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Inleiding

Toelichting
Met de Monitor ‘Voorst onder de Loep’ willen we de gemeenteraad inzicht geven in de 
inspanningen van de Voorster samenleving om de Visie en Doelen zoals voortgekomen 
uit Voorst onder de Loep te bereiken. Het biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om 
kaders mee te geven voor beleidsontwikkeling. Daarnaast kan de gemeenteraad extra 

aandacht vragen voor doelen die achterblijven bij de gewenste resultaten.

Beweging
De monitoring laat zien tot welke acties partijen in de Voorster samenleving overgaan. 
De beweging is echter meer dan het uitvoeren van de acties alleen. Veel ontwikkeling 
volstrekt zich onder het oppervlak. Het betreft bijvoorbeeld de wijze waarop partijen 
elkaar vinden en samenwerken en de manier waarop de gemeente zich tot de samen-
leving verhoudt en vice versa. Deze beweging is cruciaal om uiteindelijk ook tot goede 
acties te komen. Om deze reden hebben we in deze monitor een korte omschrijving 

van de beweging per streefbeeld toegevoegd.

Verschijning
Dit is de monitor van mei 2019. De monitor verschijnt 3 tot 4 keer per jaar tot en met 

de afronding van het project in 2022. 



Leeswijzer

In de monitor staan de zes streefbeelden. Bij ieder streefbeeld vindt u een 
korte toelichting van de “beweging” en vervolgens de 

bijbehorende doelen. 

Per doel zijn er acties die het doel dichterbij brengen. Als er op een doel 
een actie is, ziet u dat aan een vergrootglas. U kunt dan op het doel of 

vergrootglas klikken. Dan komt u op de pagina met de bij dat doel 
behorende acties. 

Als u klikt op “terug naar doelen” dan gaat u terug naar 
het doelenoverzicht. Zo kunt u kriskras en naar eigen believen 

door de monitor bewegen.



Legenda 

Bij dit doel is een actie

De actie is gestart

Yes, de actie is klaar!

De actie is gestaakt 



De zes streefbeelden en 
de onderliggende doelen



Visie, streefbeelden en doelen

Visie
De Visie van Voorst onder de Loep luidt: Wij leven gezond en ontspannen samen 
en de kwaliteit van leven is in alle kernen goed. Onze kinderen groeien veilig op. 

Wij staan voor elkaar klaar en iedereen mag er zijn.

Deze Visie bestaat uit 6 streefbeelden:
1. Onze kinderen groeien in geborgenheid op en zijn goed voorbereid op 

de uitdagingen in de samenleving van morgen
2. Wij hebben een gezonde leefstijl

3. De kwaliteit van leven is in al onze kernen goed
4. Wij zijn nieuwsgierig, open en respectvol naar elkaar

5. Wij maken allen deel uit van de samenleving
6. We zorgen voor elkaar

Om ieder streefbeeld te bereiken zijn 101 doelen opgesteld.



Streefbeeld 1. Onze kinderen groeien in geborgenheid op en zijn 
goed voorbereid op de uitdagingen in de samenleving van morgen

Op deze pagina vertellen we over de ontwikkelingen binnen dit streefbeeld. Ontwikkelingen die je niet direct 
terug ziet in concrete acties maar die een belangrijke basis leggen voor of direct bijdragen aan het behalen 
van de doelen.

Zo zijn verschillende lokale jeugdhulporganisaties samen aan het werk om te komen tot eenzelfde werk-
wijze waarbij ze oog hebben voor de vragen en de dilemma’s van ouders. Zij werken steeds meer samen en 
vinden elkaar in het aansluiten bij ouders.

De kinderopvangorganisaties zijn, nadat ze vorig jaar hun koers hebben vastgelegd, gezamenlijk in gesprek 
over de uitvoering hiervan. Hierbij nemen ze de doelen van Voorst onder de Loep als leidraad. Zo zijn op het 
gebied van warme overdracht van het kind naar de basisschool inmiddels vergevorderde plannen.

Binnen de landelijke ontwikkelingen krijgen de scholen in Voorst de mogelijkheid de druk op de leerkrach-
ten te verlagen. Scholen kunnen naar eigen inzicht groepsgroottes aanpassen en extra leerkrachten aanne-
men om de werkdruk te verlagen en de aandacht voor ieder kind te vergroten. 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bracht een bezoek aan Voorst onder de Loep om te 
kijken hoe we in Voorst werken aan preventie. Met succes aldus de rijksambtenaren: “Jeetje, wat was het een 
leuke dag vorige week! Van iedereen heb ik teruggekregen dat het een heel inspirerende, leuke en leerza-
me dag was”. Ook voor de lokaal aanwezige zorgpartijen was deze ontmoeting waardevol: ”Zeer inspirerend. 
Goed om de ‘bedenkers’ te ontmoeten. Verdiepend gesprek vooral op wat  kleine gemeenten op kleinscha-
lig niveau kunnen waar dat in grotere gemeenten minder goed werkt (naoberschap)”. Dit bezoek heeft onder 
meer geleid dat gemeente Voorst deel wordt van het Koploperschap Jeugd, een selectie van gemeenten die 
voorlopen in hun manier van werken op het gebied van preventie en jeugd.

Het Nederlands Jeugd Instituut, een landelijk kennisinstituut voor opvoeden en jeugd, neemt Voorst onder 
de Loep op in hun inspiratie database als één van de voorbeeldprojecten van preventie en jeugd.



1.1 We zijn toegerust voor
het opvoeden van onze

kinderen

1. Onze kinderen groeien in geborgenheid op en zijn goed 
voorbereid op de uitdagingen in de samenleving van morgen

1.2 Kinderen kunnen kind
zijn en zijn weerbaar in het

digitale tijdperk
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1. Onze kinderen groeien in geborgenheid op en zijn goed 
voorbereid op de uitdagingen in de samenleving van morgen

1.4 Kinderen kunnen hun
creativiteit ontplooien en

naar vermogen presteren op
school

1.3 Kinderen kunnen met
tegenslagen omgaan
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Streefbeeld 2. We hebben een gezonde leefstijl

Op deze pagina vertellen we over de ontwikkelingen binnen dit streefbeeld. Ontwikkelingen die je niet 
direct terug ziet in concrete acties maar die een belangrijke basis leggen voor of direct bijdragen aan 
het behalen van de doelen.

De gemeentelijk beleidsmedewerker sport en de JOGG-coördinator werken aan het stimuleren van een 
gezonde leefstijl, meer bewegen en gezond eten. In afstemming met de analyse en doelen van Voorst 
onder de Loep kijken zij welke projecten en acties ze nog meer kunnen opzetten.

Veel kinderen nemen deel aan Voorst Actief On Tour. Op dit moment bereidt de gemeente voor om de 
(blijvende) resultaten hiervan te meten, bijvoorbeeld de impact op kinderen die anders niet of minder 
zouden sporten.

In samenwerking met de regio werkt de gemeente aan het toegankelijk maken van sport voor alle men-
sen, ook mensen met een beperking. Om deze ambitie te bereiken is stapgewijs een project in voorbe-
reiding.

Meerdere organisaties zetten in op fysieke beweging als middel om mensen ook mentaal sterker te ma-
ken. Bijvoorbeeld door meer routines te ontwikkelen en vertrouwen te krijgen. We zien initiatieven voor 
ouderen, statushouders en mensen met een uitkering. 

Scholen en kinderopvangorganisaties vinden een gezonde leefstijl van hun leerlingen belangrijk. Binnen 
hun organisaties besteden zij aandacht aan gezond eten, groente en fruit, en bewegen. Gestimuleerd 
en geinspireerd door de gezonde schooladviseur, de JOGG coordinator, gemeentelijke beleidsmedewer-
kers en Voorst onder de Loep.

Tactus en de gemeente (zowel fysiek als sociaal domein) bereiden een meerjarig programma voor dat 
het middelengebruik onder met name jongeren wil terugdringen. De uitwerking hiervan is nog in een 
pril stadium.



2.1 We bewegen voldoende
2.3 We gaan verstandig om

met het gebruik van alcohol,
drugs, games, social media,

roken, voeding

2. We hebben een gezonde leefstijl

2.2 We eten gezond
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2. We hebben een gezonde leefstijl
2.3 We gaan verstandig om

met het gebruik van alcohol,
drugs, games, social media,

roken, voeding
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Streefbeeld 3. De kwaliteit van leven in al onze kernen is goed
Op deze pagina vertellen we over de ontwikkelingen binnen dit streefbeeld. Ontwikkelingen die je niet direct 
terug ziet in concrete acties maar die een belangrijke basis leggen voor of direct bijdragen aan het behalen van 
de doelen.

Bij het aansluiten van het woningaanbod op de behoefte van inwoners werken diverse (gemeentelijke) partijen 
steeds intensiever samen. Zo verkennen fysiek en sociaal domein wat de wensen en uitdagingen van kwetsbare 
doelgroepen zijn en in hoeverre de gemeente daar in de toekomst rekening mee kan houden.

Het team handhaving van de gemeente is een mooi voorbeeld preventie aanleiding geeft om hun eigen werk-
wijze tegen het licht te houden.  Aan het controleren en straffen achteraf probeert het team het voorkomen van 
problemen vooraf toe te voegen. Het team denkt na over hoe ze beter kunnen aansluiten bij bewoners en hoe ze 
zo benaderbaar mogelijk zijn.

Over het verlichten van de druk op vrijwilligers, een cruciale randvoorwaarde voor de zogeheten transformatie, 
hebben gemeente, welzijn, dorpen en verenigingen de afgelopen maanden op een aantal momenten en plekken 
gesproken en nagedacht. Dit vereist echter nadere uitwerking om te komen tot tastbaar resultaat voor vereni-
gingen en dorpen.
In het kader van dit streefbeeld onderzoekt de rekenkamercommissie de vitaliteit van een aantal kernen. Ook 
werkt de gemeente aan het in kaart brengen van voorzieningen (nav motie van de gemeenteraad).

De gemeente denkt vanuit verschillende invalshoeken na over hoe zij zich verhoudt tot de samenleving en hoe 
burger- en inwonerparticipatie vorm te geven. Het onderwerp komt dan ook terug in 
meerdere acties en projecten binnen de gemeente, bijvoorbeeld implementatie omgevingswet, gemeentehuis, 
dorpsambtenaren, zonneparken, heidag gemeenteraad, etc.

