
We leven gezond en ontspannen samen en de 
kwaliteit van leven is in alle kernen goed. Onze 
kinderen groeien veilig op. We staan voor elkaar 

klaar en iedereen mag er zijn.  

1. Onze kinderen groeien in 
geborgenheid op en zijn goed 

voorbereid op de uitdagingen in de 
samenleving van morgen
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1.2 Kinderen kunnen kind 
zijn en zijn weerbaar in het 

digitale tijdperk

1.4 Kinderen kunnen hun 
creativiteit ontplooien en 

naar vermogen presteren op 
school

1.3 Kinderen kunnen met 
tegenslagen omgaan

1.1 We zijn toegerust voor 
het opvoeden van onze 

kinderen

3. De kwaliteit van leven in al onze 
kernen is goed

3.1.1 Ons woningaanbod 
sluit aan op de woonwensen 

van verschillende 
doelgroepen zoals starters 

en ouderen

3.1  In ieder dorp zijn 
voldoende woningen 

beschikbaar die passen bij 
de behoefte van de inwoners 

3.1.2 Ouderen kunnen in hun 
eigen dorp blijven wonen, 
passend bij wat zij nodig 

hebben

3.3.1 In ieder dorp zijn er 
geschikte 

ontmoetingsplekken die 
aansluiten bij de behoefte 

van alle groepen

3.2.1 In ieder dorp zijn 
kartrekkers die initiatieven 

nemen en ontplooien 
waardoor het dorp leefbaar 

blijft

3.2 In ieder dorp is een rijk 
verenigingsleven en zijn er 

voldoende mensen die 
initiatief nemen en helpen 

3.2.3 Onze bijdrage aan het 
verenigingsleven, 

maatschappelijke initiatieven 
en (dorps)activiteiten is 
behapbaar en flexibel

3.2.4 Verenigingen en 
organisaties werken samen 

om voldoende menskracht te 
mobiliseren voor hun 

activiteiten

3.2.5 De gemeente denkt 
mee met inwoners bij het 
opzetten en uitvoeren van 

hun initiatieven met 
betekenis voor het dorp 

3.3.4 We voelen ons veilig in 
het buitengebied en de 

kernen 

3.3.5 In het buitengebied en 
de kernen is voldoende 
toezicht en handhaving 

3.2.3 We vinden bijdragen en 
deelnemen aan activiteiten in 

het dorp, het 
verenigingsleven of 

maatschappelijke initiatieven 
leuk en aantrekkelijk

3.1.4 We werken continu 
samen om te voldoen aan de 
woonbehoeften van inwoners 

in ieder dorp

3.1.3 De gemeente biedt 
ruimte aan mensen met de 
behoefte aan experimentele 

woonvormen en 
kleinschalige initiatieven

1.4.2 Op iedere school is 
aandacht voor kinderen met 
en zonder extra hulpvraag

1.1.1 We voeren het gesprek 
over opvoeden en opgroeien 
zodat ouders zich gesteund 

en gehoord voelen

1.1.3 Ouders bieden hun 
kinderen structuur en 

houvast

1.1.4 Bij een echtscheiding 
hebben ouders oog voor de 
behoeften en belangen van 

hun kinderen
1.2.4 Kinderen zijn 

communicatief vaardig

1.4.5 Leerkrachten, trainers 
en opvoeders nemen 

uitsluiting van kinderen en 
ongezonde groepsdruk waar 
en treden daarin adequaat op

1.2.2 Kinderen zijn bestand 
tegen de vele prikkels die op 

hen afkomen

1.3.1 Ouders geven hun 
kinderen vertrouwen en 

verantwoordelijkheid

1.4.3 Leerkrachten zijn 
voldoende toegerust voor de 
uitdagingen in het passend 

onderwijs

1.4.8 Ouders en leerkrachten 
voeren het gesprek over 

opvoeding en ontwikkeling 
van het kind

1.1.2 Ouders hebben oog 
voor de behoeften van hun 

kinderen 

1.2.1 Kinderen kunnen 
omgaan met alle (volwassen) 
informatie die tot hen komt

1.3.2 Kinderen zijn bestand 
tegen de vele verleidingen 

die op hen afkomen

1.4.1 De vorm van het 
onderwijs past bij de 
behoefte van het kind

1.4.4 Zowel goed als minder 
goed presterende kinderen 

krijgen op school de 
begeleiding die zij nodig 

hebben

1.4.6 Scholen, CJG en 
zorgpartijen hebben een 

heldere verdeling van rollen 
en taken 

1.4.7 Consultatiebureau, 
kinderopvang en 

basisscholen hebben een 
warme overdracht van 

informatie over kinderen

3.3.2 Het buitengebied en de 
kleine kernen zijn goed 

ontsloten via hoogwaardig 
internet 

3.3 De kernen en het 
buitengebied zijn bereikbaar, 

toegankelijk en veilig 

3.3.3 In alle kernen is 
collectief en openbaar 
vervoer beschikbaar 

1.1.5 We handelen tijdig in 
geval van 

opvoedingsproblematiek met 
effect op de ontwikkeling van 

kinderen

1.2.3 Kinderen zijn zich 
bewust van de gevaren (van 

misbruik) die kunnen 
ontstaan door het gebruik 

van sociale media 

2. We hebben een gezonde leefstijl

2.3 We gaan verstandig om 
met het gebruik van alcohol, 
drugs, games, social media, 

roken, voeding

2.1 We bewegen voldoende 

2.3.3 We durven elkaar aan 
te spreken in geval dat het 
gebruik van alcohol, drugs, 
games, social media, roken, 
voeding problematisch wordt

