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Inleiding

Toelichting
Met de voortgangsrapportage ‘Voorst onder de Loep’ willen we de gemeenteraad 

inzicht geven in de inspanningen van de Voorster samenleving om de Visie en Doelen 
op gebied van preventie 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.

Van bewustwording tot projecten
De rapportage laat zien wat er gebeurt binnen de Voorster samenleving op gebied van 
preventie. Veel ontwikkeling voltrekt zich onder het oppervlak. Het betreft bijvoorbeeld 

de mate waarin mensen zich bewust zijn van hun rol en mogelijkheden, de wijze 
waarop zij elkaar vinden en samenwerken en de manier waarop ze daarbij in staat zijn 

om de inhoudelijke analyse van Voorst onder de Loep te vertalen naar effectieve en 
zinvolle projecten en acties. 

Verschijning
Dit is de voortgangsrapportage van november 2019. Deze monitor verschijnt meerdere 

keren per jaar tot en met de afronding van het project in 2022. 



Leeswijzer
In de rapportage staan de zes streefbeelden en 21 hoofddoelen. Per 

hoofddoel vindt u ten eerste de uitdaging waarvoor we staan. Ten tweede 
schetst het projectteam de ontwikkelingen binnen dat hoofddoel. Ten 
derde benoemen we - zo compleet mogelijk - de acties die binnen dat 

hoofddoel plaatsvinden.  

Per actie geven we een korte toelichting en de status van de actie aan:

De actie is geformuleerd

De actie is gestart

Yes, de actie is klaar!

De actie is gestaakt



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

Binnen ieder streefbeeld zijn als een routekaart doelen geformuleerd. Deze 
doelen zijn gebaseerd op de analyse van Voorst onder de Loep.



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

in de samenleving van morgen

1.1 We zijn toegerust voor
het opvoeden van onze

kinderen

1.2 Kinderen kunnen kind
zijn en zijn weerbaar in het

digitale tijdperk
1.3 Kinderen kunnen met

tegenslagen omgaan

1.4 Kinderen kunnen hun
creativiteit ontplooien en

naar vermogen presteren op
school



De preventieve uitdaging

Kinderen die veilig en geborgen opgroeien, hebben veel minder kans om problemen te ontwikkelen. Door te investeren in de competenties en vaardigheden 
van ouders op het gebied van opvoeding dragen we ertoe bij dat meer kinderen in een veilige omgeving opgroeien. Opvoedingsvraagstukken zijn op dit 
moment vaak nog taboe. Ouders die onzeker zijn over de opvoeding van hun kinderen (en welke ouder is dat niet?) moeten de ruimte voelen om dit te 
bespreken met elkaar, met de school of met de jeugdgezondheidszorg. 

Op het moment dat ondanks al deze inspanningen sprake is van opvoedingsproblematiek of een (v)echtscheidingssituatie, willen we deze zo spoedig 
mogelijk in beeld hebben. Zo kunnen we tijdig handelen om de negatieve invloed hiervan op de kinderen te beperken.

Dit zijn de doelen:  
1. We voeren het gesprek over opvoeden en opgroeien zodat ouders zich gesteund en gehoord voelen
2. Ouders hebben oog voor de behoeften van hun kinderen
3. Ouders bieden hun kinderen structuur en houvast
4. Bij een echtscheiding hebben ouders oog voor de behoeften en belangen van hun kinderen
5. We handelen tijdig in geval van opvoedingsproblematiek met effect op de ontwikkeling van kinderen

1.1 We zijn toegerust voor het opvoeden van onze kinderen



1.1 We zijn toegerust voor het opvoeden van onze kinderen
Bewustwording
Mensen en organisaties worden zich 
bewust van preventie, hun eigen rol 
daarin en hebben de wil om er mee aan 
de slag te gaan

2018 

2019

Kinderopvang
De gemeente organiseert enkele keren per jaar overleggen waarin alle kinderopvangorganisaties aan tafel zitten. 
Projectteam De Loep vertelt hierin over de analyse en doelen van Voorst onder de Loep. De kinderopvang bedenkt 
samen met het projectteam van welke onderwerpen zij energie krijgen. 

Koploperschap Jeugd
Door het bezoek van het ministerie van VWS aan Voorst onder de Loep is de gemeente uitgenodigd voor het 
koploperschap Jeugd van het ministerie. Hier zijn gemeenten lid van die een landelijke voorlopersrol vervullen op het 
gebied van jeugd. Op de halfjaarlijkse bijeenkomst was Voorst onder de Loep zelfs praktijkvoorbeeld en gaven ze een 
workshop.

Nederlands Jeugdinstituut
Projectteam De Loep werkt samen met het Nederlands Jeugd Instituut (NJI). Sinds de zomer van 2019 is Voorst onder 
de Loep praktijkvoorbeeld op de website van het NJI. Naar aanleiding hiervan belde een leerplichtambtenaar uit de 
gemeente Leeuwarden om inspiratie op te doen over het voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten.

Bereiken van ouders via jongerenwerk
Projectteam de Loep dacht met Younger at Heart (Yah) mee over de kansen om laagdrempelig in gesprek te komen 
met ouders van kinderen en jongeren die bij de activiteiten van YaH komen. Het bereiken van ouders is immers een 
moeilijke opgave.

Jongerenwerk en gemeente
Projectteam de Loep heeft meerdere gesprekken met Younger at Heart gevoerd over de samenwerking met de 
gemeente. Daarnaast heeft het projecteam contacten gelegd met het NJI om zowel YaH als de gemeente van 
informatie te voorzien als het gaat over landelijke onderzoeken en ervaringen van andere gemeenten.

Randvoorwaarden
Organisaties/mensen zijn in staat om 
preventief te werken: tijd, middelen, 
competenties, vaardigheden, geld

2018

2019

In gesprek met ouders
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wil onderzoeken op welke manier ouders hulp willen en hoe ze jonge en 
toekomstige ouders kunnen voorbereiden op wat hen te wachten staat. Zo willen zij met ouders het gesprek voeren 
over opvoeden en opgroeien zodat ouders zich gehoord en gesteund voelen. Projectteam De Loep ondersteunde 
inhoudelijk met de analyse. De werkdruk bij het CJG heeft ertoe geleid dat deze acties on hold staan en voorlopig niet 
worden voortgezet.

Hedendaags ouderschap
In februari 2019 organiseerde de werkgroep Aansluiten bij ouders een filmavond over ouderschap anno nu. De kern 
van de avond was: Hoe is het om ouder te zijn in deze tijd? En hoe kan je als professional met ouders samen werken? 
Het NCJ begeleidde de avond en bracht zijn expertise in.

Blik van de jeugd
Projetteam De Loep heeft Younger at Heart met de Rotary verbonden in het kader van financiering van het Blik van de 
Jeugd. Een projectidee dat Younger at Heart graag wil uitvoeren om jongeren een stem te geven.



1.1 We zijn toegerust voor het opvoeden van onze kinderen

Ontwikkeling 
• Organisaties gaan intern anders 

werken
• Organisaties gaan samenwerken / de 

verbinding aan met andere partijen 
• Organisaties pakken nieuwe opgaven / 

hiaten op (programma’s)

2018

2019

Aansluiten bij ouders
De werkgroep Aansluiten bij ouders wil dat alle professionals die met jongeren en ouders werken op dezelfde manier 
met ouders samenwerken. Zij richten zich op de wederzijdse verwachtingen tussen ouders en professionals. In de 
werkgroep zitten de gemeente Voorst, het CJG, de GGD, Verian, Mens en Welzijn, NCJ, Dimence en projectteam De 
Loep. 

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
Door Voorst onder de Loep werken de Gemeente Voorst en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) samen. 
Het NCJ brengt expertise in over ouderschap en neemt het NCJ deel aan de werkgroep aansluiten bij ouders. 

Oog voor elkaar
Een projectgroep van de kinderopvang bedacht samen met projectteam De Loep de thema’s waar ze het komende jaar 
preventief mee aan de slag willen. De projectgroep Oog voor elkaar werkt verschillende acties uit over het gesprek 
voeren over opgroeien en opvoeden.

Gesprek ouders en professionals
De werkgroep Aansluiten bij ouders organiseert begin 2020 een theaterbijeenkomst waarin ouders en professionals 
in gesprek gaan over opvoeden en opgroeien en de manier waarop zij beiden dat gesprek willen voeren. Ze 
voeren dit gesprek aan de hand van de interactieve theatervoorstelling Buurvrouw voed je kind eens op. In een 
vervolgbijeenkomst met professionals vertalen ze de conclusies van de theaterbijeenkomst naar hun dagelijks werk.

Uitvoering
organisaties komen tot projecten en 
acties waar de samenleving daadwerkelijk 
iets van merkt en die bijdragen aan de 
doelen van Voorst onder de Loep

Acties
• Aansluiten bij ouders 
• Problemen bij opvoeden in beeld 
• Een steuntje in de rug bij het opvoeden. Wat wil jij?
• Van kinderwens tot peuter: en wat er bij komt kijken.
• Oog voor elkaar
• Jonge ouder café



1.1 We zijn toegerust voor het opvoeden van onze kinderen

Acties

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

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

Oog voor elkaar 
Kinderopvangorganisaties en de 
gemeente Voorst organiseren informele 
bijeenkomsten voor ouders waar 
ze opvoedvraagstukken met elkaar 
kunnen delen. Tijdens koffieochtenden, 
informatiebijeenkomsten of een 
ladiesnight vinden ze herkenning en 
hebben ze steun aan elkaars verhalen.

Jonge ouders café
Ouders van jonge kinderen ontmoeten 
elkaar op een gezellige en informele 
setting en voeren het gesprek over 
opvoeden en opgroeien.

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.

Een steuntje in de rug bij het opvoeden. 
Wat wil jij?
Het CJG onderzoekt welke hulp ouders 
willen bij het opvoeden van hun 
kinderen.



De preventieve uitdaging

Er komt veel op kinderen af. Social media bieden vele verleidingen en keuzes. Verslaving aan social media is een nieuw en groeiend probleem, net als 
digitaal pesten. Groepsdruk neemt een andere vorm aan en is vaak meer verstopt. We helpen kinderen om bewust te zijn van de gevaren die vastzitten aan 
het gebruik van social media.  

Kinderen moeten informatie weten te filteren. Een deel van de informatie die op kinderen af komt, is bestemd voor volwassenen (nieuws, seks, geweld). Dit 
is niet te voorkomen. We willen kinderen hier dan ook tegen wapenen, zodat kinderen kind kunnen blijven. 

Gebruik van social media leidt er toe dat de taal- en communicatievaardigheden van kinderen veranderen. Dat geldt voor de kennis van de Nederlandse 
taal, maar ook voor de vaardigheden om een gesprek te voeren of in een groep te communiceren. Gelet op het belang van taal en communicatie investeren 
we in de gemeente Voorst in deze vaardigheden van onze kinderen. 