Tijdens de ‘Zodus on Tour’ hebben we wekelijks een kern in de gemeente bezocht. Medewerkers van Mens en 
Welzijn en gemeente sloten hierbij aan. We hebben kennis gemaakt met een grote, onzichtbare stroom energie 
en gezien dat er veel meer activiteiten georganiseerd worden dan we ooit kunnen benoemen. Het is de kunst om 
deze initiatieven gemeentebreed, waar nodig, met elkaar te verbinden en te laten aansluiten op elkaar. Bekend 
zijn in en direct samenwerken met de kernen is daarom zowel voor ons als team maar ook voor Mens en Welzijn 
en een aantal gemeentelijke collega’s zeer waardevol gebleken. Deze tour wordt vervolgd.



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

3.2 In ieder dorp is een rijk
verenigingsleven en zijn er

voldoende mensen die
initiatief nemen en helpen

3.1 In ieder dorp zijn
voldoende woningen

beschikbaar die passen bij
de behoefte van de inwoners
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3.3 De kernen en het
buitengebied zijn bereikbaar,

toegankelijk en veilig

3. De kwaliteit van leven in al onze kernen is goed
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Streefbeeld 4. We zijn nieuwsgierig, open en respectvol 
naar elkaar

Op deze pagina vertellen we over de ontwikkelingen binnen dit streefbeeld. Ontwikkelingen 
die je niet direct terug ziet in concrete acties maar die een belangrijke basis leggen voor of 
direct bijdragen aan het behalen van de doelen.

De (basis)scholen in de gemeente besteden aandacht aan het open, nieuwsgierig en 
respectvol met elkaar omgaan. In verschillende trainingen leren kinderen om hun eigen 
grenzen aan te geven, om niet te oordelen over elkaars gedrag en om elkaar aan te spreken 
op hun gedrag. Ook enkele sportverenigingen en kinderopvangorganisaties besteden aan-
dacht aan het 
thema. 

Daarnaast merken we dat behoudens deze initiatieven de grotere beweging in de 
samenleving binnen dit streefbeeld nog op gang moet komen. 



4. We zijn nieuwsgierig open en respectvol naar elkaar

4.2 We begrijpen en
accepteren verschillen in

gedrag, uiterlijk, geaardheid
of afkomst

4.1 We zijn open en
respectvol naar elkaar

4.3 We leven in harmonie
met bestaande en nieuwe

inwoners
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Streefbeeld 5. We maken allen deel uit van de samenleving
De gemeente werkt aan nieuw beleid voor alle aspecten van schuldhulpverlening. Met de uit-
voering van dit beleid zet de gemeente stappen richting het behalen van een aantal doelen in dit 
streefbeeld.

Door uitvoering van de beleidsnota Plek op de werkvloer werkt het team werk en inkomen aan het 
verwezenlijken van de doelen op gebied van het meedoen op de arbeidsmarkt.

Ook is met ondernemers gesproken over hun bijdrage aan de doelen van Voorst onder de Loep 
(gezonde werknemers, kwetsbare mensen, etc.). Ondernemers waren enthousiast. De uitdaging is 
nu hoe dit concreet vervolg te geven.

Team werk en inkomen van de gemeente en medewerkers van de bibliotheek hebben training ge-
had in het herkennen van laaggeletterdheid. De logopedisten van de gemeente hebben ideeen 
ontwikkeld over het breder kijken dan alleen taalonderwijs aan het kind (bijvoorbeeld combineren 
van ouders en kleuters, voorlichting, vroegsignalering). Deze ideeen moeten nog in acties uit-
monden.

Mensen met een laag inkomen weten steeds beter hun weg te vinden naar het jeugdfonds sport 
die voor hen het lidmaatschap van sportverenigingen mogelijk maakt.

Er is steeds meer bewustzijn van stille armoede, bijvoorbeeld werkende armenden. Hoe kunnen 
we deze groep bereiken, is de vraag. Deze uitdaging ligt nog in het verschiet. 



5. We maken allen deel uit van de samenleving
5.1 Kwetsbare mensen

krijgen voldoende kansen om
een plek op de werkvloer te

vinden

5.2 Mensen met taal- en spraak-
problemen kunnen zich redden en 

zich ontwikkelen
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5.3 We hebben onze
financiële situatie op orde

5.4 We voorkomen dat
schulden verergeren en tot
andere problemen leiden

5. We maken allen deel uit van de samenleving
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Streefbeeld 6. We zorgen voor elkaar

Op deze pagina vertellen we over de ontwikkelingen binnen dit streefbeeld. Ontwikkelingen die je 
niet direct terug ziet in concrete acties maar die een belangrijke basis leggen voor of direct bijdra-
gen aan het behalen van de doelen.

Elkaar ontmoeten zien we terug in heel veel, vooral kleinere, acties. Deze vorm van ontmoeten is 
vaak gericht op vrijwillige deelname. De overkoepelende vraag of hiermee iedereen wordt bereikt 
voor wie ontmoeting van belang is, is nog de vraag. Ook het eenzaamheidsthema vraagt de komen-
de jaren nadrukkelijk nog om inzet van diverse partijen. 

Het bereiken en signaleren van mensen (met hulpvragen) behoren tot de twee grootste uitdagingen 
om meer problemen te voorkomen. Hier ligt nog volop potentie om de komende jaren een slag op 
te slaan. Gelukkig zijn verschillende partijen zich hierop dan ook aan het bezinnen. Bijvoorbeeld: 
wat kunnen we op gebied van life events en het signaleren van mensen? Hoe bereiken we met onze 
communicatie meer mensen? Heeft de doelgroep eigenlijk wel behoefte aan ons aanbod/idee? 

De gemeente start in samenwerking met MEE een project met als doel dat inwoners meer zelfregie 
over hun eigen leven ervaren. Als dat niet (of gedeeltelijk) aanwezig is, dan is er ondersteuning. Die 
ondersteuning moet zo goed mogelijk vanuit de behoefte van inwoners (met een hulpvraag) worden 
georganiseerd. Vanuit dit project komen de komende jaren meerdere acties voort die bijdragen aan 
de doelen. Het Ministerie van VWS ondersteunt dit project (Koploperschap) met € 492.600,-.

Landelijk is veel aandacht voor ons zorgstelsel. Dit leidt tot diverse pilots en experimenten omtrent 
inkoop, verantwoording en samenwerking. In onze inkoopregio werkt Midden-IJssel aan een pilot 
resultaatsturing.



6. We zorgen voor elkaar

6.1 We bieden geborgenheid
in onze directe omgeving en

we kijken naar elkaar om

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

deel van de samenleving
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6.3 We ontvangen tijdig
passende hulp

6. We zorgen voor elkaar

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

deel van de samenleving
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6.4 Onze zorg is effectief en
kwalitatief hoogwaardig

6. We zorgen voor elkaar
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Aanjaagteam Voorst onder de Loep 
© Twello, 2019



BIJLAGE 
Alle acties per doel



Probleem volgens de samenleving Doel Acties om het doel te bereiken

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

en gehoord voelen

Steeds meer ouders werken allebei en zijn 
voor de opvoeding meer op zichzelf te-
ruggeworpen dan voorheen. Daarnaast er-
varen sommige ouders maatschappelijke 
druk om hun kind perfect op te voeden. 
Ouders kunnen zich hierin onvoldoende 
gesteund en gehoord voelen.

Aansluiten bij ouders
De gemeente onderzoekt samen 
met de jeugdzorg hoe zij ouders 
het beste kunnen ondersteunen bij 
de opvoeding.



Probleem volgens de samenleving Doel Acties om het doel te bereiken

1.1.2 Ouders hebben oog
voor de behoeften van hun

kinderen

Veel ouders ervaren tijdsdruk of hebben 
geen zicht op hun kinderen. Andere ou-
ders pamperen en beheersen daarmee 
juist het wel en wee van hun kinderen. 
Kinderen worden daarom soms te veel 
aan hun lot overgelaten of moeten ze zich 
juist te veel voegen naar hun ouders. 



Probleem volgens de samenleving Doel Acties om het doel te bereiken

1.1.3 Ouders bieden hun
kinderen structuur en

houvast

Veel ouders ervaren tijdsdruk of hebben 
geen zicht op hun kinderen. Andere ou-
ders pamperen en beheersen daarmee 
juist het wel en wee van hun kinderen. 
Ouders stellen daarom vaak geen gren-
zen, bieden onvoldoende structuur en 
duidelijkheid. 



Probleem volgens de samenleving Doel Acties om het doel te bereiken

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

hun kinderen

Veel kinderen groeien op in een situatie 
van (v)echtscheiding. Daardoor worden 
kinderen soms te veel aan hun lot overge-
laten of moeten ze zich juist te veel voe-
gen naar hun ouders.



Probleem volgens de samenleving Doel Acties om het doel te bereiken

1.1.5 We handelen tijdig in
geval van

opvoedingsproblematiek met
effect op de ontwikkeling van

kinderen

Problemen bij opvoeden in beeld 
Het Maatschappelijk Netwerk Voorst kijkt 
vaker naar de kinderen van ouders die zelf 
problemen hebben.

Problemen als verslaving, psychische 
stoornissen en schulden kunnen leiden tot 
huiselijk geweld en andere opvoedings-
problematiek. Kinderen lopen hierdoor 
achterstand op in hun ontwikkeling en 
raken beschadigd. Terwijl ouders wel hulp 
krijgen is er niet altijd voldoende aandacht 
voor hun kinderen.



Probleem volgens de samenleving Doel Acties om het doel te bereiken

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

Kinderen krijgen veel meer informatie die 
eigenlijk bedoeld is voor volwassenen. Ze 
worden eerder wijs en kunnen daardoor 
minder kind zijn.



Probleem volgens de samenleving Doel Acties om het doel te bereiken

1.2.2 Kinderen zijn bestand
tegen de vele prikkels die op

hen afkomen

Kinderen krijgen veel meer prikkels dan 
vroeger. Niet alle kinderen kunnen daar-
mee goed omgaan.



Probleem volgens de samenleving Doel Acties om het doel te bereiken

1.2.3 Kinderen zijn zich
bewust van de gevaren (van

misbruik) die kunnen
ontstaan door het gebruik

van sociale media

Social media en kinderen
De gemeente Voorst helpt scholen 
met een overzicht van het aanbod 
om kinderen beter te leren omgaan 
met social media.

Social media gebruik heeft een grote in-
vloed op kinderen. De groepsdruk en uit-
sluiting van kinderen neemt toe maar is 
niet goed zichtbaar. Verslaving aan social 
media leidt tot slaapproblemen en ver-
eenzaming.



Probleem volgens de samenleving Doel Acties om het doel te bereiken

1.2.4 Kinderen zijn
communicatief vaardig

Communicatie van kinderen verloopt 
steeds meer via de smartphone en soci-
al media. Dat kan een negatieve invloed 
hebben op de wijze waarop ze zich uiten 
en uitdrukken. 



