
Misschien heeft u hem al ontdekt op 
Kijkindekernen.nl: de sociale kaart. Een 
handig overzicht van maatschappelijke 
organisaties die in de gemeente Voorst 
actief zijn. Daarnaast kunnen ook alle 
Voorster verenigingen en stichtingen 
zich op de sociale kaart presenteren.

“De sociale kaart biedt oplossingen voor vragen uit 
het dagelijks leven. Het voorkomt zorg, en versterkt 
de eigen kracht. Oplossingen zijn vaak te vinden in 
onze eigen straat, dorp of gemeente. Op de sociale 
kaart staan alleen diensten en activiteiten waarvoor 
je geen indicatie of verwijzing van de huisarts 
of gemeente nodig hebt”, zegt Barbara Bont. Als 
coördinator transformatie sociaal domein is zij samen 
met Chris Frencken, coördinator maatschappelijke 
initiatieven, de trekker van dit project.

Goed hulpmiddel
Wethouder Peter Wormskamp noemde 
de sociale kaart onlangs “een heel goed 
hulpmiddel om te zien wat er zoal aan 
hulp en ondersteuning beschikbaar 
is. En er ís veel beschikbaar in de 

gemeente; dat heeft mij positief 
verrast.” Hij zei dit op de eerste 
netwerkbijeenkomst voor 
partners binnen het sociaal 
domein in Jachtlust. Hier waren 
zoʼn 90 vertegenwoordigers 
van meewerkende organisaties 

aanwezig.

Zelf verantwoordelijk
Volgens Chris staan er nu ruim 300 
maatschappelijke organisaties op. Chris 
benadrukt dat organisaties zelf de 
verantwoordelijkheid hebben om hun 
aanbod zo volledig en helder mogelijk 
te presenteren: “De sociale kaart is 
een overzicht van en door iedereen 

in de gemeente Voorst. Elk half jaar 
krijgen alle organisaties een mailtje 
met de vraag of zij hun gegevens willen 
controleren. Via een assistentieknop 
kunnen ze eventueel hulp inschakelen 
om informatie aan te passen en te 
actualiseren.”

‘Verenigingen en 
organisaties maak 
gebruik van dit podium’
Sylvia Bril, een van de twee 
dorpscontactpersonen in Voorst, 
is blij met de sociale kaart. Samen 
met de agendafunctie biedt deze 
volgens haar veel voordelen. “De 
toegevoegde waarde zit hem 
vooral in de zichtbaarheid. Op 
kijkindekernen.nl weet iedereen 
de sociale kaart en de agenda 
eenvoudig te vinden.”

Sylvia stimuleert maatschappelijke 
organisaties en verenigingen om 
gebruik te maken van het online-
platform. Op die manier kunnen 
activiteiten veel beter op elkaar 
afgestemd worden. 

“Kijkindekernen.nl moeten we echt 
samen tot een werkend platform 
maken. Vooral voor nieuwe 
inwoners is het mooi, omdat 
zij kunnen zien wat er allemaal 
in de omgeving te doen is. Dus 
verenigingen en organisaties in de 
gemeente Voorst laat deze kans niet 
liggen en gebruik dit platform!”, 
klinkt de oproep van Sylvia.

“ Je moet mensen wel op 
de sociale kaart wijzen en 
hen zo nodig helpen bij 
het zoeken naar de juiste 
organisatie. Soms komt 
iemand met een advies al 
een heel stuk verder.” 

Imelda Vriend, wijkverpleegkundige 

bij Vérian

“ Niet iedereen heeft internet of een 
smartphone. Voor die inwoners is het 
fi jn als iemand in hun omgeving, zoals 
een familielid of buur, op de sociale 
kaart kijkt.” 

Imelda Vriend, wijkverpleegkundige bij Vérian

Ondersteuning
Op de vraag hoe senioren die geen 
computer en mobiele telefoon 
hebben toch op de sociale kaart 
kunnen kijken, antwoorden Barbara 
en Chris dat zij hierin een rol zien 
weggelegd voor familie, buren 
en mantelzorgers. Daarnaast is 
dit in hun ogen deels een rol van 
aanbieders die bij de mensen 
thuis komen. Vanuit Mens en 
Welzijn en de bibliotheek is ook 
ondersteuning mogelijk en ten 
slotte kunnen inwoners met vragen 
over de sociale kaart terecht bij de 
Frontoffi  ce van Maatschappelijke 
Ondersteuning in het gemeentehuis. 
Consulenten zijn hier vijf ochtenden 
per week telefonisch bereikbaar op 
0571-27 99 11.

De sociale kaart is bedoeld voor 
alle inwoners van 0 tot 100, in de 
gemeente Voorst. Voor de jeugd 
is de sociale kaart een aanvulling 
op het aanbod vanuit het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (zie CJGvoorst.
nl). “Kom je nieuw in de gemeente 
en zoek je onderwijs, opvang, 
jeugdhulp en een sportvereniging 
voor je kinderen, dan sla je op de 
sociale kaart 4 vliegen in één klap”, 
zegt Barbara.

Sociale kaart:
een gouden gids Nieuwe versie

Kijkindekernen.nl is in 2018 
begonnen op verzoek van een aantal 
dorpsbelangen organisaties. Met de 
sociale kaart is in maart 2021 een 
begin gemaakt. Chris: “Sinds afgelopen 
april zijn we hem echt aan het door 

ontwikkelen en compleet aan het 
maken. Er is onlangs een nieuwe 

versie met een betere weergave 
en lay-out online gezet.”  

Belangrijk in combinatie 
met de sociale kaart is 
volgens Chris de agenda 
met vrij toegankelijke 
activiteiten op 

Kijkindekernen.nl waarvan 
wekelijks een selectie in het 

Voorster Nieuws verschijnt. 
“Mensen kunnen vanuit hun 

eigen organisatie een pagina op 
Kijkindekernen.nl aanmaken en daar 
hun activiteiten op zetten.”

Nieuwsgierig geworden naar het 
aanbod? Neem dan snel een kijkje op: 
kijkindekernen.nl/socialekaart

“ Op de sociale 
Kaart kunnen inwon-

ers zien welke partijen in 
de gemeente allemaal actief 

zijn. Zo komen ze makkelijker 
tot inzicht wat zij nodig hebben 
en waar zij hulp kunnen vinden. 
Dat dit nu allemaal op één plek 
is gebundeld, scheelt een hoop 

frustratie en uitzoekwerk.” 
Rosa Doornbos, 

woonconsulente bij IJsseldal Wonen

overzicht oplossingen

platform 0 tot 100 verenigingen

sociaal hulpmiddel agenda
op één plek stichtingen
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“ Vooral voor nieuwe 
inwoners is het mooi, 
omdat zij kunnen zien 
wat er allemaal in de 
omgeving te doen is.” 

Sylvia Bril, 

dorpscontactpersoon Voorst