Dit zijn de doelen:
1. Kinderen kunnen omgaan met alle (volwassen) informatie die tot hen komt
2. Kinderen zijn bestand tegen de vele prikkels die op hen afkomen
3. Kinderen zijn zich bewust van de gevaren (van misbruik) die kunnen ontstaan door het gebruik van social media
4. Kinderen zijn communicatief vaardig

1.2 Kinderen kunnen kind zijn en zijn 
weerbaar in het digitale tijdperk



1.2 Kinderen kunnen kind zijn en zijn 
weerbaar in het digitale tijdperk

Bewustwording
Mensen en organisaties worden zich 
bewust van preventie, hun eigen rol 
daarin en hebben de wil om er mee aan 
de slag te gaan

2018 

2019

Leefwereld van kinderen
In gesprek met onder meer gemeente, CJG, scholen en zorgaanbieders vraagt het projectteam aandacht voor de 
leefwereld van kinderen, en de wijze waarop we projecten kunnen opzetten die aansluiten bij kinderen en hoe om te 
gaan met alles wat op hen af komt.

Randvoorwaarden
Organisaties/mensen zijn in staat om 
preventief te werken: tijd, middelen, 
competenties, vaardigheden, geld

2018

2019

Logopedie
Projectteam De Loep voerde gesprekken met de logopedisten in de Gemeente Voorst. Dit resulteerde in verschillende 
ideeën over de ontwikkeling van taal en spraakvaardigheden bij jonge kinderen. Zoals het faciliteren van spontane 
gesprekjes tussen kinderen en ouderen, of op de markt. Door tijdgebrek zijn deze actie nog niet van de grond 
gekomen.

Schermtijd kinderen
In gesprek met projectteam De Loep bleek dat er meerdere basisscholen worstelen met de vraag hoe je omgaat met de 
schermtijd van kinderen. Ze willen dit graag met ouders bespreken, maar weten niet goed hoe de ouders te bereiken 
die minder intrinsiek gemotiveerd zijn. Na het opperen van het idee is er te weinig tijd om er nog energie in de steken.

Social media en de Beele
De Beele wil graag dat hun doelgroep weerbaar is op sociale media en zich bewust is van de gevaren van social media. 
Ze zijn nog zoekende hoe ze dit vorm willen geven. Projectteam de Loep stuurde hen het overzicht van het aanbod van 
social media dat de Gemeente Voorst maakte. Omdat de contactpersoon bij de Beele vertrokken is, ligt de voortgang 
stil.

Ontwikkeling 
• Organisaties gaan intern anders 

werken
• Organisaties gaan samenwerken / de 

verbinding aan met andere partijen 
• Organisaties pakken nieuwe opgaven 

/ hiaten op (programma’s)

2018

2019

Uitvoering
organisaties komen tot projecten en 
acties waar de samenleving daadwerkelijk 
iets van merkt en die bijdragen aan de 
doelen van Voorst onder de Loep

Acties
• Social media en kinderen



1.2 Kinderen kunnen kind zijn en zijn 
weerbaar in het digitale tijdperk

Acties

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



De preventieve uitdaging

Kinderen groeien op in een tijd van hoge verwachtingen en grote prestatiedruk. Verwachtingen van ouders spelen een rol, maar ook van kinderen 
onderling. Net als volwassenen willen kinderen niet voor elkaar onderdoen. Social media geven vaak een rooskleurig beeld van het leven van ‘de ander’. Dit 
levert voor sommige kinderen stress op en voedt hun onzekerheid. 

Een deel van de huidige generatie ouders wil hun kinderen behoeden voor problemen, maar schiet daarin door (‘pamperen’). Daardoor kunnen kinderen 
onvoldoende vertrouwen in zichzelf  ontwikkelen. 

Kinderen die goed met tegenslagen kunnen omgaan, ontwikkelen minder vaak psychische problemen. We ondersteunen kinderen en hun omgeving om 
kinderen ruimte en vertrouwen te geven en te leren omgaan met groepsdruk en prestatiedruk. 

Dit zijn de doelen: 
1. Ouders geven hun kinderen vertrouwen en verantwoordelijkheid
2. Kinderen zijn bestand tegen de vele verleidingen die op hen afkomen

1.3 Kinderen kunnen met tegenslagen omgaan



1.3 Kinderen kunnen met tegenslagen omgaan
Bewustwording
Mensen en organisaties worden zich 
bewust van preventie, hun eigen rol 
daarin en hebben de wil om er mee aan 
de slag te gaan

2018 

2019

Aandacht voor weerbaarheid kinderen
In gesprek met onder meer gemeente, CJG, scholen en zorgaanbieders vraagt het projectteam aandacht voor de 
weerbaarheid van kinderen, en de wijze waarop we projecten kunnen opzetten voor kinderen.

Randvoorwaarden
Organisaties/mensen zijn in staat om 
preventief te werken: tijd, middelen, 
competenties, vaardigheden, geld

2018

2019

Ontwikkeling 
• Organisaties gaan intern anders 

werken
• Organisaties gaan samenwerken / de 

verbinding aan met andere partijen 
• Organisaties pakken nieuwe opgaven 

/ hiaten op (programma’s)

2018

2019 Samenwerken school en voetbalclub
OBS de Bongerd, SV Terwolde en Stimenz werkten samen om het gedrag van moeilijk jongens aan te pakken zodat 
andere kinderen weerbaarder zijn en zich beter kunnen weren tegen lastige jongens. Projectteam de Loep ontdekte dat 
zowel de school als de voetbalclub last hadden van hetzelfde probleem en verbond de partijen aan elkaar. 

Uitvoering
organisaties komen tot projecten en 
acties waar de samenleving daadwerkelijk 
iets van merkt en die bijdragen aan de 
doelen van Voorst onder de Loep

Acties
• Kr8kidzz



1.3 Kinderen kunnen met tegenslagen omgaan

Acties

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



De preventieve uitdaging

Naast ouders zijn de scholen een belangrijke pilaar in de opvoeding van kinderen. Wij willen ervoor zorgen dat onze scholen zo goed mogelijk zijn 
toegerust om onze kinderen goed te begeleiden in samenspraak met de ouders. 

We streven in de gemeente Voorst naar onderwijs dat zoveel mogelijk aansluit bij de behoeften van ieder kind. Kinderen krijgen de aandacht en ruimte die 
zij verdienen, of zij nu een zorgvraag hebben of niet, of ze makkelijk leren of juist moeizaam. Hiertoe investeren we met elkaar in een schoolomgeving 
waarin leerkrachten kinderen kunnen ondersteunen hun creativiteit te ontplooien en te presteren naar vermogen. 

Het is belangrijk dat ouders en leerkrachten een duidelijk beeld hebben van elkaars opvattingen en elkaars rol in de opvoeding. We willen dit onderwerp 
beter bespreekbaar maken. Leerkrachten en ouders stemmen hierover eerder af en voeren vaker het gesprek over de wederzijdse verwachtingen ten 
aanzien van de opvoeding. 

We investeren in onze leerkrachten om de (onzichtbare) uitsluiting van kinderen tijdig te signaleren en hiermee op een goede manier te kunnen omgaan. 
Om passend onderwijs voor kinderen met problemen goed te laten functioneren is het cruciaal dat kinderopvang, scholen, CJG, consultatiebureau en 
zorgpartijen goed samenwerken met informatieoverdracht en een heldere rolverdeling. We willen dat deze partijen vanuit hun eigen competenties en taken 
zo goed mogelijk een kind kunnen ondersteunen. Zo belanden kinderen niet tussen wal en schip.

Dit zijn de doelen: 
1. De vorm van het onderwijs past bij de behoefte van het kind
2. Op iedere school is aandacht voor kinderen met en zonder extra hulpvraag
3. Leerkrachten zijn voldoende toegerust voor de uitdagingen in het passend onderwijs
4. Zowel goed als minder goed presterende kinderen krijgen op school de begeleiding die zij nodig hebben
5. Leerkrachten, trainers en opvoeders nemen uitsluiting van kinderen en ongezonde groepsdruk waar en treden daarin adequaat op
6. Scholen, CJG en zorgpartijen hebben een heldere verdeling van rollen en taken
7. Consultatiebureau, kinderopvang en basisscholen hebben een warme overdracht van informatie over kinderen
8. Ouders en leerkrachten voeren het gesprek over opvoeding en ontwikkeling van het kind

1.4 Kinderen kunnen hun creativiteit ontplooien en 
naar vermogen presteren op school



1.4 Kinderen kunnen hun creativiteit ontplooien en 
naar vermogen presteren op school

Bewustwording
Mensen en organisaties worden zich 
bewust van preventie, hun eigen rol 
daarin en hebben de wil om er mee aan 
de slag te gaan

2018 

2019

Bezoek scholen
Alle scholen zijn door het projectteam De Loep meerdere keren bezocht om te verkennen tot welke acties we konden 
komen. Ook onderzocht projectteam De Loep met de gemeente welke ambities en rol de scholen en de gemeente voor 
zichzelf zien op het gebied van preventie. Dit leidde tot weinig concrete resultaten en nieuwe stappen.

Onderwijsconferentie
Op de onderwijsconferentie op 20 november geven Voorst onder de Loep en het CJG een workshop over de raakvlakken 
tussen zorgpartijen, scholen en het CJG. Hoe willen deze partijen dat de samenwerking eruit ziet? En wat hebben ze 
daarvoor nodig? Ook wisselen de deelnemers gedachten uit over onder andere preventie en de rol van het onderwijs aan 
de hand van vragen uit een Kletspot. Projectteam de Loep levert informatie aan voor in de Kletspot.

Randvoorwaarden
Organisaties/mensen zijn in staat om 
preventief te werken: tijd, middelen, 
competenties, vaardigheden, geld

2018/
2019

Druk op scholen
Scholen geven aan weinig tijd en ruimte te hebben om (nog) meer te doen dan ze op dit moment al doen. Ook IJssel-
Berkel en de gemeente geven dat aan.

Ontwikkeling 
• Organisaties gaan intern anders 

werken
• Organisaties gaan samenwerken / de 

verbinding aan met andere partijen 
• Organisaties pakken nieuwe opgaven 

/ hiaten op (programma’s)

2018

2019

Samenwerking basisscholen en middelbare scholen
De basisscholen en middelbare scholen onderzoeken samen met de Gemeente Voorst hoe de overgang van PO naar 
VO voor kinderen makkelijker kan. Soms vallen kinderen in de 1e of 2e klas van het middelbaar onderwijs uit. Als de 
kinderen in groep 7 & 8 (andere) begeleiding krijgen, kunnen we misschien voorkomen dat ze uitvallen. Basisscholen en 
middelbare scholen gaan beter samenwerken. 