Probleem volgens de samenleving Doel Acties om het doel te bereiken

1.3.1 Ouders geven hun
kinderen vertrouwen en

verantwoordelijkheid

In onze maatschappij draait het steeds 
meer om prestaties. Ouders en 
kinderen staan onder druk van hoge ver-
wachtingen. Ouders die hun 
kinderen pamperen beheersen het wel en 
wee van hun kind. Sommige 
kinderen worden hierdoor beperkt in hun 
ontwikkeling. 



Probleem volgens de samenleving Doel Acties om het doel te bereiken

1.3.2 Kinderen zijn bestand
tegen de vele verleidingen

die op hen afkomen

Kr8kidzz
Stimenz leert kinderen met de 
training Kr8kidzz voor zichzelf op te 
komen en om te gaan met hun 
boosheid.

Kinderen groeien op in een tijd van ver-
leidingen en keuzes waarin men niet voor 
elkaar onder wil doen. Sommige jongeren 
weten niet wat ze willen en kunnen min-
der goed met tegenslagen omgaan.



Probleem volgens de samenleving Doel Acties om het doel te bereiken

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

Door grote groepen, te weinig 
aandacht voor individuele 
leermogelijkheden, onvoldoende 
gekwalificeerde leerkrachten en het traag 
reageren op ontwikkelingen in de samen-
leving kan het huidige 
(20e eeuwse) onderwijs sommige 
kinderen, die bijvoorbeeld anders
leren, niet altijd bieden wat zij nodig heb-
ben. 

Kinderadviescommissie
De gemeente Voorst wil in gesprek met 
leerlingen van basisscholen om zo te 
weten wat er speelt onder kinderen.



Probleem volgens de samenleving Doel Acties om het doel te bereiken

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

Door te weinig geld voor passend 
onderwijs, onvoldoende 
gekwalificeerde leerkrachten en de toene-
mende prestatiedruk biedt het onderwijs 
kinderen niet altijd wat zij nodig hebben. 
Zowel kinderen met als zonder zorgvraag 
kunnen in de knel komen.



Probleem volgens de samenleving Doel Acties om het doel te bereiken

1.4.3 Leerkrachten zijn
voldoende toegerust voor de
uitdagingen in het passend

onderwijs

Door hoge werkdruk, veeleisende 
ouders en nieuwe vraagstukken op het 
gebied van passend onderwijs zijn leer-
krachten te weinig toegerust.



Probleem volgens de samenleving Doel Acties om het doel te bereiken

1.4.4 Zowel goed als minder
goed presterende kinderen

krijgen op school de
begeleiding die zij nodig

hebben

Door grote groepen, onvoldoende 
gekwalificeerde leerkrachten en 
prestatiedruk krijgen kinderen niet 
altijd voldoende begeleiding. 
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1.4.5 Leerkrachten, trainers
en opvoeders nemen

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

Het gebruik van social media versterkt 
de groepsdruk en in- en uitsluiting van 
kinderen. Dit is echter minder zichtbaar. 
Leerkrachten zijn mede door hoge 
werkdruk niet in staat om hierop 
adequaat te reageren.
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1.4.6 Scholen, CJG en
zorgpartijen hebben een

heldere verdeling van rollen
en taken

De samenwerking tussen onderwijs en 
de gemeente en zorgpartijen loopt stroef 
waardoor informatieoverdracht een pro-
bleem is. Het is onduidelijk wie waarover 
de regie heeft.
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1.4.7 Consultatiebureau,
kinderopvang en

basisscholen hebben een
warme overdracht van

informatie over kinderen

Het consultatiebureau en/of de kinder-
opvang weten veel over een kind. Deze 
informatie kan van belang zijn voor een 
school. Van een goede informatieover-
dracht is echter lang niet altijd sprake.
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1.4.8 Ouders en leerkrachten
voeren het gesprek over

opvoeding en ontwikkeling
van het kind

Problemen in de samenleving en bij de 
opvoeding komen steeds meer op het 
bordje van het onderwijs. Hoe kun je als 
onderwijs ouders aanspreken op hun 
ideeën over opvoeding? Leerkrachten en 
ouders wisselen weinig uit over opvoeding 
en ontwikkeling van kinderen. 
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2.1.1 Kinderen worden door
hun omgeving gestimuleerd
om voldoende te bewegen

Mensen bewegen over het algemeen min-
der. Ouders stimuleren hun kinderen min-
der om te bewegen. Het toenemend ge-
bruik van social media en beeldschermen 
draagt hieraan bij.

Cool2BeFit Voorst
Kinderfysiotherapeut Rian Havekes biedt 
Cool2BeFit aan voor kinderen met 
overgewicht. Doel is dat zij en hun ouders 
gezonder gaan leven.
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2.1.2 Scholen bieden
voldoende en kwalitatief

goed bewegingsonderwijs

Kinderen sporten minder uren op school 
en de kwaliteit daarvan is ook afgenomen.

Goed en lekker bewegen op school
OBS de Bongerd zorgt voor inspirerend en 
energiek beweegonderwijs op school door 
leerkrachten te leren werken met de gym-
materialen uit het project Mobiez en te on-
derzoeken of ze een vakdocent aan kunnen 
nemen.
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2.1.3 Sporten is voor alle
mensen toegankelijk

Plezier in bewegen voor iedereen
De gemeente Voorst maakt een plan 
om iedereen, dus ook mensen met 
een beperking, te laten 
sporten.

Jeugdfonds Sport in the picture
T.Z. & P.C. Proteus maakt reclame 
voor het Jeugdfonds Sport zodat 
iedereen bij de zwemvereniging kan 
sporten.

Sporten is voor sommige mensen te duur. 
Het Jeugdfonds Sport is dan niet altijd 
toereikend. Ook zijn mensen soms min-
der mobiel of zijn de sportvoorzieningen 
moeilijk bereikbaar of onvoldoende toe-
gankelijk. 

Onderzoek verbouwing zwembad
Zwembad De Schaeck onderzoekt 
de mogelijkheden om de 
kleedruimtes voor kwetsbare 
mensen te verbeteren.
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2.1.4 We bieden mensen die
niet sporten voldoende

verleiding en gelegenheid
om te bewegen

Speel je fit!
De gemeente onderzoekt of een 
game helpt om kinderen meer te 
laten bewegen.

Familiezwemmen
T.Z. & P.C. Proteus biedt ouders 
van sportende kinderen de 
mogelijkheid om te zwemmen 
tijdens de training van hun kind. Zo 
sporten zij ook en zitten ze niet stil 
in de kantine.

Het is moeilijk om kinderen en jongeren 
die niet sportief zijn te bereiken en te ver-
leiden om toch voldoende te bewegen. 

Voorst Actief on Tour
Het Team Voorst Actief on Tour 
geeft dagelijks in een ander dorp 
gratis sport- en beweeglessen voor 
basisschoolkinderen. 

Speel-, beweeg- en ontmoetings-
plek Klein Twello
De gemeente Voorst maakt bij 
Klein Twello een plek waar mensen 
(waaronder kinderen en mensen 
met dementie) kunnen bewegen en 
sporten.
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2.2.1 We hebben voldoende
kennis van gezonde voeding,

ook voor onze kinderen

Zelf zaaien en oogsten in de 
moestuin
Kringloop Twello maakt moestuinen 
en een pluktuin met fruitbomen voor 
kinderen van basisscholen.

NOG Fitter en Vitaler
De GGD helpt werkgevers met het 
verbeteren van de gezondheid van 
hun werknemers.

Fruitouders
T.Z. & P.C. Proteus zet fruitouders 
in. Fruitouders nemen een gezonde 
snack mee voor in de rust van een 
wedstrijd. Hierdoor eten kinderen 
gezond en krijgen ze meer kennis 
over gezonde voeding.

Mensen weten vaak niet welke voeding en 
leefstijl gezond is. Ze eten daarom vaak 
ongezond en te veel. Ze kunnen daarmee 
het verkeerde voorbeeld aan hun kinderen 
geven.

Een lezig over voeding en leefstijl
Rolf Thijssen en Pauline Heinen geven een 
lezing over gezonde leefstijl. Belangstel-
lenden mogen een fitmeting doen. Zo 
krijgen mensen meer inzicht in hun fit-
heid.

Samen een moestuin
Educatief centrum de Bongerd legt 
een moestuin aan waar kinderen 
van de BSO al doende leren over het 
groeien van groenten en over ge-
zonde voeding.
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2.2.2 Gezonde voeding is
bereikbaar en betaalbaar

voor ons allemaal

Gezonde kantine, gezondere sporters
De Manege Voorst verandert het 
aanbod in hun kantine zodat sporters 
bij hen gezond eten.

Samen in beweging
De GGD ondersteunt werkgevers 
om kwetsbare medewerkers te 
helpen om gezonder te leven.

Ongezonde voeding is goedkoper dan 
gezonde voeding. Het commercieel belang 
wint het van gezondheid. Mensen met 
weinig geld eten onder andere daarom 
relatief vaak ongezond. 
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2.3.1 We voeren het gesprek
over alle verleidingen die de

samenleving biedt

NIX18!
De gemeente brengt NIX18 onder 
de aandacht bij brugklassers en hun 
ouders door ze een brief  en een 
niet-roken/alcoholcontract te 
sturen.

Het gebruik van alcohol, drugs en andere 
middelen is van iedere dag. Waar mensen 
zijn, zijn verleidingen. Waar verleidingen 
zijn, ligt overmatig gebruik op de loer. 
Vaak onderkennen we deze verleidingen 
niet, en gaat de overheid over tot gebod 
en verbod. 
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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

Rookvrije generatie!
De gemeente maakt plekken waar 
kinderen komen zoveel mogelijk rookvrij. 
Zoals scholen, sportclubs en speeltuinen.

Het gebruik van alcohol, drugs en an-
dere middelen is van alle tijden. Vooral 
alcoholgebruik is normaal. De mogelijke 
nadelige gevolgen hiervan (met name op 
langere termijn) worden echter vaak on-
derschat. 
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2.3.3 We durven elkaar aan
te spreken in geval dat het
gebruik van alcohol, drugs,
games, social media, roken,
voeding problematisch wordt

We bellen je ouders
Stichting Pampus belt ouders van 
jongeren onder de 18 die drinken.

Gebruik van middelen, geen taboe!
Het Maatschappelijk Netwerk Voorst 
maakt in gesprek met mensen bij hen 
thuis of in het Kulturhus als dat nodig is 
het gebruik van middelen bespreekbaar.

Met een gezonde leefstijl aan het werk
De gemeente vraagt aan mensen 
die werk zoeken of ze gezond eten, 
genoeg bewegen en of ze veel 
alcohol, drugs en tabak gebruiken. 
Als het nodig is, verwijst de gemeente 
mensen door naar hulpverleners.