Het is hip om gezond en 
verstandig om te gaan met 
het gebruik van middelen

2.3.6 Jongeren maken 
bewuste keuzes bij het 

gebruik van en 
experimenteren met 

middelen

2.3.2 We zijn ons bewust van 
de negatieve gevolgen van 

overmatig gebruik van 
alcohol, drugs, games, social 
media, roken, voeding, ook 

voor onze kinderen

2.3.1 We voeren het gesprek 
over alle verleidingen die de 

samenleving biedt 

2.3.7 We maken het lastig 
om in de gemeente Voorst 
aan onveilige middelen te 

komen

2.3.4 We geven onze 
kinderen het goede 

voorbeeld bij alcoholgebruik

2.1.2 Scholen bieden 
voldoende en kwalitatief 

goed bewegingsonderwijs 

2.1.1 Kinderen worden door 
hun omgeving gestimuleerd 
om voldoende te bewegen

2.1.4 We bieden mensen die 
niet sporten voldoende 

verleiding en gelegenheid 
om te bewegen 

2.1.3 Sporten is voor alle 
mensen toegankelijk

2.2 We eten gezond

2.2.1 We hebben voldoende 
kennis van gezonde voeding, 

ook voor onze kinderen 

2.2.2 Gezonde voeding is 
bereikbaar en betaalbaar 

voor ons allemaal

2.3.5 Jongeren hebben hun 
alcoholgebruik (ook thuis en 

in de keten) in de hand

5.3 We hebben onze 
financiële situatie op orde

5.3.2 We verplaatsen ons in 
mensen die het moeilijk 

vinden om hun eigen 
financiële situatie te overzien 
en stemmen onze werkwijze 

daarop af  

5.3.1 We overzien onze eigen 
financiële situatie en 

begrijpen de consequenties 
van aankopen en leningen

5.2.3 We bieden mensen die 
moeite hebben om mee te 

komen in de complexe 
samenleving langdurige 

begeleiding bij handelingen 
waarvoor kennis van rekenen 

en taal nodig is

5.4 We voorkomen dat 
schulden verergeren en tot 
andere problemen leiden

5.4.2 We ondersteunen 
mensen met schulden (of die 
net uit de schulden komen) 

op alle benodigde 
leefgebieden

5.3.4 Mensen met een laag 
inkomen benutten de 
daarvoor beschikbare 

regelingen volop

5.3.3 Voor mensen met een 
laag inkomen zijn de hogere 
kosten van levensonderhoud 

ook in de toekomst op te 
brengen

5.4.1 We zorgen dat mensen 
met schulden en met name 
kinderen actief blijven in de 

samenleving

5.3.7 Mensen die (tijdelijk) 
geen inkomsten hebben 
komen in onze gemeente 

niet in financiële problemen

5.3.5 De gemeente heeft 
mensen in beeld die in de 

financiële problemen kunnen 
komen omdat zij een laag 
inkomen hebben of hoge 

vaste lasten

4. We zijn nieuwsgierig, open en 
respectvol naar elkaar 

4.3.2 We ondersteunen 
iedere nieuwkomer zolang 
als nodig om succesvol te 

integreren

4.3 We leven in harmonie 
met bestaande en nieuwe 

inwoners

4.3.1 We zien nieuwkomers 
met vertrouwen tegemoet

4.3.3 Nieuwkomers vergaren 
kennis van de lokale cultuur 

en taal

4.2.1 We hebben kennis van 
wat ander gedrag betekent 
en waar het vandaan komt

4.2 We begrijpen en 
accepteren verschillen in 

gedrag, uiterlijk, geaardheid 
of afkomst

4.2.2 We zijn gewend aan 
een straatbeeld waarin 

sommige mensen in onze 
ogen afwijkend gedrag 

vertonen

4.2.3 We kennen elkaar 
ondanks verschillende 

achtergronden 

4.1.3 We mogen elkaar 
aanspreken op ons gedrag

4.1 We zijn open en 
respectvol naar elkaar

4.1.1We nemen de tijd en 
rust voor onszelf en elkaar

4.1.2 We verplaatsen ons in 
de ander en oordelen en 

veroordelen laten we 
achterwege

5.4.3 Kinderen die opgroeien 
in armoede leven later zelf 

niet in armoede 

5.3.6 We bieden mensen die 
in de financiële problemen 

kunnen komen (bijvoorbeeld 
bij bepaalde life-events) 
gevraagd en ongevraagd 

advies

6. We zorgen voor elkaar

6.1.1 We ontmoeten elkaar in 
onze buurt 

6.1 We bieden geborgenheid 
in onze directe omgeving en 

we kijken naar elkaar om

6.1.4 We durven ons uit te 
spreken als we ons eenzaam 
voelen (eenzaamheid uit de 

taboesfeer)