Hoogbegaafde kinderen
Door samen te werken aan een gezamenlijk programma voor hoogbegaafde kinderen, krijgen die kinderen onderwijs dat 
bij hen past zodat zij zich goed kunnen ontwikkelen. Scholen uit de hele gemeente en van alle schoolbesturen werken 
hierin samen.

Kinderopvang samenwerking
Een projectgroep van de kinderopvang bedacht samen met projectteam De Loep de thema’s waar ze het komende jaar 
preventief mee aan de slag willen. De projectgroep Alle kinderen in beeld werkt verschillende acties uit over een goede 
informatieoverdracht over de ontwikkeling van het kind van kinderopvang naar basisschool.

Interne begeleiders
Alle intern begeleiders van de basisscholen in de Gemeente Voorst hebben een netwerkoverleg waar ook het 
Samenwerkingsverband IJssel Berkel, schoolmaatschappelijk werk en de gemeente aansluiten. In dit overleg wordt kennis 
uitgewisseld over bijvoorbeeld programma Bouw! En de Plusklas. In 2020 onderzoeken we of schooldirecteuren ook 
behoefte hebben aan een schoolbestuuroverstijgend overleg.

Uitvoering
organisaties komen tot projecten en 
acties waar de samenleving daadwerkelijk 
iets van merkt en die bijdragen aan de 
doelen van Voorst onder de Loep.

Acties
• Kinderadviescommissie
• Alle kinderen in beeld



1.4 Kinderen kunnen hun creativiteit ontplooien en 
naar vermogen presteren op school

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

Alle kinderen in beeld
Kinderopvangorganisaties en scholen werken 
samen aan een warme overdracht van 
opvang naar school, zodat de ontwikkeling 
van kinderen gecontinueerd wordt.



Streefbeeld 2. 
We hebben een gezonde leefstijl

2.1 We bewegen voldoende 2.2 We eten gezond
2.3 We gaan verstandig om met het 
gebruik van alcohol, drugs, games, 

social media, roken, voeding



De preventieve uitdaging

Beweging draagt bij aan een fit lichaam en een opgeruimde geest. Sommige kinderen vinden bewegen leuk, andere kinderen vinden het minder 
vanzelfsprekend om in beweging te komen.  Daarom stimuleren we kinderen om voldoende te bewegen, of het nou gaat om sporten, of om minder 
intensieve vormen van bewegen. Ook voor jongeren die niet van sporten houden creëren we voldoende verleiding en gelegenheid om in beweging te 
komen. Dat vereist onder meer creativiteit in de inrichting van onze openbare ruimte. 

We zorgen ervoor, dat zowel de ruimtelijke als de sociale omgeving van kinderen hen aanmoedigt om te bewegen. In het bijzonder op onze scholen willen 
we voldoende bewegingsonderwijs bieden, zowel in als buiten het gymlokaal. Op school bereik je immers alle kinderen. 

Wij willen in onze samenleving heel graag dat eenieder kan sporten die dat wil. Geld, psychische of fysieke gezondheid of mobiliteit vormen geen sta in 
de weg voor mensen om te kunnen sporten. Onze faciliteiten, qua locaties, regelingen en ondersteuning, richten we zo in dat sporten voor alle mensen 
toegankelijk is.

Dit zijn de doelen:
1. Kinderen worden door hun omgeving gestimuleerd om voldoende te bewegen
2. Scholen bieden voldoende en kwalitatief goed bewegingsonderwijs
3. Sporten is voor alle mensen toegankelijk
4. We bieden mensen die niet sporten voldoende verleiding en gelegenheid om te bewegen

2.1 We bewegen voldoende



2.1 We bewegen voldoende
Bewustwording
Mensen en organisaties worden zich 
bewust van preventie, hun eigen rol 
daarin en hebben de wil om er mee aan 
de slag te gaan

2018 

2019

Bereiken van doelgroepen
Het projectteam is met de gemeente in gesprek over bewegen, sporten en gezonde leefstijl en de doelen vanuit Voorst 
onder de Loep, zo is er bijvoorbeeld steeds meer aandacht voor het bereiken van een doelgroep mensen die niet kan of 
wil sporten.

Effectmonitoring Voorst Actief on Tour
Mede omdat een doel vanuit Voorst onder de Loep is dat kinderen die niet zo van sporten houden ook voldoende 
bewegen, monitort de gemeente het effect van Voorst Actief on Tour: bereiken we de juiste kinderen (die anders niet per 
se zouden sporten), en wat is het effect op ouders en andere kinderen in de buurt of het gezin?

Randvoorwaarden
Organisaties/mensen zijn in staat om 
preventief te werken: tijd, middelen, 
competenties, vaardigheden, geld

2018

2019

Tijdsdruk sportverenigingen
Projectteam De Loep sprak met diverse sportverenigingen over preventie. Voor de meeste sportverenigingen blijkt dat 
tijdsdruk een grote rol speelt. Zij geven aan op dit moment te weinig vrijwilligers en/of tijd te hebben om direct een 
bijdrage te kunnen leveren aan Voorst onder de Loep.

Game om te bewegen
De gemeente heeft verkend om een game te lanceren voor kinderen die daardoor meer in beweging komen. Vanwege 
beperkte effecten in andere gemeenten die al gestart waren met een dergelijke game is besloten deze game niet te 
lanceren.

Lokaal sport- en beweegakkoord
De gemeente start met ondersteuning van de Gelderse Sportfederatie aan een lokaal sport- en beweegakkoord. 
In september 2019 is daarvan de aftrap. De bedoeling is dat de lokale partijen met vijf ambities aan de slag gaan: 
duurzame sportinfrastructuur, vaardig in bewegen, vitale sport- en beweegaanbieders, inclusief sporten en bewegen en 
positieve sportcultuur

Ontwikkeling 
• Organisaties gaan intern anders 

werken
• Organisaties gaan samenwerken / de 

verbinding aan met andere partijen 
• Organisaties pakken nieuwe opgaven 

/ hiaten op (programma’s)

2019 Aangepast sporten
Nu het regionale onderzoek is afgerond naar aangepast sporten, is de ambitie geformuleerd dat iedereen naar behoefte 
kan sporten. In het kader daarvan is er een buurtsportcoach aangepast sporten in onze gemeente gestart en een 
regiocoach aangepast sporten die zowel sportadvies aan inwoners geven als met sportaccommodaties kijken hoe zij 
beter kunnen aansluiten bij de randvoorwaarden en behoeften van mensen met een beperking.

Business cases overgewicht en diabetes
Bij elkaar gebracht en ondersteund door projectteam de Loep zetten de gemeente en Eno samen businesscases op om 
mensen met overgewicht en diabetes zo goed mogelijk te ondersteunen. Met een zo gezond mogelijke leefstijl kunnen 
hun medicijngebruik en klachten afnemen.

Uitvoering
organisaties komen tot projecten en 
acties waar de samenleving daadwerkelijk 
iets van merkt en die bijdragen aan de 
doelen van Voorst onder de Loep

Acties
- Cool2BeFit Voorst
- Speel-, beweeg- en ontmoetingsplek Klein Twello
- Onderzoek verbouwing zwembad
- Familiezwemmen
- Jeugdfonds Sport in the picture
- Voorst Actief on Tour
- Plezier in bewegen voor iedereen (grenzeloos actief)
- Goed en lekker bewegen op school
- Loop- en coördinatie training voor jeugd
- Uniek sporten: buurtsportcoach aangepast sporten



2.1 We bewegen voldoende

Acties
Cool2BeFit Voorst
Kinderfysiotherapeut Rian Havekes 
biedt Cool2BeFit aan voor kinderen met 
overgewicht. Doel is dat zij en hun ouders 
gezonder gaan leven.

Goed en lekker bewegen op school
OBS de Bongerd zorgt voor inspirerend 
en energiek beweegonderwijs op school 
door leerkrachten te leren werken met de 
gymmaterialen uit het project Mobiez en 
te onderzoeken of ze een vakdocent aan 
kunnen nemen.

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.

Onderzoek verbouwing zwembad
Zwembad De Schaeck onderzoekt 
de mogelijkheden om de 
kleedruimtes voor kwetsbare 
mensen te verbeteren.

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.

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 ontmoetingsplek 
Klein Twello
De gemeente Voorst maakt bij Klein 
Twello een plek waar mensen 
(waaronder kinderen en mensen met 
dementie) kunnen bewegen en sporten.

Uniek sporten
De gemeente is gestart met een 
buurtsportcoach aangepast sporten. 
De coach helpt sportaanbieders om 
gehandicaptensport aan te bieden én 
om zo toegankelijk mogelijk te worden 
voor alle inwoners. Ook helpt de coach 
mensen met een beperking in het 
vinden van de voor hen juiste sport.

Loop- en coördinatietraining
Sommige kinderen sporten weinig. 
Sommige kinderen zijn niet goed in 
sport. Aan deze kinderen biedt De Boog 
fysiotherapie een hardlooptraining 
aan. Tijdens de training kijken de 
therapeuten naar hoe kinderen 
bewegen en maken ze een plan. Aan 
de hand van dit plan werken ze aan de 
conditie, aan de coördinatie en doen ze 
krachttraining. Door veel spelletjes te 
doen en plezier te maken leren kinderen 
beter bewegen.  

Goed en lekker bewegen op school
OBS de Bongerd zorgt voor inspirerend 
en energiek beweegonderwijs op school 
door leerkrachten te leren werken 
met de gymmaterialen uit het project 
Mobiez en door te onderzoeken of ze 
een vakdocent aan kunnen nemen.



De preventieve uitdaging
Gezond eten is naast voldoende beweging de tweede pijler onder een gezonde leefstijl. We vinden het belangrijk dat we in onze samenleving zoveel 
mogelijk kennis hebben over gezonde voeding. Zo kunnen we voor onszelf en voor onze kinderen bewuste keuzes maken.  

Gezond eten willen we voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk maken. Soms is het aanbod er eenvoudigweg niet. En soms is het aanbod te duur voor 
grote groepen mensen. We vinden het belangrijk dat gezonde voeding bereikbaar en betaalbaar is voor ons allemaal.

Dit zijn de doelen:
1. We hebben voldoende kennis van gezonde voeding, ook voor onze kinderen
2. Gezonde voeding is bereikbaar en betaalbaar voor ons allemaal

2.2 We eten gezond



2.2 We eten gezond
Bewustwording
Mensen en organisaties worden zich 
bewust van preventie, hun eigen rol 
daarin en hebben de wil om er mee 
aan de slag te gaan

2018

2019

Bestaande activiteiten 
Vanuit de samenleving gebeurt al het nodige bijvoorbeeld vanuit JOGG en de gezonde schooladviseur. Meerdere 
werkgevers, sportverenigingen en scholen denken na over het aanbod in hun kantine.