Overmatig middelengebruik uit gewoon-
te, vanwege vrije tijd of uit eenzaamheid 
komt vaker voor dan we denken. Sommige 
mensen zijn zich er niet van bewust dat 
ze een probleem hebben. Of ze durven er 
niet voor uit te komen. Het blijft daarom 
vaak verborgen en krijgt daardoor te wei-
nig aandacht. 
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2.3.4 We geven onze
kinderen het goede

voorbeeld bij alcoholgebruik

Het drankgebruik onder jongeren in 
Voorst is hoog. Ouders geven hierin vaak 
het voorbeeld. Alcoholgebruik wordt al-
gemeen geaccepteerd maar de gevolgen 
ervan worden onderschat. Kinderen van 
verslaafde ouders lopen risico om zelf 
verslaafd te raken.
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2.3.5 Jongeren hebben hun
alcoholgebruik (ook thuis en

in de keten) in de hand

Het drankgebruik onder jongeren in 
Voorst is hoog. Dit wordt versterkt door 
het (thuis) indrinken en door het drankge-
bruik in keten. Hierop is nauwelijks toe-
zicht. Handhaving van te strak beleid (ge-
meente) lijkt het drinken buiten toezicht 
juist in de hand te werken. Overmatig 
drankgebruik leidt tot grote problemen.

Matiging alcohol- en drugsgebruik onder 
jongeren 
De gemeente Voorst start een onderzoek 
hoe zij jongeren het beste bereiken over 
het gebruik van alcohol en drugs.
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2.3.6 Jongeren maken
bewuste keuzes bij het

gebruik van en
experimenteren met

middelen

Middelengebruik is van alle tijden. Een 
nieuw middel duikt regelmatig de kop op.
Jongeren experimenteren met het gebruik 
van middelen maar zijn zich niet altijd 
bewust van de gevaren.
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2.3.7 We maken het lastig
om in de gemeente Voorst
aan onveilige middelen te

komen

Geen alcohol onder de 18 jaar, hier 
werken wij aan!
Stichting Pampus voorkomt dat 
jongeren onder de 18 alcohol 
drinken. En zoekt met gemeente en 
wijkagent naar nieuwe maatregelen. 

In onze samenleving hoort het gebruik 
van drugs erbij. Er lijkt een toename van 
drugsgebruik maar het is niet goed zicht-
baar. Via via kun je in de stad gemakkelijk 
aan middelen komen.
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3.1.1 Ons woningaanbod
sluit aan op de woonwensen

van verschillende
doelgroepen zoals starters

en ouderen

Het aanbod voor starters en ouderen op 
de woningmarkt is te beperkt. Dit komt 
onder andere door vergrijzing, een een-
zijdige woningvoorraad, beperkende re-
gelgeving, hoge grond- en woningprijzen 
en een gemeente die (betaalbare) woning-
bouw te weinig faciliteert en stimuleert. 

Jongerencontracten
IJsseldal Wonen voert tijdelijke 
huurcontracten in voor jongeren. 
Zij verhuizen binnen 5 jaar naar een 
nieuwe woning. Daardoor blijven er 
voldoende woningen voor starters.

Seniorenwoningen beschikbaar voor 
iedereen
IJsseldal Wonen verhuurt een deel 
van de seniorenwoningen die minder 
geschikt of populair zijn voor ouderen, 
voor alle woningzoekenden ongeacht 
leeftijd beschikbaar te maken.

Een woning huren met vrienden
IJsseldal wonen bekijkt of vrienden 
samen een woning kunnen huren
zodat jongeren meer kans maken op 
een woning.

Inschrijven voor een sociale 
huurwoning vanaf 18 jaar
De gemeente stuurt jongeren van 18 
informatie over wonen met het 
advies om je in te schrijven voor een 
sociale huurwoning omdat er een 
wachtlijst is.
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3.1.2 Ouderen kunnen in hun
eigen dorp blijven wonen,
passend bij wat zij nodig

hebben

Het aantal ouderen neemt toe. Als een 
ouder iemand minder mobiel wordt, 
kunnen ze verkommeren. Zij kunnen 
echter in hun eigen dorp moeilijk een 
kleinere, geschikte woning vinden. Als 
ze in een kleinschalige woonvorm willen 
wonen, moeten ze al snel verhuizen naar 
Twello, terwijl ze het liefst in hun eigen 
omgeving blijven wonen.

Tussenvormen voor wonen met zorg 
De gemeente onderzoekt waar 
ouderen kunnen wonen die niet 
langer thuis kunnen of willen 
wonen maar nog te goed zijn 
voor het verpleeghuis.
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3.1.3 De gemeente biedt
ruimte aan mensen met de
behoefte aan experimentele

woonvormen en
kleinschalige initiatieven

De woningvoorraad is vrij eenzijdig en 
voldoet niet aan de behoefte. De gemeen-
te kan een belangrijkere rol spelen in het 
stimuleren en faciliteren van experimen-
tele woonvormen en kleinschalige initi-
atieven maar doet dit nu onvoldoende. 
Daarnaast belemmert soms wet- en regel-
geving dit soort initiatieven.
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3.1.4 We werken continu
samen om te voldoen aan de
woonbehoeften van inwoners

in ieder dorp

De gemeente neemt zelf onvoldoende 
initiatief om aan de woonbehoeften van 
ieder dorp te voldoen. De gemeente over-
legt met de dorpen bij het maken van 
beleid of over bouwprojecten. Dit is on-
voldoende om goed zicht te krijgen op de 
woonbehoefte in de dorpen en het daar 
tijdig en flexibel op in te kunnen spelen. 
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3.2.1 In ieder dorp zijn
kartrekkers die initiatieven

nemen en ontplooien
waardoor het dorp leefbaar

blijft

In de dorpen blijven door onder andere 
het wegtrekken van jongeren te weinig 
kartrekkers over die initiatieven ontplooi-
en voor het leefbaar houden van het dorp.

De Benring: het preventiecentrum van 
Voorst
De Benring zet met een vrijwilligers-
coördinator de eerste stap op weg 
naar het doel om het preventie-
centrum van het dorp Voorst te worden.
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3.2.2 We vinden bijdragen en
deelnemen aan activiteiten in

het dorp, het
verenigingsleven of

maatschappelijke initiatieven
leuk en aantrekkelijk

Een bruisend dorp valt of staat met een 
actief verenigingsleven en vele maat-
schappelijke initiatieven. Het organiseren 
en bijdragen aan deze activiteiten leunt op 
een beperkt aantal vrijwilligers. Sommi-
ge mensen interesseert het niet. Andere 
mensen zijn niet beschikbaar. Ook stelt 
de samenleving steeds meer eisen aan 
vrijwilligers waardoor het plezier in het 
vrijwilligerswerk onder druk kan komen te 
staan.

Koers Vrijwilligerscentrale Voorst
De vrijwilligerscentrale van 
Stichting Mens en Welzijn werkt nog 
meer vanuit de vragen en 
uitdagingen van verenigingen in 
alle dorpen in onze gemeente

Waar is de vrijwilliger?
Stichting Pampus onderzoekt hoe 
zij meer vrijwilligers aan zich kan 
binden.

Vrijwilligersbeleid op de schop! 
T.Z. & P.C. Proteus zet vrijwilligers 
in op plekken die bij hen passen. 
Zo blijven de vrijwilligers langer 
actief bij de club.
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3.2.3 Onze bijdrage aan het
verenigingsleven,

maatschappelijke initiatieven
en (dorps)activiteiten is
behapbaar en flexibel

Omdat mensen het druk hebben en er 
minder oog is voor het belang van 
vrijwilligerswerk willen mensen minder 
structureel vrijwilligerswerk doen. De druk 
op een kleine groep vrijwilligers neemt 
daarmee toe. Zij worden al snel 
overvraagd. 

Jaarkalender dorp en gemeente
De gemeente en belangenverengingen 
zetten alle onderwerpen op een rijtje 
waarover het komend jaar overleg 
nodig is. Zo kan het dorp zich beter 
voorbereiden en blijft het behapbaar.
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3.2.4 Verenigingen en
organisaties werken samen

om voldoende menskracht te
mobiliseren voor hun

activiteiten

Het werven van nieuwe vrijwilligers is erg 
lastig. Organisaties kunnen met elkaar 
concurreren om vrijwilligers aan zich te 
binden. Organisaties die afhankelijk zijn 
van vrijwilligers komen hierdoor in grote 
problemen.

Evenementen in Wilp
De dorpscontactpersonen maken 
op een centrale plek in het dorp een 
scherm of bord waarop te zien is wat 
er die maand te doen is in Wilp. 
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3.2.5 De gemeente denkt
mee met inwoners bij het
opzetten en uitvoeren van

hun initiatieven met
betekenis voor het dorp

De gemeente faciliteert initiatieven van 
inwoners te weinig. Ze schept onvoldoen-
de ruimte voor burgerparticipatie. Terwijl 
de gemeente wel veel vraagt van inwoners 
en verenigingen. Dit komt omdat de ge-
meente veel bij het oude laat, in de waan 
van de dag leeft en angst kent om fouten 
te maken.

Experimentele en kleinschalige 
woonvormen
De gemeente probeert nieuwe vormen 
van wonen voor bijvoorbeeld starters of 
ouderen beter te ondersteunen 
zodat deze eerder succesvol zijn.

Ieder dorp een dorpsplan
De gemeente Voorst moedigt 
dorpen aan om een eigen dorpsplan 
te maken. Zo kan de gemeente 
beter aansluiten bij de prioriteiten 
en keuzes van de dorpen zelf.

Een goed maatschappelijk idee? Vertel 
het de gemeente!
De gemeente maakt voor inwoners 
met een maatschappelijk initiatief 
het contact en het overleg met 
de gemeente makkelijker.

Maatschappelijke impact subsidies
De afdeling sociaal domein van de 
gemeente zet subsidies gerichter in 
op doelen van de samenleving en 
maakt de regels rondom subsidies 
eenvoudiger.
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3.2.6 Inwoners voelen zich
voldoende geïnformeerd en
betrokken bij gemeentelijk

beleid en initiatieven

De gemeente neemt te weinig initiatief 
naar inwoners en informeert inwoners niet 
altijd goed. Dit terwijl inwoners goed op 
de hoogte zijn door social media

Mensen voelen zich soms onvoldoende 
gehoord. Het is voor inwoners ingewikkeld 
om ideeën aan te dragen of klachten in te 
dienen. Dit komt onder andere omdat de 
afstand tussen gemeente en inwoners is 
toegenomen door schaalvergroting. 

Een Woondag
Veel inwoners hebben vragen over 
wonen. De gemeente Voorst 
organiseert een Woondag om deze 
vragen te beantwoorden.

