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RUIM 400 INTERVIEWS ‘VOORST ONDER DE LOEP’ VERWERKT IN BLOEMLEZING
In mei en juni dit jaar hebben 90 interviewers 411 sleutelfiguren in de Voorster
samenleving geïnterviewd voor het project Voorst onder de Loep. Deze sleutelfiguren
hebben ieder vanuit hun eigen invalshoek (zoals onderwijs, zorg, politie, kerken,
dorpen en sportverenigingen) gesproken over hun ervaring, inzicht en kennis in het
voorkomen van maatschappelijke problemen. Gedurende de zomermaanden heeft het
projectteam De Loep alle citaten van deze interviews verwerkt in een omvangrijke
bloemlezing ‘Voorst onder de Loep’. Deze bloemlezing geeft een genuanceerd beeld
van wat er speelt en leeft in de gemeente Voorst op het gebied van ‘preventie, zorg en
leefbaarheid’. En maakt inzichtelijk waar de uitdagingen liggen, wat er op ons af komt,
wat er goed gaat, wat beter kan, wat de oorzaken zijn van maatschappelijke problemen
en de mogelijke oplossingsrichtingen. De bloemlezing blijft in de voortgang van het
project ‘Voorst onder de Loep’ het ijkpunt, en vormt het vertrekpunt voor analyses,
acties en oplossingen.
De kracht van de kernen
Uit de bloemlezing blijkt dat opvallend veel geïnterviewden zich zorgen maken over de
groeiende kloof (tussen arm en rijk, de verschillende generaties, mensen met of zonder een
beperking en laag- en hoogopgeleiden) in de samenleving. De geïnterviewden signaleren dat
veel mensen te laat, of helemaal niet, in contact komen met zorgvoorzieningen, waardoor
hun problemen verergeren. Ook de negatieve gevolgen van de landelijke bezuinigingen op
de zorg in onze gemeente komen uitgebreid aan bod. Verder zijn er verschillende ideeën
aangedragen om eerder problemen bij kinderen te signaleren. Het belang van bewegen en
sporten voor een gezond en fit leven komt regelmatig terug in de bloemlezing. En ook de
kracht van de kernen en de verscheidenheid in het woonaanbod voor jong en oud in de
gemeente Voorst worden vaak genoemd.
Op weg naar acties
De gemeente is blij met de unieke schat aan kennis, wijsheid en emotie die de bloemlezing
levert. Het projectteam De Loep gaat met alle input vanuit de bloemlezing, het komend jaar
samen met verenigingen, zorg, onderwijs en andere betrokkenen nieuw beleid maken en
gerichte acties opstellen.
Projectteam De Loep
In 2017 is het projectteam De Loep van start gegaan. De gemeente Voorst denkt dat we
vaker maatschappelijke problemen kunnen voorkomen. Leden van De Loep werken
gedurende een jaar aan ideeën en acties om dit te bereiken. Het team baseert zich hierbij op
de aanwezige kennis en inzichten in onze samenleving. Geïnteresseerden kunnen het
project volgen door zich in te schrijven voor de nieuwsbrieven van Voorst onder de Loep. Zie
voor meer informatie: www.voorst.nl/onderdeloep .
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