Randvoorwaarden
Organisaties/mensen zijn in staat om 
preventief te werken: tijd, middelen, 
competenties, vaardigheden, geld

2018 ZonMW subsidie
Met steun van Voorst onder de Loep hebben de gemeente en GGD financiering van ZonMW binnengesleept voor een 
aanpak gericht op het verbeteren van de leefstijl van werknemers met een laag sociaaleconomische status. Dit project 
is geregionaliseerd en vervolgens is er helaas geen enkele werkgever binnen de gemeente Voorst gevonden om mee te 
doen.

Ontwikkeling 
• Organisaties gaan intern anders 

werken
• Organisaties gaan samenwerken 

/ de verbinding aan met andere 
partijen 

• Organisaties pakken nieuwe 
opgaven / hiaten op (programma’s)

2018

2019 Business cases overgewicht en diabetes
De business case van de gemeente en Eno om mensen met overgewicht of diabetes te ondersteunen een zo gezond 
mogelijke leefstijl te hebben is in belangrijke mate ook gericht op voeding. (zie ook 2.1)

Gezond eten kinderopvang
Met steun van projectteam De Loep wil de projectgroep ‘Gezonde kinderen zijn blije kinderen’ met de kinderopvang 
aan ouders het goede voorbeeld geven. Ze willen op een positieve manier laten zien dat kinderen blij worden van 
gezonde voeding. Ze zoeken samenwerking met de GGD en de ambassadeur sport en bewegen van de Gemeente 
Voorst.

Uitvoering
organisaties komen tot projecten 
en acties waar de samenleving 
daadwerkelijk iets van merkt en die 
bijdragen aan de doelen van Voorst 
onder de Loep

Acties 
- Zelf zaaien en oogsten in de moestuin
- NOG Fitter en Vitaler
- Fruitouders
- Een lezing over voeding en leefstijl 
- Gezonde kantine, gezondere sporters
- Samen in beweging
- Gezonde kinderen zijn blije kinderen 
- Samen een moestuin



2.2 We eten gezond

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.

Een lezig over voeding en leefstijl
Rolf Thijssen en Pauline Heinen 
geven een lezing over gezonde leefstijl. 
Belangstellenden mogen een fitmeting 
doen. Zo krijgen mensen meer inzicht in 
hun fitheid.

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 gezonde voeding.

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.

Acties

Gezonde kinderen zijn blije kinderen
Kinderopvangorganisaties inspireren 
ouders om hun kinderen gezonde 
voeding aan te bieden. Ze geven zelf 
het goede voorbeeld en besteden via 
bijv. traktatieboekjes of themaweken 
aandacht aan gezonde voeding.



De preventieve uitdaging

Middelengebruik is van alle tijden en regelmatig duiken nieuwe middelen op. We willen dat het in de Voorster samenleving normaal is om het gesprek 
te voeren over alle verleidingen die wij ervaren. Niet om met het vingertje naar elkaar te wijzen, maar juist om te bevestigen dat middelengebruik bij 
het leven hoort. Binnen een dergelijke omgeving draagt het voeren van het gesprek bij aan de bewustwording van (mogelijk negatieve) gevolgen van 
middelengebruik.  

Alcoholgebruik is stevig ingeburgerd in onze samenleving. Veel ouders geven, bedoeld of onbedoeld, hun kinderen het beeld dat het drinken van alcohol 
normaal is en er bij hoort. We willen bereiken dat ouders hun kinderen het goede voorbeeld geven. Wat het goede voorbeeld is, vult iedereen voor zichzelf 
in en kan onderwerp van het gesprek zijn dat we met elkaar voeren. 

We willen bereiken dat jongeren die beginnen met drinken hun alcoholgebruik in de hand kunnen en durven houden. Dat vereist jongeren die sterk in 
hun schoenen staan. Daarvoor is het nodig dat we er over praten met elkaar, zonder dat we oordelen en voor onze jongeren de norm bepalen. Hetzelfde 
geldt voor het experimenteren met andere middelen dan alcohol. De meeste jongeren hebben een gezonde drang om te experimenteren. De een gaat daar 
verder in dan de ander. We willen liever dat jongeren hierin voor zichzelf bewuste keuzes maken, dan dat zij in het geniep experimenteren. Als we willen 
komen we namelijk toch wel aan middelen, binnen of buiten ons dorp en de gemeentegrenzen. 

Dit zijn de doelen:
1. We voeren het gesprek over alle verleidingen die de samenleving biedt
2. We zijn ons bewust van de negatieve gevolgen van overmatig gebruik van alcohol, drugs, games, social media, roken, voeding, ook voor onze kinderen
3. We durven elkaar aan te spreken in geval dat het gebruik van alcohol, drugs, games, social media, roken, voeding problematisch wordt
4. We geven onze kinderen het goede voorbeeld bij alcoholgebruik
5. Jongeren hebben hun alcoholgebruik (ook thuis en in de keten) in de hand
6. Jongeren maken bewuste keuzes bij het gebruik van en experimenteren met middelen
7. We maken het lastig om in de gemeente Voorst aan onveilige middelen te komen

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



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

Bewustwording
Mensen en organisaties worden zich 
bewust van preventie, hun eigen rol 
daarin en hebben de wil om er mee aan 
de slag te gaan

2018

2019

Aandacht voor drankgebruik
Projectteam De Loep heeft gesprekken gevoerd met Tactus en gemeente over bewustwording op het thema van 
alcoholgebruik. Het idee ontstaat om het thema met de samenleving op te pakken in samenwerking van sociaal en fysiek 
domein.

Voorst voorbeeldgemeente aanpak evenementen
Via Voorst onder de Loep komen Trimbos en gemeente in contact: gemeente Voorst dient als voorbeeld in de nieuwe 
leidraad voor gemeenten over Alcohol en drugs op evenementen.

Lachgas neemt toe
Pampus ziet dat er steeds meer lachgas wordt gebruikt. Daaraan zitten flinke gezondheidsrisico’s. Pampus en gemeente 
Voorst willen onderzoeken wat nodig is om dit aan te pakken. 

Randvoorwaarden
Organisaties/mensen zijn in staat om 
preventief te werken: tijd, middelen, 
competenties, vaardigheden, geld

2019 Drank en ouders
De hulpcoördinator in Klarenbeek neemt initiatief om voor ouders een informatiebijeenkomst te beleggen over overmatig 
drankgebruik, voorbeeldgedrag en hun kinderen. Projectteam De Loep denkt mee, verbindt Tactus en de gemeente aan 
het initiatief.

Samenwerking Trimbos
In samenwerking met De Loep verkennen de gemeente en Trimbos verkennen een samenwerking op gebied van 
matiging alcoholgebruik. De gemeente komt op hun lijst van gemeenten waar ze aan denken als ze nieuwe projecten 
indienen bij het Ministerie van VWS.

Rookvrije generatie
De GGD heeft besloten om Rookvrije Generatie tot speerpunt te maken van beleid. De GGD is een belangrijke partner 
voor de gemeente rondom gezondheidsbevordering en –bescherming. Zij hebben een plan van aanpak geschreven. De 
uitvoering ervan moet nog gaan starten. En ondertussen worden steeds meer sportparken en speellocaties rookvrij.

Ontwikkeling 
• Organisaties gaan intern anders 

werken
• Organisaties gaan samenwerken / de 

verbinding aan met andere partijen 
• Organisaties pakken nieuwe opgaven / 
     hiaten op (programma’s)

2019 Aanpak overmatig drankgebruik
De gemeente (zowel sociaal als fysiek domein) en Tactus werken ondersteund door het projectteam aan een 
programmatische aanpak van overmatig drankgebruik in onze samenleving.

Lokaal drankakkoord
In een bijeenkomst met sportverenigingen, scholen, horeca, evenementen en ouders bespreken de gemeente en Tactus 
de aanpak van het programma. In de eerste bijeenkomst begeleid door het projectteam de Loep zijn motivaties en 
dromen besproken (23 september 2019). Hoe kunnen we het proces versnellen dat het gebruik van alcohol niet langer 
als de norm wordt gezien? Dat mensen zich bewuster zijn van de negatieve effecten ervan, met name voor jongeren. De 
voorlopers in de Voorster samenleving willen samen aan de slag.

Uitvoering
organisaties komen tot projecten en 
acties waar de samenleving daadwerkelijk 
iets van merkt en die bijdragen aan de 
doelen van Voorst onder de Loep

Acties 
• Nix18!
• We bellen je ouders
• Geen alcohol onder de 18 jaar, hier werken wij aan!
• Matiging alcohol- en drugsgebruik onder jongeren 
• Rookvrije generatie
• Gebruik van middelen, geen taboe!
• Met een gezonde leefstijl aan het werk



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

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

Rookvrije generatie!
De gemeente, scholen en 
sportverenigingen maken plekken waar 
kinderen komen zoveel mogelijk rookvrij. 
Zoals schoolpleinen, sportparken en 
speeltuinen.

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.

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.

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. 

Acties



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

“Bruisende dorpen”
3.1 In ieder dorp zijn
voldoende woningen

beschikbaar die passen bij
de behoefte van de inwoners

3.2 In ieder dorp is een rijk
verenigingsleven en zijn er

voldoende mensen die
initiatief nemen en helpen

3.3 De kernen en het
buitengebied zijn bereikbaar,

toegankelijk en veilig



De preventieve uitdaging

We willen dat onze dorpen leefbaar blijven. Jongeren zijn belangrijk voor het verenigingsleven. Het in ieder dorp bieden van voldoende woningen aan 
starters is daarom een belangrijk doel. Tegelijkertijd is niet altijd duidelijk of jongeren zelf ook daadwerkelijk in het dorp willen blijven wonen. We willen de 
woonwensen goed in beeld brengen en sluiten het woningaanbod daar zoveel mogelijk bij aan. 

Voor ouderen geldt dit evenzeer. Op dit moment is het voor ouderen lastig om in hun dorp te blijven wonen. Er zijn te weinig woningen geschikt voor 
ouderen en ook de noodzakelijke voorzieningen zijn niet altijd aanwezig of op ouderen ingericht. 

Om flexibel op de woonbehoeften in te kunnen spelen is er ruimte nodig voor kleinschalige initiatieven en eventueel experimentele woonvormen. Ook is 
intensieve samenwerking nodig tussen inwoners, gemeente en maatschappelijke organisaties zoals woningcorporatie IJsseldal Wonen.

Dit zijn de doelen:  
1. Ons woningaanbod sluit aan op de woonwensen van verschillende doelgroepen zoals starters en ouderen
2. Ouderen kunnen in hun eigen dorp blijven wonen, passend bij wat zij nodig hebben
3. De gemeente biedt ruimte aan mensen met de behoefte aan experimentele woonvormen en kleinschalige initiatieven
4. We werken continu samen om te voldoen aan de woonbehoeften van inwoners in ieder dorp

3.1 In ieder dorp zijn voldoende woningen beschikbaar 
die passen bij de behoefte van de inwoners



3.1 In ieder dorp zijn voldoende woningen beschikbaar 
die passen bij de behoefte van de inwoners

Bewustwording
Mensen en organisaties worden zich 
bewust van preventie, hun eigen rol 
daarin en hebben de wil om er mee aan 
de slag te gaan

2018 

2019

Woningcorporatie
Projectteam de Loep voerde diverse gesprekken met IJsseldal Wonen over de analyse van Voorst onder de Loep en 
de rol van IJsseldal daarbij. Vanaf de start van het project is IJsseldal Wonen een erg betrokken partij geweest. Deze 
gesprekken leidden tot meerdere acties.