Dorpsambtenaren
De gemeente wijst per dorp een 
ambtenaar aan die het aanspreek-
punt is voor zowel de gemeente als 
de inwoners.

Inbreng burgers in gemeentelijke 
plannen
De gemeente onderzoekt hoe ze 
burgers meer kunnen betrekken bij 
het maken van plannen.

Kennismaken met de Producten Diensten 
Catalogus
De gemeente leert ambtenaren te werken 
met de Producten Diensten Catalogus. In 
dit systeem kunnen ambtenaren en 
inwoners informatie vinden over alle 
hulpvragen die ze hebben.
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3.3.1 In ieder dorp zijn er
geschikte

ontmoetingsplekken die
aansluiten bij de behoefte

van alle groepen

In de dorpen zijn voorzieningen en andere 
ontmoetingsplekken de laatste jaren 
verdwenen. Deze voorzieningen waren 
niet langer rendabel. In sommige dorpen 
ontbreken ontmoetingsplekken die 
aansluiten bij de behoeften van specifieke 
groepen. 

Pampus heeft ruimte!
Stichting Pampus wil haar ruimtes 
die doordeweeks leegstaan delen 
met organisaties in de gemeente 
die een ruimte zoeken.

Jeu-de-Boules baan in Wilp-Achterhoek
De dorpscontactpersoon van 
Wilp-Achterhoek wil samen met 
bewoners een jeu-de-boulesbaan 
aanleggen, zodat inwoners samen 
spelen en elkaar ontmoeten.

Marktplein 11: ontmoetingsplek voor jong 
en oud
De bibliotheek Voorst|Brummen wil 
een ontmoetingsplek zijn voor alle 
inwoners van de gemeente.

Zonneweide voor iedereen
Zwembad De Schaeck onderzoekt 
met de gemeente Voorst of het 
mogelijk is dat de zonneweide va-
ker open is voor de buurt. Hierdoor 
kunnen mensen elkaar makkelijker 
ontmoeten.

Maatschappelijk vastgoed in 
de samenleving
De gemeente Voorst bekijkt hoe de 
gebouwen in de gemeente zo goed 
mogelijk gebruikt worden voor 
activiteiten.
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3.3.1 In ieder dorp zijn er
geschikte

ontmoetingsplekken die
aansluiten bij de behoefte

van alle groepen

In de dorpen zijn voorzieningen en andere 
ontmoetingsplekken de laatste jaren ver-
dwenen. Deze voorzieningen waren niet 
langer rendabel. In sommige dorpen ont-
breken ontmoetingsplekken die aansluiten 
van specifieke groepen. 

Ontmoetingsruimte voor nieuwkomers
De gemeente en stichting Mens en 
Welzijn zorgen voor een ruimte waar 
nieuwkomers uit een ander land 
elkaar kunnen ontmoeten

Ontmoetingsruimte huurders
IJsseldal Wonen onderzoekt 
mogelijkheden om ontmoetingsruimtes 
te maken. Zo hebben huurders meer 
contact met elkaar en voelen ze zich 
meer betrokken op elkaar.

Ontmoeting in molen de Ooievaar in 
Terwolde
De Vereniging Dorpsbelangen 
Terwolde richt de nieuwe molen 
de Ooievaar in Terwolde in als 
multifunctionele ontmoetingsruimte.

De huiskamer van Terwolde
De dorpscontactpersoon in 
Terwolde richt het Dorpshuis in 
als een sfeervolle huiskamer voor 
activiteiten van het dorp.

Autisoos
MEE Veluwe helpt jongeren met 
autisme om een soos op te zetten 
waar zij één keer per maand bij 
elkaar kunnen komen in een 
prikkelarme omgeving.
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3.3.2 Het buitengebied en de
kleine kernen zijn goed

ontsloten via hoogwaardig
internet

Het buitengebied en de kleine dorpen 
beschikken niet over een hoogwaardige 
internettoegang. Dat is lastig voor onder 
andere mensen die thuis werken, onder-
nemers en studenten.

Glasvezel buitengebied
De gemeente Voorst zorgt ervoor 
dat een bedrijf glasvezel aanlegt in 
het buitengebied. Zo is er in de 
hele gemeente goed internet.
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3.3.3 In alle kernen is
collectief en openbaar
vervoer beschikbaar

Niet alle kernen in de gemeente Voorst en 
het buitengebied zijn voldoende ontsloten 
en bereikbaar. Het eventueel beschikbare 
vervoer voldoet niet altijd aan de behoef-
te. De behoefte verandert en neemt toe, 
onder andere door vergrijzing en een toe-
name van mensen met gezondheidsklach-
ten. Inzet van electrische dienstauto

De gemeente onderzoekt of mensen 
de electrische auto’s van de 
gemeente kunnen gebruiken als de 
gemeente ze niet nodig heeft.

Onderzoek Mobipunten
Op mobipunten kun je eenvoudig 
overstappen. Je komt er makkelijk 
met de fiets, de auto, de trein, de 
bus en PlusOV. De gemeente onderzoekt of 
we deze punten kunnen maken. 



Probleem volgens de samenleving Doel Acties om het doel te bereiken

3.3.4 We voelen ons veilig in
het buitengebied en de

kernen

In de dorpen en het buitengebied is spra-
ke van veel kleine criminaliteit en geor-
ganiseerde criminaliteit. De wijkagent is 
niet genoeg zichtbaar om het gevoel van 
veiligheid te waarborgen. Lange aanrijdtij-
den van politie, brandweer en ambulances 
kunnen het onveiligheidsgevoel verster-
ken.

Zichtbaarheid van toezicht en hand-
having
Het Handhavingsteam van de 
gemeente laat in de dorpen en via 
social media beter zien wat zij doet.

Ken uw wijkagent
De wijkagenten in de gemeente 
Voorst willen dat de inwoners hen 
kennen zodat zij zich veiliger voelen.
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3.3.5 In het buitengebied en
de kernen is voldoende
toezicht en handhaving

In de dorpen en het buitengebied voelen 
de inwoners onvoldoende aanwezigheid 
van politie, toezicht en handhaving om de 
veiligheid te waarborgen.

Keurmerk Veilig Ondernemen
De politie vergroot de veiligheid in 
het buitengebied door ondernemers 
het keurmerk Veilig Ondernemen te 
geven.

Preventie en handhaving
De gemeente maakt nieuwe plannen 
voor handhaving en daarbij is 
preventie een belangrijk onderwerp.
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4.1.1 We nemen de tijd en
rust voor onszelf en elkaar

Mensen zijn tegenwoordig druk en ge-
jaagd. Hun eigen leven is belangrijk en ze 
zijn minder op elkaar gericht.

Volle Maansvieringen
Stichting Earth Awareness verbindt 
mensen eens per maand met elkaar 
tijdens Volle maansvieringen. 
Mensen maken kennis of verdiepen zich in het 
spreken, zingen en spelen vanuit het hart.

Equinox en Zonnewende vieringen
Stichting Earth Awareness 
organiseert tijdens een equinox of 
een zonnewende een bijeenkomst 
waar mensen samen komen om zich 
te ontladen en op te laden.
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4.1.2 We verplaatsen ons in
de ander en oordelen en

veroordelen laten we
achterwege

Mensen oordelen en veroordelen tegen-
woordig meer; iedereen vindt overal maar 
wat van en andere mensen afbranden is 
makkelijk Er zit dreiging in de maatschap-
pij. Dit wordt versterkt door populisme in 
de politiek en de media.

Buurtbemiddeling voor iedere inwoner 
Stichting Mens en Welzijn bemiddelt 
bij mensen die problemen hebben 
met hun buren of in hun buurt. Alle 
inwoners mogen om hulp vragen.

Filosofische Avonden rond het Vuur
Stichting Earth Awareness brengt mensen 
bij elkaar met filosofische avonden rond 
het kampvuur in de Natuurtempel.

Passie voor leven
Vluchtelingenwerk helpt vluchtelingen bij 
het onderhouden van hun tuin om ze 
beter te laten integreren.

Respect voor elkaar
De gemeente heeft aandacht voor de 
persoonlijke ontwikkeling van haar 
medewerkers zodat iedere 
medewerker goed kan bijdragen 
aan het voorkomen van problemen.
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4.1.3 We mogen elkaar
aanspreken op ons gedrag

Er is meer asociaal gedrag, de maatschap-
pij verruwt en normen vervagen. Mensen 
spreken elkaar hier niet makkelijk op aan 
en er wordt soft opgetreden tegen deze 
misdragingen.

Sportiviteit, veiligheid, respect en plezier
T.Z. & P.C. Proteus vraagt via dia’s 
op tv schermen in het zwembad 
aandacht voor het gedrag van leden 
in en buiten het zwembad.
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4.2.1 We hebben kennis van
wat ander gedrag betekent
en waar het vandaan komt

De dorpen waren relatief gesloten ge-
meenschappen. Er is weinig aanraking met 
mensen van niet-Nederlandse afkomst. 
Een groot deel van de inwoners weet ook 
weinig van de achtergrond van vluchtelin-
gen.
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4.2.2 We zijn gewend aan
een straatbeeld waarin

sommige mensen in onze
ogen afwijkend gedrag

vertonen

Onbekend maakt onbemind. Vaak her-
kennen mensen afwijkend gedrag niet. Dit 
terwijl er in het straatbeeld steeds meer 
mensen met afwijkend gedrag voorkomen. 
Mensen die voorheen nog in beschermde 
voorzieningen (intramuraal) woonden.



Probleem volgens de samenleving Doel Acties om het doel te bereiken

4.2.3 We kennen elkaar
ondanks verschillende

achtergronden

Taal en cultuurverschillen vormen een be-
langrijke barrière waardoor integreren van 
beide kanten moeizaam is. Mensen heb-
ben daarom ook de neiging om in groep-
jes bij elkaar te zitten.

Programma kennismaking voor 
statushouders in Klarenbeek 
Klarenbeeks Belang organiseert 
activiteiten voor statushouders zodat 
zij goed worden opgenomen in het 
dorp.

Lunch en ontmoeting met vluchtelingen
De diaconie protestantse gemeente 
Twello organiseert een lunch met 
kerkgangers en vluchtelingen.
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Nederland wordt steeds minder gastvrij en 
is dwingend in het stellen van regels en 
normen. Inwoners kunnen zich soms be-
dreigd en angstig voelen bij de komst van 
nieuwkomers. 
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4.3.2 We ondersteunen
iedere nieuwkomer zolang
als nodig om succesvol te

integreren

De opvang en begeleiding van vluchtelin-
gen schiet soms te kort. Het ontbreekt aan 
slagvaardigheid bij de gemeente waardoor 
integratie en participatie van statushou-
ders over te veel schijven gaat. Als de be-
geleiding stopt, is er soms geen vangnet 
voor vluchtelingen.
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4.3.3 Nieuwkomers vergaren
kennis van de lokale cultuur

en taal

Nieuwkomers hebben (logischerwijs) vaak 
onvoldoende kennis van de lokale taal en 
cultuur. Dit vormt een barrière om te inte-
greren in onze ingewikkelde samenleving.

