeste jongeren in Groningen in hun 
regio blijven wonen. Inderdaad, de jeugd trekt weg, maar een 
groot deel blijft, en in latere jaren komt in veel regio’s ook weer 
een deel als jongvolwassenen terug. De redenen om te gaan of 
te blijven zijn onderdeel van een kwalitatief vervolgonderzoek. 
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Jeugd,
Onderwijs
en arbeid

https://sociaalplanbureaugroningen.nl/meeste-jongeren-blijven-wonen-in-hun-groningse-regio/


Organisatie

41 Medewerkers

9 Werkervarings- en stageplaatsen

Projecten

56 Provincie Groningen 78 Provincie Drenthe 13 Landelijk

7 Overige provincies 3 Europa

 Bezoekers website

29.641 CMO STAMM

6.941 Sociaal Planbureau Groningen

 abonnees nieuwsbrieven

4.696 CMO STAMM

2,554 Sociaal Planbureau Groningen

8.414 Groninger Panel

 volgers social media

3.263 Twitter CMO STAMM + Sociaal Planbureau Groningen
+ Ideeënbank Groningen + Armoede Groningen

1.110 linkedIn CMO STAMM + Sociaal Planbureau Groningen

 Media

58 Berichten (krant, tv en radio)

exploitatierekening

 werkelijk 2020 werkelijk 2019

Baten € €
Provincie Groningen 1.176.475 1.148.542
Provincie Drenthe 874.328 693.140
Overige subsidies & bijdragen 128.225 225.631
Overige opdrachten 1.105.137 1.352.964
Overige baten 28.807- 7.002
 
 3.255.357 3.427.278
 

Saldo overlopende projecten 30.188- 13.707-
  
Totaal baten 3.225.169 3.413.571
 

lasten
Personeelskosten 2.511.922 2.732.191
Huisvestingskosten 97.136 99.266
Organisatiekosten 239.378 204.642
Transitiekosten - -
Activiteitenkosten 349.088 349.445
 
Totaal lasten 3.197.524 3.385.544
 

 
resultaat uit bedrijfsvoering 27.645 28.027
 
Rentebaten / -lasten - 7
 
exploitatiesaldo 27.645 28.034
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Feiten 
& Cijfers

 Webinars
49 online webinars. 1.000+ 
inwoners en professionals in 
interactieve online sessies

2.380 inwoners en professionals 

bereikt met online sessies 10+ 
organisaties geholpen met 
hun eigen online sessies.
CMO STAMM en online werken

https://cmostamm.nl/cmo-stamm-en-online-werken/


Sociaal Planbureau Groningen
is onderdeel van CMO STAMM

www.sociaalplanbureaugroningen.nl
www.cmostamm.nl
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