Gemeente 
Als projectteam met de gemeente meegedacht over hoe – binnen de (on)mogelijkheden van de woningmarkt – 
actief met dorpen aan de slag te gaan en meer ruimte te nemen om op innovatieve en flexibele wijze te werken aan 
woonvormen voor jongeren en ouderen.

Meedenken over wonen en preventie
Als projectteam regelmatig afstemming en overleg met zowel gemeente als woningcorporatie om aandacht te blijven 
vragen voor thema’s van wonen en preventie en mee te denken waar nodig en gewenst.

Randvoorwaarden
Organisaties/mensen zijn in staat om 
preventief te werken: tijd, middelen, 
competenties, vaardigheden, geld

2019 Stimuleringsregeling voor langer thuis wonen
Als projectteam een rijksambtenaar met langer thuis wonen in haar portefeuille verbonden met de gemeente en 
woningcorporatie. Zij informeert ons over de stimuleringsregeling langer thuis wonen die het Rijk instelde. Daar 
hebben we op dit moment geen gebruik van gemaakt omdat in de gemeente Voorst geen concrete plannen voor 
handen waren.

Ontwikkeling 
• Organisaties gaan intern anders 

werken
• Organisaties gaan samenwerken / de 

verbinding aan met andere partijen 
• Organisaties pakken nieuwe opgaven 

/ hiaten op (programma’s)

2019 Afstemming fysiek en sociaal domein
Projectteam De Loep zag de noodzaak van meer afstemming en overleg tussen fysiek en sociaal domein. Dit 
heeft geleid tot een overleg over de samenwerking tussen fysiek en sociaal domein bij woningbouwplannen en de 
communicatie. Ook ieders rol hierin en het wederzijds vertrouwen in het goede resultaat. 

Plannen in en met de dorpen
De gemeente is actief in gesprek met vrijwel alle dorpen over plannen voor wonen. Hierbij is nadrukkelijk ook aandacht 
voor behoeften van jongeren en ouderen. Het dorp Voorst onderneemt een eigen onderzoek. 

Verkenning behoefte beschermd wonen en tussenvormen van wonen en zorg
De gemeente is mede naar aanleiding van Voorst onder de Loep in gesprek met een aantal zorgpartijen die al aanwezig 
zijn in onze gemeente (Passerel, Riwis, Zorggroep Apeldoorn, (voormalig) Trimenzo) en verkent de behoefte aan 
beschermd wonen en wonen met zorg, zowel in aantallen als kwaliteit. 

Uitvoering
organisaties komen tot projecten en 
acties waar de samenleving daadwerkelijk 
iets van merkt en die bijdragen aan de 
doelen van Voorst onder de Loep

Acties 
• Jongerencontracten
• Seniorenwoningen beschikbaar voor iedereen 
• Tussenvormen voor wonen met zorg 
• Promoten van inschrijven voor een sociale huurwoning vanaf 18 jaar
• Een woning huren met vrienden



3.1 In ieder dorp zijn voldoende woningen beschikbaar 
die passen bij de behoefte van de inwoners

Acties
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.

Promoten van 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.

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.



De preventieve uitdaging

Demografische veranderingen leiden onontkoombaar tot een afname van het aantal mensen in de kleine kernen. Dat is een gegeven. We streven als 
Voorster samenleving binnen deze randvoorwaarde naar een zo florerend mogelijk verenigingsleven. 

Waar voorzieningen vanwege economische processen langzaam verdwijnen uit dorpen, kunnen er nieuwe initiatieven voor in de plaats komen. Vaak zijn 
deze nieuwe initiatieven afhankelijk van mensen in het dorp die de kar trekken en er gezamenlijk de schouders onder zetten. In de Voorster samenleving 
hebben we deze trekkers hard nodig. We koesteren en ondersteunen hen dan ook volop. 

Omdat het initiatief van kartrekkers en inwoners zo cruciaal is, is het belangrijk dat de gemeente zoveel mogelijk met hen meedenkt en initiatieven waar 
mogelijk ondersteunt. De gemeente wil de komende jaren werken aan het financieel en praktisch ondersteunen van initiatiefnemers. Als de gemeente zelf 
plannen maakt of acties opzet, voelen inwoners zich geïnformeerd en betrokken. 

Op dit moment staat een kleine groep mensen onder druk. Zij zijn degenen die de formele posities bekleden, bijvoorbeeld in de besturen. Velen van ons 
willen wel bijdragen door vrijwilligerswerk te doen, maar liever niet structureel en zonder bestuursverantwoordelijkheid te dragen. We kunnen meer inzet 
van mensen genereren als het leuk is voor mensen om bij te dragen aan maatschappelijke initiatieven, verenigingsleven of andere activiteiten in het dorp. 
We moeten dan wel onze inzet flexibeler kunnen leveren. Dat vereist dat we het vrijwilligerswerk op een geheel nieuwe manier organiseren.

Dit zijn de doelen:
1. In ieder dorp zijn kartrekkers die initiatieven nemen en ontplooien waardoor het dorp leefbaar blijft
2. We vinden bijdragen en deelnemen aan activiteiten in het dorp, het verenigingsleven of maatschappelijke initiatieven leuk en aantrekkelijk
3. Onze bijdrage aan het verenigingsleven, maatschappelijke initiatieven en (dorps)activiteiten is behapbaar en flexibel
4. Verenigingen en organisaties werken samen om voldoende menskracht te mobiliseren voor hun activiteiten
5. De gemeente denkt mee met inwoners bij het opzetten en uitvoeren van hun initiatieven met betekenis voor het dorp
6. Inwoners voelen zich voldoende geïnformeerd en betrokken bij gemeentelijk beleid en initiatieven

3.2 In ieder dorp is een rijk verenigingsleven en 
zijn er voldoende mensen die initiatief nemen en helpen



3.2 In ieder dorp is een rijk verenigingsleven en 
zijn er voldoende mensen die initiatief nemen en helpen

Bewustwording
Mensen en organisaties worden zich 
bewust van preventie, hun eigen rol 
daarin en hebben de wil om er mee aan 
de slag te gaan

2018 

2019

Vrijwilligerscentrale
Als projectteam ondersteunen we het voeren van het goede, inhoudelijke gesprek tussen gemeente en Mens en Welzijn 
over de rol en werkwijze van de vrijwilligerscentrale. Stap voor stap zijn de gemeente en Mens en Welzijn meer op één 
lijn gekomen over wat de opdracht is en hoe hierover met elkaar in overleg te zijn. 

Moderne vrijwilliger
Bijgedragen aan de bewustwording van zowel gemeente als Mens en Welzijn van de uitdagingen die in een moderne 
samenleving worden gevraagd van vrijwilligers en hoe daarop te acteren: aansluiten bij de behoefte van verenigingen, 
flexibel kijken naar inzet van mensen, doel is geen vrijwilligers werven, is middel voor bruisende dorpen, etc. 

Preventiecentrum van Voorst
De Benring is een coöperatie die woningen aanbiedt met zorg voor senioren en kwetsbare jongeren. Het bestuur heeft 
de ambitie om de Benring door te ontwikkelen tot een preventiecentrum van het dorp Voorst.

Leefbaarheidsalliantie 
Als projectteam een ontbijtsessie gehost in Klein Twello waarbij we de Provincie Gelderland en de Leefbaarheidsalliantie 
Gelderland in verbinding brachten met inwoners, besturen en gemeenten. 

Vitaliteit kernen
Projectteam de Loep leverde input vanuit de analyse van Voorst onder de Loep en gaf advies aan de 
Rekenkamercommissie over hun onderzoek in 2019 naar vitaliteit van de kernen.

Voorzieningen in dorpen
Als projectteam meegedacht over de Motie Voorzien: op welke wijze kunnen we aanbod aan en behoefte van 
voorzieningen in kaart brengen en hoe kunnen we met deze inzichten vervolgens ‘sturen’ in onze voorzieningen?

Toekomst vrijwilligers ondersteuning
Als projectteam De Loep input en feedback geleverd voor de evaluatie van het gemeentelijke vrijwilligersbeleid en de 
aanbevelingen voor het toekomstige beleid. 
Voortzetting van het gesprek met de vrijwilligerscentrale en gemeente over de koers. Ze bij elkaar gebracht om samen 
op te trekken in beleid en een goede opdrachtformulering rondom vrijwillige inzet.

Werken in dorpen
Projectteam de Loep werkte wekelijks in een ander dorp. Medewerkers van Mens en Welzijn en de gemeente gingen mee 
en zetten stappen op weg naar een meer naar buiten gerichte organisatie (outreachend werken).

Masterclasses Fondsen en financiering
Projectteam de Loep organiseert een reeks van 4 masterclasses over de financiering van een goed maatschappelijk 
idee voor professionals en actieve inwoners. Ze leren hun projectplan schrijven, nadenken over de beste 
financieringsstrategie. Ruim 25 deelnemers waren aanwezig bij de 1e masterclass.



3.2 In ieder dorp is een rijk verenigingsleven en 
zijn er voldoende mensen die initiatief nemen en helpen

Randvoorwaarden
Organisaties/mensen zijn in staat om 
preventief te werken: tijd, middelen, 
competenties, vaardigheden, geld

2018

2019

Druk op vrijwilligers
Vrijwilligers in dorpen, met name bestuurders, geven aan weinig ruimte te hebben voor extra plannen met betrekking 
tot preventie. Om deze reden hebben we met een aantal actieve dorpsvertegenwoordigers een strategie bedacht om 
deze druk beter te spreiden. Daarin speelt de gemeente zelf een belangrijke rol. Deze strategie komt terug in een aantal 
acties. Bijvoorbeeld de actie om belangenverenigingen meer gestructureerd aan te laten sluiten bij grote zaken die 
spelen in het dorp en om de communicatie vanuit de gemeente beter te stroomlijnen (jaarkalender).

Ondersteunen vrijwilligerscentrale
De vrijwilligerscentrale van Mens en Welzijn ondersteunen we om beter aan te sluiten bij de huidige tijdsgeest, 
de behoeften van inwoners om actief te zijn en de noden en behoeften van verenigingen. Onder meer met de 
Vrijwilligerscentrale meegedacht over deskundigheidsbevordering van besturen van verenigingen. Vanuit de Loep de 
verbinding gelegd met de ABWA daarin. Vrijwilligerscentrale peilt de behoefte bij verenigingen en begint aan een reeks 
afspraken om het netwerk in de dorpen op te bouwen. 