Welkomstpakket nieuwe inwoners Wilp
De dorpscontactpersonen van Wilp 
maken met het dorp voor nieuwe 
inwoners een welkomstpakket zodat 
zij zich eerder thuis voelen in Wilp.

Zomer- en lenteschool Voorst
De Bibliotheek Voorst|Brummen zet 
een zomer- en lenteschool op voor 
kinderen van nieuwkomers zodat zij 
beter Nederlands leren en tijdens de 
vakantie iets te doen hebben.

Bewegen werkt
Stichting Mens en Welzijn organiseert 
sportlessen voor kwetsbare mensen 
zodat zij beter kunnen meekomen in 
de samenleving en op de 
arbeidsmarkt.
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5.1.1 Werkgevers bieden ook
aan kwetsbare mensen

voldoende plekken om naar
eigen vermogen te kunnen

werken

Er zijn te weinig banen die aansluiten bij 
de capaciteiten van mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt. De meesten 
van hen willen wel graag een echte baan 
met bijbehorende waardering.

De recyclewerkplaats
Kringloop Twello zet een werkplaats op. 
In de werkplaats werken mensen die niet 
makkelijk aan een baan komen.

Een plek op de werkvloer voor 
iedereen
De gemeente ondersteunt kwetsbare 
mensen in de gemeente om een 
onbetaalde of betaalde plek te 
vinden. Zodat zij actief blijven en 
betrokken in de samenleving.

Iedereen een kans op betaald werk bij de 
gemeente Voorst!
De gemeente biedt vijf extra banen 
aan mensen die moeilijk een baan 
kunnen vinden. Ook nodigt ze mensen 
die nu een bijstandsuitkering ontvangen 
uit om te solliciteren bij de gemeente.

Vrijwilligers SV Twello
SV Twello en de gemeente bieden 
mensen werk bij de voetbalclub 
zodat ze werkritme krijgen en 
kennis maken met de Nederlandse 
taal en het verenigingsleven.
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5.1.2 We bieden mensen
naar behoefte begeleiding op

maat zodat zij met succes
meedraaien op de werkvloer

Niet iedereen kan zomaar meedraai-
en op de werkvloer. Veel mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt hebben 
aandacht en begeleiding nodig. Het ont-
breekt, onder andere bij de gemeente, aan 
actief beleid en voldoende financiële mid-
delen om deze mensen te ondersteunen.

Tijdelijke collega’s gezocht! 
De Bibliotheek Brummen|Voorst 
organiseert bijeenkomsten om 
mensen te helpen bij het vinden 
van een baan.
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5.1.3 Jongeren die van
school komen of mensen

zonder werk krijgen zo snel
mogelijk een geschikte plek

op de werkvloer

Door het afbouwen van de Wajong en 
WSW-regelingen ontstaat er een groep 
met minder kansen op de arbeidsmarkt. 
Er zijn te weinig banen die bij hen aan-
sluiten. Vooral jongeren die van school 
komen en aan het werk moeten, komen in 
de problemen. 

De Toekomstcoach!
MEE Veluwe zet toekomstcoaches in die 
kwetsbare jongeren ondersteunen bij het 
vinden van een baan.
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5.1.4 We maken het onze
werkgevers zo makkelijk
mogelijk om werkplekken

aan te bieden aan jongeren
of mensen zonder werk

Werkgevers hebben te maken met inge-
wikkelde regels en bureaucratie. Hierdoor 
ontstaat onduidelijkheid bij werkgevers. 
Werkgevers zijn dan soms huiverig voor 
het risico om mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt aan te nemen.
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5.1.5 Werkgevers en
werkzoekenden weten van

elkaars werelden en hebben
begrip voor elkaar

Tussen (langdurig) werkzoekenden en 
werkgevers bestaat vaak gebrek aan ken-
nis, onwetendheid en vooroordelen over 
elkaars werelden.
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5.1.6 Gemeente en UWV
werken goed samen bij het
ondersteunen van mensen

op zoek naar een plek op de
werkvloer

De gemeente biedt niet altijd voldoende 
aandacht en begeleiding aan mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook is er 
een verschil in werkwijze met het UWV en 
loopt de overdracht van werkzoekenden 
stroef.
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We bereiken grote groepen mensen niet 
met de huidige informatievoorziening en 
wijze van communiceren. Om mee te 
komen moet je goed kunnen lezen, 
schrijven en begrijpen. Dit terwijl de 
maatschappij steeds ingewikkelder wordt, 
door onder andere bureaucratisering en 
digitalisering. 

De Cliëntenraad informeert inwoners 
De Cliëntenraad wil inwoners 
uit de gemeente meer betrekken 
en informeren.

Begrijpelijke communicatie handhaving
Team handhaving van de gemeente 
Voorst past haar brieven aan zodat 
deze beter te begrijpen zijn voor 
inwoners.

Begrijpelijk taalgebruik door de gemeente
De gemeente schrijft de teksten in 
brieven, formulieren en op de website 
in begrijpelijke taal.
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5.2.2 Kinderen met
laaggeletterde ouders

ontwikkelen hun taal en
spraak met steun van buiten

het gezin

Veel kinderen groeien op in een taalarm 
gezin. Daardoor ontwikkelen zij zich on-
voldoende en krijgen zij later minder kan-
sen. 
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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

Steeds meer mensen begrijpen de com-
plexe samenleving niet goed. Zij raken 
in de problemen door de eisen die de 
hun samenleving stelt. Zonder steun van 
vrienden, familie of buren die hen kunnen 
helpen, raken zij steeds verder achterop. 
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5.3.1 We overzien onze eigen
financiële situatie en

begrijpen de consequenties
van aankopen en leningen

Veel mensen overzien hun financiële situ-
atie niet goed door gebrek aan kennis en 
ingewikkelde regels. Prikkels en verleidin-
gen verhogen het uitgavenpatroon. Men-
sen kunnen teveel geld lenen.
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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

Steeds meer mensen begrijpen de com-
plexe samenleving niet goed. Bij de over-
heid is hiervoor niet altijd voldoende be-
grip en empathie waardoor deze groep 
onnodig in de problemen komt en minder 
kansen krijgt.

Begrip voor geldzorgen
De gemeente Voorst wil haar 
medewerkers bewust maken van 
de invloed van geldproblemen 
op het gedrag van mensen.
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5.3.3 Voor mensen met een
laag inkomen zijn de hogere
kosten van levensonderhoud

ook in de toekomst op te
brengen

De kosten van levensonderhoud worden 
steeds hoger. Dit leidt tot financiële pro-
blemen bij  mensen die leven in armoede 
en waar buffers ontbreken.

Energiebank gemeente Voorst
De gemeente en de Energiebank 
zorgen voor een lagere energie-
rekening bij mensen met weinig 
geld. Door een energiecoach en 
materialen om beter te isoleren.

Sociaal krediet voor spouwmuurisolatie
De gemeente onderzoekt of mensen 
met een laag inkomen geld kunnen 
lenen om hun huis te isoleren.
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5.3.4 Mensen met een laag
inkomen benutten de
daarvoor beschikbare

regelingen volop

Voor mensen met een laag inkomen zijn 
er te weinig ondersteunende regelingen, 
of zij komen er niet voor in aanmerking. 
Dit terwijl de kosten van levensonderhoud 
steeds hoger worden.

Wij maken kansen
De gemeente past haar regels aan voor 
mensen met een laag inkomen zodat meer 
mensen mee kunnen (blijven) doen in de 
samenleving.
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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

Na het wijzigen van persoonlijke omstan-
digheden zoals het verliezen van een baan 
of een echtscheiding kunnen financiële 
problemen ontstaan. Vaak heeft de ge-
meente deze mensen niet, of te laat, in 
beeld.
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5.3.6 We bieden mensen die
in de financiële problemen

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

advies

Een gebeurtenis in persoonlijke levensom-
standigheden heeft invloed op financiële 
situatie van mensen. Snelle veranderingen 
in toeslagen en uitkeringen veroorzaken 
financiële problemen. Mensen melden zich 
vaak te laat waardoor hulp reactief is.

Advies bij geldzorgen
De gemeente geeft mensen advies over 
geldzaken bij grote gebeurtenissen zoals 
trouwen en geboorte.
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5.3.7 Mensen die (tijdelijk)
geen inkomsten hebben
komen in onze gemeente

niet in financiële problemen

Omdat mensen soms moeten wachten 
op hun uitkering (van het UWV of de ge-
meente) ontstaan vaak financiële proble-
men.

Geen zorgen om geld
De gemeente onderzoekt hoe ze mensen 
kunnen helpen die tijdelijk geen geld 
hebben en wel rekeningen moeten 
betalen.
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Als je eenmaal in de financiële proble-
men zit dan leiden deze vaak tot grotere 
problemen. Mensen met schulden en hun 
kinderen kunnen aan veel activiteiten niet 
meedoen. Hierdoor belanden mensen vaak 
buiten de maatschappij.

Mensen met schulden en hun kinderen 
blijven actief
De gemeente vertelt mensen met weinig 
geld hoe zij en hun kinderen toch kunnen 
sporten of aan andere activiteiten mee 
kunnen doen.
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5.4.2 We ondersteunen
mensen met schulden (of die
net uit de schulden komen)

op alle benodigde
leefgebieden

Als mensen eenmaal schulden hebben dan 
maakt regelgeving het moeilijk daar weer 
uit te komen. We doen vooral aan symp-
toombestrijding en trajecten zijn te lang. 
Mensen hebben vaak ook andere proble-
men dan puur financiële problemen. Daar 
is soms onvoldoende oog voor. Mensen 
worden dan niet goed geholpen.

Schuldhulpverlening op de kaart
De gemeente verbetert de hulp aan 
mensen die in de schulden (dreigen) 
te komen.
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5.4.3 Kinderen die opgroeien
in armoede leven later zelf

niet in armoede

Als je wordt geboren in een arm gezin 
dan leef je later zelf ook vaak in armoede. 
Deze negatieve spiraal is moeilijk te door-
breken.
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6.1.1 We ontmoeten elkaar in
onze buurt

Door individualisering zijn mensen meer 
op zichzelf gericht en minder op elkaar. 
Ook verenigen mensen zich minder snel. 
Daardoor ontmoeten mensen elkaar 
minder en verdwijnt het persoonlijk 
contact. Als grootste kern is in Twello 
minder cohesie dan in de kernen.