6.2 Ook als we kwetsbaar 
zijn tellen we mee en zijn we 

deel van de samenleving

6.1.2 We staan waar nodig 
voor elkaar klaar

6.2.1 Kwetsbare mensen 
krijgen naar hun gevoel 
voldoende aandacht en 

hebben voldoende sociale 
contacten

6.2.2 We ondersteunen 
kwetsbare mensen om 

mobiel en zelfredzaam te 
blijven

6.2.3 Kwetsbare mensen 
weten waar ze hulp of 
ondersteuning kunnen 
krijgen om hun sociale 
netwerk te vergroten

6.1.3 De directe omgeving 
en (maatschappelijke) 

organisaties vangen signalen 
van eenzaamheid op en 

melden deze

6.1.5 We sluiten met ons 
aanbod aan bij de behoefte 
van mensen met gevoelens 

van eenzaamheid

5. We maken allen deel uit van de 
samenleving

5.2.1 Alle communicatie-
uitingen in de Voorster 
samenleving zijn voor 
iedereen te begrijpen

5.1 Kwetsbare mensen 
krijgen voldoende kansen om 
een plek op de werkvloer te 

vinden

5.1.1 Werkgevers bieden ook 
aan kwetsbare mensen 

voldoende plekken om naar 
eigen vermogen te kunnen 

werken 

6.3.1 We signaleren mensen 
met problemen tijdig en 

handelen daarnaar

5.2 Mensen met taal- en 
spraakproblemen kunnen 

zich redden en zich 
ontwikkelen

6.2.4 Mantelzorgers weten 
dat ze kunnen terugvallen op 

professionele zorg

6.2.6 We steunen mensen die 
vanuit de zorg thuis komen 
of thuis wonen en kwetsbaar 

zijn

6.2.7 We bieden voldoende 
geschikte opvang- en 

woonplekken voor kwetsbare 
mensen in onze eigen 

gemeente

5.2.2 Kinderen met 
laaggeletterde ouders 

ontwikkelen hun taal en 
spraak met steun van buiten 

het gezin

6.3 We ontvangen tijdig 
passende hulp

6.3.8 We krijgen direct de 
hulp die we nodig hebben 
passend bij onze behoefte

6.3.2 Gemeente en 
maatschappelijke 

organisaties bereiken 
mensen met hulpvragen

6.3.6 We weten waar we 
terecht kunnen als we hulp 

of ondersteuning nodig 
hebben 

6.4.5 De rollen en werkwijze 
in ons lokale zorgnetwerk 

zijn duidelijk

6.3.7 De gemeente heeft 
voldoende kennis in huis en 
schakelt tijdig specialistische 
kennis in om te beoordelen 

welke zorg we nodig hebben

6.4.6 Onze zorg werkt goed 
samen in het belang van de 
inwoners van de gemeente 

Voorst

6.4.1 Onze zorg werkt vanuit 
de behoefte van mensen met 

een zorgvraag

6.4 Onze zorg is effectief en 
kwalitatief hoogwaardig

5.1.2 We bieden mensen 
naar behoefte begeleiding op 

maat zodat zij met succes 
meedraaien op de werkvloer

5.1.3 Jongeren die van 
school komen of mensen 

zonder werk krijgen zo snel 
mogelijk een geschikte plek 

op de werkvloer

6.3.5 We voelen ons veilig en 
vertrouwend om hulp te 

zoeken (geen 
vraagverlegenheid)

6.3.4 We weten voldoende 
over het zorgaanbod om 

tijdig hulp te vragen

5.1.4 We maken het onze 
werkgevers zo makkelijk 
mogelijk om werkplekken 

aan te bieden aan jongeren 
of mensen zonder werk

5.1.5 Werkgevers en 
werkzoekenden weten van 

elkaars werelden en hebben 
begrip voor elkaar 

5.1.6 Gemeente en UWV 
werken goed samen bij het 
ondersteunen van mensen 

op zoek naar een plek op de 
werkvloer

6.2.5 We bieden aanvullende 
ondersteuning aan mensen 
met een te beperkt eigen 

netwerk

6.4.3 Het uitvoeren van 
regels en administratie staat 
in dienst van een effectieve 
en kwalitatief hoogwaardige 

zorg 

6.3.3 Kwetsbare jongeren die 
vanuit Jeugdzorg uitstromen 

blijven in beeld

6.4.2 Financiers van zorg 
sturen op de effecten van 

interventies met een goede 
balans tussen vertrouwen en 

verantwoording 

6.4.4 Financiers van zorg, in 
het bijzonder de gemeenten, 

stemmen hun werkwijze 
richting zorgverleners op 

elkaar af
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3.2.6 Inwoners voelen zich 
voldoende geïnformeerd en 
betrokken bij gemeentelijk 

beleid en initiatieven 
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