Ontwikkeling 
• Organisaties gaan intern anders 

werken
• Organisaties gaan samenwerken / de 

verbinding aan met andere partijen 
• Organisaties pakken nieuwe  

opgaven / hiaten op  
(programma’s)

2019 Weekmarkt in Voorst
Als projectteam begeleiden we Foenix om een wekelijkse markt in Voorst te organiseren in samenwerking met de 
Benring, de ondernemersvereniging en de dorpscontactpersoon. 

Samenwerking dorpen en gemeente
Nijbroek werkt aan de uitvoering van hun visie Polder Nijbroek (de gebiedscorporatie is inmiddels opgericht). 
Teuge en de gemeente werken verder met de Kansenkaart. Terwolde heeft een eerste dorpsplan gemaakt en de 
gemeente is in contact met DKK Gelderland over ondersteuning van het dorp bij het opstellen van een dorpsvisie.

Uitwisseling (onder meer tussen dorpen en gemeente)
Projectteam de Loep organiseerde een kennis- en samenwerkingsfestival (Zodusfest) en dacht mee met de gemeente 
over het dorpenplatform. 

Platform ruimte
In het fysiek domein probeert de gemeente een integrale aanpak richting initiatiefnemers te hanteren, zodat inwoners 
weten waar ze aan toe zijn. Sociaal domein is hierbij betrokken en denkt ook na hoe hieraan invulling te geven.

Uitvoering
organisaties komen tot projecten en 
acties waar de samenleving daadwerkelijk 
iets van merkt en die bijdragen aan de 
doelen van Voorst onder de Loep

Acties 
• Koers Vrijwilligerscentrale Voorst
• Jaarkalender dorp en gemeente
• Ieder dorp een dorpsplan
• Een goed maatschappelijk idee? Vertel het de gemeente! 
• Evenementen in Wilp
• Waar is de vrijwilliger?
• Kennismaken met de mogelijkheden van een Producten Diensten Catalogus
• Dorpsambtenaren
• De Benring: het preventiecentrum van Voorst
• Inbreng burgers in gemeentelijke plannen 
• Maatschappelijke impact subsidies
• Experimentele en kleinschalige woonvormen
• Een Woondag
• Vrijwilligersbeleid op de schop!



3.2 In ieder dorp is een rijk verenigingsleven en 
zijn er voldoende mensen die initiatief nemen en helpen

Acties

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.

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.

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.

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. 

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.

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 aanspreekpunt 
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.



De preventieve uitdaging

Voorzieningen in de dorpen staan onder druk; dat maakt het belang van internet groter, of het nu gaat om boodschappen bestellen, een vergunning 
aanvragen bij het digitale loket van de overheid of het via internet bijwonen van een kerkdienst. Tegelijk raakt het leven steeds minder gebonden aan 
een fysieke vestigingsplaats. Het buitengebied wordt nog interessanter om te wonen en te werken. Dat vraagt wel om goede digitale verbindingen. 
Hoogwaardig internet is nodig voor bedrijfjes, studerende kinderen, maar bijvoorbeeld ook voor ICT-toepassingen in de zorg. 

De fysieke verbindingen zijn net zo belangrijk als de digitale. De voorzieningen die buiten de dorpen liggen, zoals scholen en bepaalde zorgdiensten, 
moeten goed bereikbaar zijn vanuit alle kernen van de gemeente Voorst. Dat vereist voldoende beschikbaarheid van collectief en openbaar vervoer in al 
onze kernen. 

Zichtbaarheid van wijkagenten creëert een gevoel van veiligheid in het buitengebied en in de kernen. We streven naar voldoende toezicht en handhaving op 
het platteland en in alle kernen. Zo voorkomen we veel kleine vormen van criminaliteit en verbeteren we de leefbaarheid. 

Dit zijn de doelen: 
1. In ieder dorp zijn er geschikte ontmoetingsplekken die aansluiten bij de behoefte van alle groepen
2. Het buitengebied en de kleine kernen zijn goed ontsloten via hoogwaardig internet
3. In alle kernen is collectief en openbaar vervoer beschikbaar
4. We voelen ons veilig in het buitengebied en de kernen
5. In het buitengebied en de kernen is voldoende toezicht en handhaving

3.3 De kernen en het buitengebied zijn 
bereikbaar, toegankelijk en veilig



3.3 De kernen en het buitengebied zijn 
bereikbaar, toegankelijk en veilig

Bewustwording
Mensen en organisaties worden zich 
bewust van preventie, hun eigen rol 
daarin en hebben de wil om er mee aan 
de slag te gaan

2018 

2019

Behoefte aan vervoer van kwetsbare mensen
Als projectteam De Loep hebben we met meerdere partijen (Plus OV, Mens en Welzijn, gemeente, dorpen) gesproken 
over de behoefte van kwetsbare inwoners met betrekking tot vervoer, proberen partijen bij elkaar te brengen en te 
onderzoeken of er nog hiaten zijn in het aanbod. 

Zichtbaarheid politie
Als projectteam hebben we met de politie gesproken over hoe zij zichtbaarder kunnen worden in de dorpen en het 
buitengebied. 

Handhaving en preventie
Als projectteam regelmatig meegedacht met team Handhaving over hun zichtbaarheid in de dorpen en het buitengebied 
en de wijze waarop het team ook meer preventief zou kunnen en willen werken. Team handhaving heeft vernieuwende 
concrete acties opgepakt.

Wijkagent in het nieuws
In het kader van “Ken uw wijkagent” hebben we één van de wijkagenten een podium gegeven door een interview in het 
Voorster Nieuws en het verspreiden daarvan via onze kanalen. 

Vervoer van kwetsbare mensen
Projectteam De Loep denkt mee met Mens en Welzijn over het vervoer van kwetsbare mensen. Hoe kunnen we de 
mensen helpen om naar inlooppunten en activiteiten te komen. En volstaat het huidige aanbod hiervoor? Dit door eerst 
te onderzoeken waar welke behoefte is en hoe hier op in te spelen met de partners. Dit ook mede naar aanleiding van 
concrete vervoerskwestie in Klarenbeek (bus rode kruis). Vanuit het projectteam proberen we de partners te mobiliseren 
om het thema meer strategisch aan te pakken in plaats van op basis van incidenten. 

Pampus en maatschappelijke bijdrage
Via Zodusfest laten zien dat Pampus meer dan een jongerensoos is door het organiseren op deze locatie en interviewen 
van bestuursvoorzitter. 

Ondermijning Voorst in NRC
Via het projectteam is het NRC naar gemeente Voorst gekomen om te ervaren hoe de gemeente omgaat met 
ondermijning. Dit heeft geleid tot een publicatie in het NRC, waarin de aanpak van Voorst wordt toegelicht. 

Randvoorwaarden
Organisaties/mensen zijn in staat om 
preventief te werken: tijd, middelen, 
competenties, vaardigheden, geld

2019 Beleid handhaving
Het team Handhaving van de gemeente heeft op een vernieuwende wijze haar handhavingsbeleid vormgegeven. Door 
de nadruk te leggen op het voorkomen van onveilige situaties, aansluitend bij de probleemanalyse van Voorst onder de 
Loep, wordt deels voor een andere werkwijze gekozen. 



3.3 De kernen en het buitengebied zijn 
bereikbaar, toegankelijk en veilig

Ontwikkeling 
• Organisaties gaan intern anders 

werken
• Organisaties gaan samenwerken / de 

verbinding aan met andere partijen 
• Organisaties pakken nieuwe  

opgaven / hiaten op  
(programma’s)

2019 Samenwerking rond ontmoeting voor jongeren met autisme
Projectteam De Loep ondersteunde MEE, Mens en Welzijn en gemeente ten aanzien van het initiatief van jongeren met 
autisme om elkaar te ontmoeten in Klein Twello.

Uitvoering
organisaties komen tot projecten en 
acties waar de samenleving daadwerkelijk 
iets van merkt en die bijdragen aan de 
doelen van Voorst onder de Loep

Acties 
Glasvezel Buitengebied
Onderzoek mobipunten 
Keurmerk Veilig Ondernemen
Zichtbaarheid van toezicht en handhaving
Preventie en handhaving
Aanleg Jeu-de-Boules baan in Wilp-Achterhoek
Marktplein 11: ontmoetingsplek voor jong en oud
Zonneweide voor iedereen
Pampus heeft ruimte!
Maatschappelijk vastgoed in de samenleving
Ontmoetingsruimte huurders IJsseldalwonen
Ken uw wijkagent
Inzet van elektrische dienstauto
Ontmoetingsruimte voor nieuwkomers 
De huiskamer van Terwolde
Ontmoeting in Molen de Ooievaar in Terwolde
Meeting Point voor jongeren met autisme



3.3 De kernen en het buitengebied zijn 
bereikbaar, toegankelijk en veilig

Acties

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 vaker 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.

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.

Meeting Point
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.

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. 

Glasvezel buitengebied
De gemeente Voorst zorgt ervoor 
dat een bedrijf glasvezel aanlegt in het 
buitengebied. Zo is er in de 
hele gemeente goed internet.

Zichtbaarheid van toezicht en handhaving
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.

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.



Streefbeeld 4. 
We zijn nieuwsgierig, open en respectvol 

naar elkaar

4.1 We zijn open en
respectvol naar elkaar

4.2 We begrijpen en
accepteren verschillen in

gedrag, uiterlijk, geaardheid
of afkomst

4.3 We leven in harmonie
met bestaande en nieuwe

inwoners



De preventieve uitdaging

We streven in Voorst naar een samenleving waarin we het gesprek met elkaar voeren, elkaar durven en kunnen aanspreken op ons gedrag en elkaars 
gewoonten en waarden proberen te begrijpen. Aandacht en begrip voor een ander vereist dat we zelf ook rust ervaren. 

Onderling respect en tolerantie voorkomen dat mensen zich afkeren van de maatschappij, zich isoleren of dat mensen boos worden op de samenleving. 
Het maakt mogelijk dat we signaleren wanneer anderen in problemen komen en elkaar waar nodig ondersteunen.

Dit zijn de doelen: 
1. We nemen de tijd en rust voor onszelf en elkaar
2. We verplaatsen ons in de ander en oordelen en veroordelen laten we achterwege
3. We mogen elkaar aanspreken op ons gedrag

4.1 We zijn open en respectvol naar elkaar



4.1 We zijn open en respectvol naar elkaar
Bewustwording
Mensen en organisaties worden zich 
bewust van preventie, hun eigen rol 
daarin en hebben de wil om er mee aan 
de slag te gaan

2018/
2019

De wijze waarop we goed voor onszelf en voor elkaar zijn, is een cruciale beschermende factor in de samenleving om 
problemen te voorkomen of tijdig te verhelpen. Een heel wezenlijke en tegelijkertijd een heel lastige (waar hebben we 
invloed op?) en ethische (waar willen we over gaan/ons mee bemoeien?). Dit vindt op dit moment vooral op individueel 
vlak plaats, bijvoorbeeld coaching, mediaton, bemiddeling, etc. Op dit moment is er geen integrale of gemeentebrede 
aanpak binnen deze thematiek.