Wandelgroep Wilp-Achterhoek
De dorpscontactpersoon in Wilp-
Achterhoek richt een wandelgroep op.
Zo ontmoeten mensen elkaar en 
wandelen ze samen.
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6.1.2 We staan waar nodig
voor elkaar klaar

Mensen ontmoeten elkaar minder en kij-
ken minder naar elkaar om. Noaberschap 
verdwijnt. De geborgenheid in de directe 
omgeving staat onder druk.
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6.1.3 De directe omgeving
en (maatschappelijke)

organisaties vangen signalen
van eenzaamheid op en

melden deze

Het is moeilijk om te ontdekken of iemand 
eenzaam is. Mensen zitten alleen thuis, 
zijn moeilijk bereikbaar of geven geen 
signalen af. Soms worden de signaleren 
ook niet op tijd herkend. De gemeente en 
maatschappelijke organisaties komen ook 
te weinig bij mensen achter de voordeur.
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6.1.4 We durven ons uit te
spreken als we ons eenzaam
voelen (eenzaamheid uit de

taboesfeer)

Er zijn steeds meer jonge en oude men-
sen eenzaam maar ze zijn lastig te vinden. 
Deze mensen verstoppen zichzelf vaak uit 
schaamte. Ze durven niet te zeggen dat ze 
zich eenzaam voelen. Ook vinden mensen 
zichzelf niet altijd eenzaam.
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6.1.5 We sluiten met ons
aanbod aan bij de behoefte
van mensen met gevoelens

van eenzaamheid

Er zijn verschillende vormen van een-
zaamheid. Mensen die eenzaam zijn heb-
ben ook verschillende behoeften. Bij het 
opzetten van activiteiten voor deze men-
sen is hier niet altijd oog voor. Mede ook 
omdat mensen moeilijk te bereiken zijn.

Ontmoetingsplek voor mensen in rouw
Hemmes Uitvaartzorg wil mensen die in 
de rouw zijn helpen met een plek om 
samen te komen.

Bezoekdienst weduwnaars en weduwen
Stichting Mens en Welzijn organiseert een 
bezoekdienst om mensen te helpen 
bij het rouwproces.
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Veel mensen zijn vaker alleen. Oudere 
mensen moeten langer thuis wonen. En 
kwetsbare mensen wonen ook steeds va-
ker zelfstandig. Hun wereld wordt steeds 
kleiner.
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6.2.2 We ondersteunen
kwetsbare mensen om

mobiel en zelfredzaam te
blijven

Er is een groep kwetsbare mensen die 
door hun problemen of vanwege hun leef-
tijd niet goed mee komen. Zij zijn vaak 
minder mobiel en kunnen zichzelf minder 
goed redden. We kunnen deze mensen 
soms overschatten. We denken dan on-
terecht dat mensen zichzelf kunnen red-
den.

Zeker bewegen
Stichting Mens en Welzijn organiseert 
een cursus voor ouderen om te 
blijven bewegen.

Bewegen en dementie
Vanuit de Werkgroep Wegwijs 
Dementie organiseert Mens en 
Welzijn zwemlessen voor mensen 
met dementie.

Fietsinformatiedag voor senioren
Stichting Mens en Welzijn organiseert 
een fietsdag voor ouderen met allerlei 
informatie en praktische tips over 
veilig fietsen.

Gebouwen Voorst voor iedereeen 
toegankelijk
De gemeente onderzoekt of 
iedereen een gebouw in kan. Ze 
zorgt ervoor dat gebouwen geen 
drempels en opstapjes hebben. 
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6.2.3 Kwetsbare mensen
weten waar ze hulp of
ondersteuning kunnen
krijgen om hun sociale
netwerk te vergroten

Er is een groep kwetsbare mensen die 
door hun problemen of vanwege hun 
leeftijd niet goed mee komen. Hun we-
reld wordt steeds kleiner omdat ze steeds 
minder andere mensen ontmoeten. Ze 
hebben nog nauwelijks een sociaal net-
werk. Mensen zonder netwerk raken nog 
verder achterop.

Ga samen!
Zwembad De Schaeck nodigt oudere 
bezoekers van het zwembad uit om 
iemand mee te nemen

Ouderendag
Zwembad De Schaeck organiseert 
een dag voor ouderen zodat zij 
samen activiteiten doen en meer 
mensen ontmoeten.
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6.2.4 Mantelzorgers weten
dat ze kunnen terugvallen op

professionele zorg

De overheid vraagt steeds meer van de 
omgeving van mensen die zorg nodig 
hebben. Onze samenleving redt zich niet 
op eigen kracht. Vrijwilligers en mantel-
zorgers kunnen overbelast raken. Ze we-
ten niet dat zij ook hulp kunnen vragen. 

Roos Radeloos
Stichting Mens en Welzijn organiseert 
theatervoorstellingen om jongeren meer 
inzicht te geven over hoe het is om 
mantelzorger te zijn.

Gespreksgroep mantelzorgers en 
partners van dementie
De werkgroep wegwijs dementie 
begeleidt gespreksgroepen voor 
mantelzorgers en partners van 
mensen met dementie.
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6.2.5 We bieden aanvullende
ondersteuning aan mensen
met een te beperkt eigen

netwerk

Veel mensen hebben een te klein netwerk 
om op terug te kunnen vallen. Toch vraagt 
de overheid steeds vaker van mensen om 
vanuit hun eigen kracht en eigen netwerk 
hulp te organiseren. Deze mensen kunnen 
zonder ondersteuning steeds verder ach-
terop raken.

Pilot met gespecialiseerde cliëntondersteuning
MEE Veluwe ondersteunt een groep 
van 40 inwoners met een licht 
verstandelijke beperking of autisme bij levens-
gebeurtenissen (groot of klein) om te 
voorkomen dat zij in de problemen komen.
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6.2.6 We steunen mensen die
vanuit de zorg thuis komen
of thuis wonen en kwetsbaar

zijn

Kwetsbare mensen blijven langer thuis 
wonen of keren door bezuinigingen eerder 
terug naar huis vanuit zorg. Zij kunnen 
vaak onvoldoende voor zichzelf zorgen 
en hebben ondersteuning nodig. Anders 
kunnen de problemen onnodig vererge-
ren.

De Verzilverlening
De gemeente zorgt ervoor dat 
ouderen geld kunnen lenen om hun 
huis aan te passen. Zo kunnen 
ouderen langer in hun eigen huis 
blijven.

De Huistest
De gemeente biedt mensen een test 
om te zien of hun huis geschikt is 
om langer thuis te wonen. 
Mensen zien of aanpassingen in 
hun woningen nodig zijn.
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6.2.7 We bieden voldoende
geschikte opvang- en

woonplekken voor kwetsbare
mensen in onze eigen

gemeente

Het aantal mensen met problemen lijkt 
toe te nemen, bijvoorbeeld mensen met 
dementie, niet aangeboren hersenletsel 
of stoornissen in het autistisch spectrum. 
Tegelijk wil de overheid dat steeds meer 
mensen die kwetsbaar zijn zelfstandig 
wonen. Vroeger waren er voor hen meer 
woonplekken in een beschermde omge-
ving. Bijvoorbeeld in een woonvoorziening 
van een zorgpartij of in een verzorgings-
tehuis.
Nu lijkt er een onverantwoord tekort aan 
geschikte woon- en opvangplekken voor 
kwetsbare mensen te ontstaan. 

De opstapwoning
IJsseldal Wonen zorgt met de 
gemeente dat kwetsbare mensen 
die uit de zorg komen op zichzelf 
kunnen wonen. Dit is een experiment 
met eerst één woning.
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6.3.1 We signaleren mensen
met problemen tijdig en

handelen daarnaar

Er is te weinig kennis om te signaleren en 
signalen worden niet op tijd herkend. Ook 
kijken mensen minder naar elkaar om en 
weten zij minder van elkaar. Hulpverle-
ners hebben door bezuinigingen minder 
contactmomenten met mensen. Al met al 
wordt de kans dat iemand signalen van 
een probleem opvangt minder groot. Pas 
als het probleem al groot is, vangen we 
signalen op en wordt er gehandeld.

Kennismaken met Cognos 
Cognos is een digitaal systeem voor 
data-analyse. De gemeente laat haar 
medewerkers zien dat dit systeem nuttig 
kan zijn om problemen vroegtijdig te 
signaleren.

Zorg voor boeren en buitengebied
Wim Bolink signaleert met behulp van 
dierenartsen, veevoeders, gemeente 
boeren die het even niet zien zitten. 
De Stichting Zorg om Boeren en 
Tuinders biedt de boeren ondersteuning.

De Cliëntenraad signaleert
De Cliëntenraad wil vaker horen over 
de ervaringen van mensen als zij 
hulp nodig hebben. Zo kan de 
Cliëntenraad de gemeente beter 
adviseren.

Samenwerking huisartsen en ENO 
De gemeente Voorst en zorgverzekeraar 
ENO ondersteunen huisartsen zodat 
zij mensen met niet medische 
klachten eerder kunnen doorsturen 
naar het Maatschappelijk Netwerk 
Voorst en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Eerste hulp bij verward gedrag 
De gemeente Voorst organiseert een 
cursus over hoe je kunt omgaan met 
iemand die vreemd gedrag laat zien 
of verward lijkt.
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6.3.1 We signaleren mensen
met problemen tijdig en

handelen daarnaar

Er is te weinig kennis om te signaleren en 
signalen worden niet op tijd herkend. Ook 
kijken mensen minder naar elkaar om en 
weten zij minder van elkaar. Hulpverle-
ners hebben door bezuinigingen minder 
contactmomenten met mensen. Al met al 
wordt de kans dat iemand signalen van 
een probleem opvangt minder groot. Pas 
als het probleem al groot is, vangen we 
signalen op en wordt er gehandeld.

Scholing dementie
De werkgroep wegwijs dementie 
leert professionals over het 
ziektebeeld van dementie en hoe ze 
in hun dagelijks werk om kunnen 
gaan met mensen met dementie.

Signaaltips dementie
De werkgroep wegwijs dementie leert 
inwoners die te maken kunnen 
krijgen met mensen die dementeren 
hoe ze dit kunnen herkennen en waar 
ze dan voor hulp kunnen 
aankloppen.
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6.3.2 Gemeente en
maatschappelijke

organisaties bereiken
mensen met hulpvragen

Mensen die (alleen) thuis zitten worden 
moeilijk bereikt door gemeente en 
maatschappelijke organisaties. Deze 
komen te weinig achter de voordeur. 
Ook bereiken we mensen niet met de 
huidige informatievoorziening en wijze 
van communiceren. Mensen ervaren 
een te hoge drempel om zelf naar 
de gemeente te komen.