Randvoorwaarden
Organisaties/mensen zijn in staat om 
preventief te werken: tijd, middelen, 
competenties, vaardigheden, geld

Ontwikkeling 
• Organisaties gaan intern anders 

werken
• Organisaties gaan samenwerken / de 

verbinding aan met andere partijen 
• Organisaties pakken nieuwe opgaven 

/ hiaten op (programma’s)

Uitvoering
organisaties komen tot projecten en 
acties waar de samenleving daadwerkelijk 
iets van merkt en die bijdragen aan de 
doelen van Voorst onder de Loep

Acties 
• Volle maansvieringen 
• Filosofische avonden rond het vuur 
• Passie voor leven
• Respect voor elkaar 
• Sportiviteit, respect en plezier 
• Buurtbemiddeling voor iedere inwoner van de gemeente Voorst 
• Equinox en Zonnewending viering 
• Vermogend communiceren 



4.1 We zijn open en respectvol naar elkaar

Acties

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.

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.

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.

Vermogend communiceren
Lidie Voorend leert mensen via 
lezingen en workshops ‘vermogend 
communiceren.’ Een methode die 
empathish luisteren naar jezelf en naar 
de ander voorstaat en die leidt tot minder 
frustratie en misverstanden.  



De preventieve uitdaging

Respectvol samenleven betekent dat we onderlinge verschillen begrijpen en accepteren. Onbekend maakt onbemind, dus we investeren erin om elkaar te 
leren kennen. In een samenleving waarin mensen zich gezien en erkend voelen, kunnen we ons goed ontwikkelen en staan we voor elkaar klaar. 

Zo voorkomen we dat inwoners zich niet geaccepteerd voelen, boos worden of somber. We laten niet gebeuren dat mensen hun gevoel van eigenwaarde 
verliezen of zich afkeren van de samenleving. 

Dit zijn de doelen: 
1. We hebben kennis van wat ander gedrag betekent en waar het vandaan komt
2. We zijn gewend aan een straatbeeld waarin sommige mensen in onze ogen afwijkend gedrag vertonen
3. We kennen elkaar ondanks verschillende achtergronden

4.2 We begrijpen en accepteren verschillen 
in gedrag, uiterlijk, geaardheid of afkomst



4.2 We begrijpen en accepteren verschillen 
in gedrag, uiterlijk, geaardheid of afkomst

Bewustwording
Mensen en organisaties worden zich 
bewust van preventie, hun eigen rol 
daarin en hebben de wil om er mee aan 
de slag te gaan

2018 

2019

Aandacht voor het thema
Het projectteam benoemt het thema af en toe, bijvorobeeld in gesprekken met de gemeente of welzijnswerk, 
bijvoorbeeld naar aanleiding van initiatieven als regenbooggemeente. 

Inclusie in basisonderwijs
Speciaal basisschool de Bolster geeft op de onderwijsconferentie een workshop over inclusie en hoe dat vorm krijgt in 
het basisonderwijs.

Randvoorwaarden
Organisaties/mensen zijn in staat om 
preventief te werken: tijd, middelen, 
competenties, vaardigheden, geld

2018

2019

Lastig thema
Hoewel zeer belangrijk gevonden door mensen, is het thema van acceptatie en begrip ingewikkeld om ‘vast te pakken’. 
waar hebben we invloed en hoe kunnen we iets doen? Om die reden heeft het thema nog weinig opvolging totnogtoe. 

Samen eten 
Projectteam De Loep gaf financiële ondersteuning aan het initiatief om samen te eten met het nieuwkomersgezin 
in Klarenbeek. Hierdoor maakten oude en nieuwe inwoners van Klarenbeek kennis met elkaars eetgewoonten en 
achtergrond.

Ontwikkeling 
• Organisaties gaan intern anders 

werken
• Organisaties gaan samenwerken / de 

verbinding aan met andere partijen 
• Organisaties pakken nieuwe opgaven 

/ hiaten op (programma’s)

Uitvoering
organisaties komen tot projecten en 
acties waar de samenleving daadwerkelijk 
iets van merkt en die bijdragen aan de 
doelen van Voorst onder de Loep

Acties 
• Lunch en ontmoeting met vluchtelingen
• Programma kennismaking voor statushouders in Klarenbeek



4.2 We begrijpen en accepteren verschillen 
in gedrag, uiterlijk, geaardheid of afkomst

Acties

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 één keer per jaar een 
lunch met kerkgangers en vluchtelingen.



De preventieve uitdaging

We investeren erin dat nieuwkomers en bestaande inwoners elkaar leren kennen. Beiden hebben daarin een rol. We zien nieuwkomers met vertrouwen 
tegemoet. Tegelijkertijd stimuleren we nieuwkomers om kennis van de taal en lokale cultuur te verwerven. We streven op deze manier naar een succesvolle 
integratie van nieuwkomers.

Dit zijn de doelen: 
1. We zien nieuwkomers met vertrouwen tegemoet
2. We ondersteunen iedere nieuwkomer zolang als nodig om succesvol te integreren
3. Nieuwkomers vergaren kennis van de lokale cultuur en taal

4.3 We leven in harmonie met bestaande en nieuwe inwoners



4.3 We leven in harmonie met bestaande en nieuwe inwoners
Bewustwording
Mensen en organisaties worden zich 
bewust van preventie, hun eigen rol 
daarin en hebben de wil om er mee aan 
de slag te gaan

2018 

2019

Preventie en nieuwkomers
In diverse gesprekken met Vluchtelingenwerk, de Gemeente Voorst, de bibliotheek, Mens en Welzijn, 
dorpscontactpersonen en stichting Earth Awareness is verkend wat er al gebeurt ter ondersteuning van de integratie van 
statushouders in de gemeente. En onderzocht wat deze organisaties kunnen doen om een bijdrage daar aan te leveren. 
Het projectteam leverde hierbij inhoudelijke input uit de analyse van Voorst onder de Loep.

Langdurige ondersteuning
Het projectteam de Loep voerde diverse gesprekken met Vluchtelingenwerk, de Gemeente Voorst en de bibliotheek 
Brummen | Voorst en ondersteunde daarbij inhoudelijk en benadrukte het belang van een langdurige ondersteuning van 
statushouders in de Voorster samenleving.

Randvoorwaarden
Organisaties/mensen zijn in staat om 
preventief te werken: tijd, middelen, 
competenties, vaardigheden, geld

2019 Zomerschool
Projectteam De Loep gaf financiële ondersteuning voor de opstartkosten van de zomerschool. De bibliotheek Brummen 
| Voorst organiseerde een pilot voor de zomerschool voor 15 kinderen die thuis geen Nederlands spreken om in de 
zomervakantie bezig te blijven met de Nederlandse taal. Voorst onder de Loep ondersteunde inhoudelijk met de 
oorzakelijke analyse en startte de samenwerking tussen de bibliotheek en de Rotary. 
De bibliotheek schrijft – ondersteund door De Loep – het projectplan en de subsidieaanvraag om de financiën aan te 
vragen om de zomerschool een terugkerend succes te maken.

Wilpse Welkomstfolder
Projectteam De Loep gaf financiële steun voor het drukken van de Wilpse Welkomstfolder waarmee nieuwe inwoners 
wegwijs gemaakt worden Wilp. 

Statushouders begeleiden
Projectteam de Loep ondersteunde de gemeente Voorst om samen met andere gemeenten een subsidieaanvraag 
te schrijven en in te dienen bij het ministerie van SZW voor het beter en intensiever begeleiden van kwetsbare 
statushouders.

Ontwikkeling 
• Organisaties gaan intern anders 

werken
• Organisaties gaan samenwerken / de 

verbinding aan met andere partijen 
• Organisaties pakken nieuwe  

opgaven / hiaten op  
(programma’s)

Uitvoering
organisaties komen tot projecten en 
acties waar de samenleving daadwerkelijk 
iets van merkt en die bijdragen aan de 
doelen van Voorst onder de Loep

Acties 
• Welkomstfolder Wilp 
• Zomerschool 
• Bewegen werkt 
• Extra taalaanbod spreekvaardigheid 
• Participatieclub voor vrouwen 



4.3 We leven in harmonie met bestaande en nieuwe inwoners

Acties

Extra taalaanbod voor spreekvaardigheid
Sommige statushouders vinden het eng 
of lastig om Nederlands te spreken. 
Terwijl ze dat wel willen en al klaar 
zijn met de inburgeringscursus. De 
gemeente Voorst biedt een cursus 
taalvaardigheid aan voor deze groep. 
Hiermee leren statushouders zich beter 
redden bij alledaagse bezigheden. Zoals 
boodschappen doen, reizen met het 
openbaar vervoer of een gesprek op 
school voeren. Ook leren mensen meer 
over de Nederlandse cultuur. 

Participatieclub voor vrouwen
De gemeente wil graag dat 
statushouders integreren in de 
Voorster samenleving. Als de partner 
van een vrouwelijke statushouder 
werk vindt, heeft zij geen recht meer 
op een uitkering. Hierdoor ziet de 
gemeente deze vrouw niet meer. 
Terwijl ze graag met deze vrouwen 
in contact is en helpt ze een plek 
te vinden. Daarom biedt ze een 
plek aan waar deze vrouwen elkaar 
wekelijks kunnen ontmoeten. En 
waar ze een aanbod krijgen voor een 
maatschappelijke stage. 

Welkomstfolder Wilp
De dorpscontactpersonen van Wilp 
maken met het dorp voor nieuwe 
inwoners een welkomstfolder 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.



Streefbeeld 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 
spraakproblemen kunnen zich redden 

en zich ontwikkelen
5.3 We hebben onze

financiële situatie op orde
5.4 We voorkomen dat

schulden verergeren en tot
andere problemen leiden



De preventieve uitdaging

Mensen die mee kunnen doen in de samenleving zijn gelukkiger en ontwikkelen minder problemen. We streven er naar dat zoveel mogelijk mensen een 
betaalde of onbetaalde plek op de werkvloer vinden, om naar eigen vermogen te kunnen werken. De obstakels die daarbij opdoemen nemen we zoveel 
mogelijk weg. 

Mensen krijgen begeleiding op maat zodat zij met succes kunnen meedraaien op de werkvloer. Voor jongeren die van school komen en voor mensen die 
hun baan verliezen zoeken we zo snel mogelijk een geschikte plek. Om dit te bereiken maken we het werkgevers zo makkelijk mogelijk om plekken aan te 
bieden. We investeren er in dat werkgevers en werkzoekenden elkaars werelden beter begrijpen, zodat er meer begrip ontstaat. Het UWV en de gemeente 
werken hierin goed samen, stemmen hun werkwijze af en dragen goed over.