Folders in de Buurtbus 
In de buurtbus liggen folders met 
informatie waar mensen terecht 
kunnen wanneer zij problemen 
hebben.

Inzet sociale media maatschappelijke 
organisaties
Enkele maatschappelijke organisaties
willen hun medewerkers scholen in 
het gebruik van social media. En 
hun werknemers enthousiast maken over 
social media. Zo bereiken ze meer mensen.

Krachtig digitaal maatschappelijk platform
Stichting Mens en Welzijn en de gemeen-
te Voorst verkennen samen met andere 
maatschappelijke organisaties hoe inwo-
ners alle informatie over het aanbod aan 
ondersteuning en activiteiten beter kun-
nen vinden.
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6.3.3 Kwetsbare jongeren die
vanuit Jeugdzorg uitstromen

blijven in beeld

Kwetsbare jongeren die volwassen worden 
raken vaak uit beeld. De school of jeugd-
zorg begeleidt hen niet langer. Ze kunnen 
hierdoor onnodig problemen krijgen.

Mentoren voor jongeren die uitstromen uit 
Jeugdzorg 
De gemeente Voorst zet mentoren in om 
kwetsbare jongeren te helpen om zelf-
standiger te worden.
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6.3.4 We weten voldoende
over het zorgaanbod om

tijdig hulp te vragen

Mensen verzuipen in alle informatie over 
het complexe zorgaanbod. Ze weten dan 
vaak niet goed of ze hulp kunnen krij-
gen. Ook zijn er mensen die denken dat 
ze geen recht hebben op hulp of hiervoor 
moeten betalen. 

Mensen informeren over financiële 
regelingen 
De gemeente onderzoekt of er een 
pagina over hulp bij geldzaken in 
het Voorster Nieuws kan komen.

Vitaliteitsbeurs
Stichting Mens en Welzijn organiseert 
een beurs  voor ouderen over blijven 
bewegen en gezond oud worden.
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6.3.5 We voelen ons veilig en
vertrouwend om hulp te

zoeken (geen
vraagverlegenheid)

Mensen vinden het vaak moeilijk om hulp 
te vragen. Ze schamen zich, willen hun 
problemen graag zelf oplossen en nemen 
te laat stappen om zich te melden.

Mensen raken in hun hart 
De gemeente start een campagne zodat 
mensen eerder hun problemen durven te 
vertellen aan vrienden en familie of aan 
hulpverleners.
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6.3.6 We weten waar we
terecht kunnen als we hulp

of ondersteuning nodig
hebben

De hoeveelheid informatie over het zorg-
aanbod is complex en verwarrend. Men-
sen weten niet altijd wat het CJG, MNV of 
Wmo-loket is en waarvoor ze daar terecht 
kunnen. Met de huidige informatievoor-
ziening en de wijze van communiceren 
zijn we er nog niet in geslaagd mensen 
goed te bereiken.

Van kinderwens tot peuter: en wat er bij 
komt kijken
Het Centrum voor Jeugd en Gezin 
organiseert bijeenkomsten voor mensen 
die een kindje krijgen of jong kindje 
hebben om ze voor te bereiden op het 
ouderschap.

Telefoonnummer tussen de oren - 
11Voorst
Het CJG en MNV willen via een simpel 
telefoonnummer, dat veel mensen 
kennen, bereikbaar zijn.

Storytelling van alledaagse dingen
Het MNV en CJG laten op sociale media, 
radio en in het Voorster Nieuws zien met 
welke vragen je bij hen terecht kunt.

Financieel straatje
Het Maatschappelijk Netwerk Voorst 
bundelt alle informatie over 
geldproblemen, zodat mensen 
met geldzorgen beter geholpen
kunnen worden.

Kennen en gekend worden: het CJG is er 
voor jou!
Het Centrum voor Jeugd en Gezin 
is vaker zichtbaar in het Voorster 
Nieuws, Kijk in de Kernen en op 
sociale media.
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6.3.6 We weten waar we
terecht kunnen als we hulp

of ondersteuning nodig
hebben

De hoeveelheid informatie over het zorg-
aanbod is complex en verwarrend. Men-
sen weten niet altijd wat het CJG, MNV of 
Wmo-loket is en waarvoor ze daar terecht 
kunnen. Met de huidige informatievoor-
ziening en de wijze van communiceren 
zijn we er nog niet in geslaagd mensen 
goed te bereiken.

Zichtbaarheid CJG en MNV in de dorpen
Het Centrum voor Jeugd en Gezin en het 
Maatschappelijk Netwerk Voorst willen 
beter zichtbaar zijn voor inwoners, zodat 
mensen hen beter weet te vinden als zij 
hulp nodig hebben.



Probleem volgens de samenleving Doel Acties om het doel te bereiken

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

welke zorg we nodig hebben

De gemeente Voorst is een kleine ge-
meente. Daarom ontbreekt het soms aan 
kennis voor bepaalde problemen. Specia-
listische hulp wordt dan soms te laat in-
geschakeld, ook om hoge kosten te voor-
komen. Soms indiceert de gemeente niet 
goed. Dan krijgen mensen niet de juiste 
zorg.

Zorg die bij jou past 
Medewerkers van het Maatschappelijk 
Netwerk Voorst weten straks nog 
beter hoe ze kunnen achterhalen 
welke zorg mensen nodig hebben 
en wat ze zelf kunnen regelen.
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6.3.8 We krijgen direct de
hulp die we nodig hebben
passend bij onze behoefte

Er zijn meerdere redenen waarom men-
sen niet altijd direct de hulp krijgen die 
zij nodig hebben. Soms zijn mensen niet 
in beeld en stapelen problemen zich op. 
Soms wordt de hulpvraag niet goed in-
geschat. Soms is bij hulpverleners sprake 
van handelingsverlegenheid rond taboes. 
Soms wordt specialistische zorg vermeden 
vanwege de kosten. Soms duren proces-
sen of doorlooptijden lang. En soms zijn 
er wachttijden. 

Expertisepunt  rouwverwerking voor 
jongeren
Hemmes Uitvaartzorg biedt kinderen of 
jongeren met rouw hulp bij de verwerking.

Steungezinnen voor jongeren
Het Centrum voor Jeugd en Gezin 
zoekt gezinnen waar jongeren met 
problemen af en toe terecht kunnen 
voor een activiteit.

Cliëntondersteuning in het kader van 
koplopertraject
De gemeente Voorst en MEE Veluwe 
helpen en ondersteunen mensen die hulp no-
dig hebben om de regie over hun 
eigen leven te nemen. Daarbij staan de wensen 
van die mensen zoveel mogelijk centraal.
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6.4.1 Onze zorg werkt vanuit
de behoefte van mensen met

een zorgvraag

Mensen krijgen niet altijd de zorg waar zij 
behoefte aan hebben. De in te zetten zorg 
wordt vaak bepaald door geld en uren. Of 
door het al beschikbare aanbod van zorg-
partijen. Deze zorg sluit lang niet altijd 
aan bij de vraag van mensen. 

Welzijn op recept
De huisarts kan mensen die somber 
of eenzaam zijn doorverwijzen naar 
een coach van Mens en Welzijn die 
hen ondersteunt hen om meer te 
bewegen of deel te nemen aan activiteiten.

Ondersteuning voor een gezonder leven
De gemeente en zorgpartijen 
ondersteunen mensen om gezonder te 
eten of meer te gaan bewegen. 
De gemeente onderzoekt of er genoeg 
aanbod is voor mensen die ondersteuning 
zoeken en of dit voldoende bekend is.

Een steuntje in de rug bij het opvoeden? 
Wat wil jij?
Het Centrum voor Jeugd en Gezin 
onderzoekt welke hulp ouders willen bij 
het opvoeden van hun kinderen.
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6.4.2 Financiers van zorg
sturen op de effecten van

interventies met een goede
balans tussen vertrouwen en

verantwoording

Er komt steeds minder geld beschikbaar 
voor de zorg. Om er zeker van te zijn dat 
het geld goed wordt besteed worden de 
zorgmedewerkers verplicht veel tijd te 
besteden aan administratie. Zo veel dat 
de kwaliteit van de zorg eronder lijdt. Er 
wordt te weinig uitgegaan van vertrouwen.
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6.4.3 Het uitvoeren van
regels en administratie staat
in dienst van een effectieve
en kwalitatief hoogwaardige

zorg

De zorg besteedt noodgedwongen steeds 
meer tijd en geld aan niet-zorg taken. 
De ontstane bureaucratie leidt ertoe dat 
mensen later of minder zorg krijgen. De 
aandacht voor de cliënt komt onder druk 
te staan.

Centraal meldpunt handhaving
De gemeente Voorst stelt één 
meldpunt in waar inwoners 
meldingen kunnen doen over 
bijvoorbeeld overlast, asbest en 
bouwzaken. 
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6.4.4 Financiers van zorg, in
het bijzonder de gemeenten,

stemmen hun werkwijze
richting zorgverleners op

elkaar af

Na de decentralisaties verschillen de 
werkwijze en richtlijnen voor een zorg-
verlener per gemeente. Er is ook sprake 
van verkokering tussen zorgverzekeraars, 
zorgkantoren en gemeenten. Dit leidt tot 
frustratie bij de zorgverleners en het gaat 
soms ten koste van de cliënt.
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6.4.5 De rollen en werkwijze
in ons lokale zorgnetwerk

zijn duidelijk

De gemeente nam veel zorgtaken over. 
Het MNV en CJG zijn nog relatief nieuw. Zij 
zoeken soms nog naar hun rol en werk-
wijze. Voor hulpverleners is het ook niet 
altijd duidelijk wie je waarvoor moet heb-
ben. 

Zoeken naar een gedeelde passie
Medewerkers binnen het sociaal domein 
van de gemeente werken aan een betere 
samenwerking. 
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6.4.6 Onze zorg werkt goed
samen in het belang van de
inwoners van de gemeente

Voorst

De samenwerking tussen zorgpartijen 
wordt vaak belemmerd door gebrek aan 
afstemming en gebrek aan informatie-
deling uit het oogpunt van privacy. Soms 
gedragen zorgpartijen zich als elkaars 
concurrenten. Het eigen organisatiebelang 
staat voorop. Dit komt het belang van cli-
enten niet ten goede.

Samenwerking politie, handhaving en zorg 
De samenwerking tussen handhaving 
van de gemeente, politie en 
organisaties in de zorg verbetert, 
waardoor mensen betere hulp 
krijgen.

Visie op welzijn
De gemeente werkt met maatschap-
pelijke partners aan de toekomst van 
welzijn. Dat gaat bijvoorbeeld over de 
samenwerking in de dorpen en hoe 
het aanbod zo goed mogelijk aansluit 
bij de vraag van inwoners.
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