Dit zijn de doelen:  
1. Werkgevers bieden ook aan kwetsbare mensen voldoende plekken om naar eigen vermogen te kunnen werken
2. We bieden mensen naar behoefte begeleiding op maat zodat zij met succes meedraaien op de werkvloer
3. Jongeren die van school komen en mensen zonder werk krijgen zo snel mogelijk een geschikte plek op de werkvloer
4. We maken het onze werkgevers zo makkelijk mogelijk om werk- en leerplekken aan te bieden aan jongeren of mensen zonder werk
5. Werkgevers en werkzoekenden weten van elkaars werelden en hebben begrip voor elkaar
6. Gemeente en UWV werken goed samen bij het ondersteunen van mensen op zoek naar een plek op de werkvloer

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



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

Bewustwording
Mensen en organisaties worden zich 
bewust van preventie, hun eigen rol 
daarin en hebben de wil om er mee aan 
de slag te gaan

2018 

2019

Plek op de werkvloer en Voorst onder de Loep
Vanuit het projectteam hebben we met het team Werk en Inkomen de analyse en doelen van Voorst onder de Loep 
doorgenomen en verkend op welke wijze het team daar opvolging aan kan geven. De focus van het team ligt in eerste 
instantie op de lopende acties vanuit ‘Plek op de werkvloer’ waarin ook de nodige aandacht is voor preventie.

Ondernemers
Het projectteam De Loep heeft bij het Voorst Scoort ontbijt voor ondernemers aandacht gevraagd voor gezondheid op 
de werkvloer, laaggeletterdheid en mogelijk financiële problemen bij medewerkers. 

Randvoorwaarden
Organisaties/mensen zijn in staat om 
preventief te werken: tijd, middelen, 
competenties, vaardigheden, geld

Ontwikkeling 
• Organisaties gaan intern anders 

werken
• Organisaties gaan samenwerken / de 

verbinding aan met andere partijen 
• Organisaties pakken nieuwe  

opgaven / hiaten op  
(programma’s)

2018/
2019

Uitvoering Plek op de Werkvloer
Het team Werk en Inkomen voert de beleidsnota Plek op de Werkvloer uit, dat grotendeels samenvalt met dit hoofddoel. 
Een voorbeeld is het werkgevers offensief en de trainingen in Klein Twello om mensen te ondersteunen een plek op de 
werkvloer te vinden. Het projectteam denkt waar nodig mee met het team om dit vorm en inhoud te geven. 

Uitvoering
organisaties komen tot projecten en 
acties waar de samenleving daadwerkelijk 
iets van merkt en die bijdragen aan de 
doelen van Voorst onder de Loep

Acties
• Vrijwilligers SV Twello 
• De recyclewerkplaats
• De Toekomstcoach
• Tijdelijke collega’s gezocht!
• Iedereen een kans op betaald werk bij gemeente Voorst!
• Een plek op de werkvloer voor iedereen
• Op pad met werkzoekenden
• Succesvol solliciteren
• WerkInZicht!



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

Acties
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.

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

De Toekomstcoach!
MEE Veluwe zet toekomstcoaches in 
die kwetsbare jongeren ondersteunen 
bij het vinden van een baan.

Succesvol solliciteren
Team werk en inkomen gaat regelmatig 
mee met een werkzoekende als deze 
een sollicitatiegesprek heeft. Zo is het 
voor de werkzoekende minder spannend 
en kunnen meteen goede afspraken 
worden gemaakt tussen gemeente, de 
werkzoekende en het bedrijf. 

Op pad met werkzoekenden
De gemeente organiseert regelmatig 
rondleidingen bij lokale bedrijven. 
Deze bezoeken “op de werkvloer“ 
samen met werkzoekenden geven een 
goed beeld van de werkzaamheden en 
de functie. Werkgevers zien meteen 
een aantal potentiële werknemers. De 
kennismaking is laagdrempelig.

WerkInZicht!
Gemeente Voorst geeft begeleidt 
mensen met een bijstandsuitkering 
in Klein Twello. In twee trainingen 
‘WerkInZicht’ en een opvolgende 
wekelijkse sollicitatieclub helpt de 
gemeente mensen bij het doorbreken 
van belemmerende overtuigingen en 
het vergroten van het zelfvertrouwen 
en zelfwerkzaamheid. Het doel is het 
verwerven van een reguliere betaalde 
baan. Indien dit doel (nog) te hoog 
gegrepen is zijn ook stappen daartoe 
waardevol, bijvoorbeeld richting 
vrijwilligerswerk, een participatiebaan of 
dagbesteding. 



De preventieve uitdaging

We vinden het belangrijk dat iedereen kan meekomen. Ook in een maatschappij die steeds meer is gericht op tekst en intellect, en door digitalisering 
ingewikkelder wordt. Daarom willen we alle taaluitingen in de Voorster samenleving begrijpelijk maken. Ook willen we kinderen die opgroeien in taalarme 
gezinnen extra ondersteunen zodat zij de kans krijgen zich te ontwikkelen. Volwassenen die dat nodig hebben krijgen hulp en ondersteuning bij 
handelingen waarvoor kennis van rekenen en taal nodig is. 

Dit zijn de doelen:
1. Alle communicatie-uitingen in de Voorster samenleving zijn voor iedereen te begrijpen
2. Kinderen met laaggeletterde ouders ontwikkelen hun taal en spraak met steun van buiten het gezin
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

5.2 Mensen met taal- en spraakproblemen kunnen 
zich redden en zich ontwikkelen



5.2 Mensen met taal- en spraakproblemen kunnen 
zich redden en zich ontwikkelen

Bewustwording
Mensen en organisaties worden zich 
bewust van preventie, hun eigen rol 
daarin en hebben de wil om er mee aan 
de slag te gaan

2018 Logopodisten
Projectteam De Loep voerde gesprekken met gemeentelijke logopedisten. Zij hebben enthousiaste ideeën over hoe zij 
kunnen bijdragen aan het voorkomen van laaggeletterdheid. 

Laaggeletterdheid op de kaart
Het projectteam kaart het thema meerdere keren aan bij zowel gemeente, bibliotheek als welzijn langs drie lijnen:
- het signaleren en bereiken van mensen die laaggeletterd zijn.
- het ondersteunen van mensen die laaggeletterd zijn.
- het vereenvoudigen van alle communicatie (met name in het sociaal domein) om te zorgen dat iedereen het begrijpt.

Randvoorwaarden
Organisaties/mensen zijn in staat om 
preventief te werken: tijd, middelen, 
competenties, vaardigheden, geld

2019 Lokaal offensief laaggeletterdheid
Hoewel er in de Gemeente Voorst relatief veel mensen laaggeletterd zijn ontbreekt het aan beleid en programmatisch 
werken op dit thema. Logopedie, scholen, de bibliotheek en de gemeente doen inspanningen, maar samenhang 
ontbrak. Door inspanning en initiatief van Voorst onder de Loep worden deze partijen aan elkaar verbonden en werken 
we aan een lokaal laaggeletterdheidsoffensief. Dat gaat zowel over het vergroten van de basisvaardigheden van mensen 
als het begrijpelijk maken van de communicatie van organisaties.

Generatie op generatie
De bibliotheek Brummen | Voorst, basisschool de Hietweide en projectteam de Loep zoeken samen naar een manier om 
het doorgeven van laaggeletterdheid van generatie op generatie te doorbreken. Door goed te weten wat de school kan 
doen voor ouders, hoe dit te herkennen en hoe de school ouders kan doorverwijzen.

Voorlezen kinderen van Nederlandse komaf
Projectteam de Loep sprak met de Voorleesexpress over hun ambities in het terugdringen van laaggeletterdheid en 
de mensen die ze willen bereiken. De Voorleesexpress wil graag meer kinderen en ouders van Nederlandse komaf 
bereiken. Door tijdgebrek is dit nog niet verder opgepakt.

Ontwikkeling 
• Organisaties gaan intern anders 

werken
• Organisaties gaan samenwerken / de 

verbinding aan met andere partijen 
• Organisaties pakken nieuwe  

opgaven / hiaten op  
(programma’s)

2018

2019

Verbinden
Projectteam De Loep verbond een oud-basisschoollerares in Nijbroek met de logopedisten van de Gemeente Voorst. De 
oud-lerares wilde iets doen op spraak-taalgebied en helpt nu op basisschool Ten Holtens Erve in Nijbroek.

Programma Bouw!
Alle basisscholen zijn gestart met het werken met het preventieprogramma Bouw! Dit programma helpt om kinderen 
met een taalachterstand zo snel mogelijk in beeld te krijgen en de begeleiding hier op af te stemmen. De basisscholen 
zijn enthousiast over het programma. In 2020 kijken scholen of en hoe laaggeletterde ouders met dit programma 
bereikt worden. Voorster basisscholen, samenwerkingsverband passend onderwijs en gemeente werken hierin samen.

Training bereiken van laaggeletterde mensen
De bibliotheek Brummen | Voorst en projectteam de Loep organiseren samen een training voor medewerkers van de 
bibliotheek, de gemeente en de welzijnsorganisatie over het bereiken van laaggeletterde mensen.

Pop-up taalhuis
Elke twee weken is er spreekuur van het Taalhuis in Klein Twello. Taalhuisdocent Caroline Sparenburg van de 
bibliotheek Brummen | Voorst helpt in het spreekuur mensen die moeite hebben met lezen, rekenen en schrijven 
en verwijst hen door waar nodig. Mede door de analyse van Voorst onder de Loep is het spreekuur niet alleen in de 
bibliotheek, maar ook in Klein Twello om een andere doelgroep te bereiken.



5.2 Mensen met taal- en spraakproblemen kunnen 
zich redden en zich ontwikkelen

Uitvoering
organisaties komen tot projecteen acties 
waar de samenleving daadwerkelijk iets 
van merkt en die bijdragen aan de doelen 
van Voorst onder de Loep

Acties
• Begrijpelijke communicatie handhaving
• De Cliëntenraad informeert de inwoners 
• Begrijpelijk taalgebruik door de gemeente Voorst
• Hulp bij lezen, rekenen en schrijven



5.2 Mensen met taal- en spraakproblemen kunnen 
zich redden en zich ontwikkelen

Acties

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.

Hulp bij lezen, rekenen en schrijven
Voor mensen die moeite hebben met 
lezen en schrijven maakt Mens en 
Welzijn een cursus. Hierin werken onder 
meer cliënten van Mens en Welzijn, ABC 
de Cirkel, de gemeente Voorst en van 
organisaties aan hun basisvaardigheden. 
Ze krijgen bijvoorbeeld les in rekenen, 
lezen, schrijven en budgetteren. 
Daarnaast komt er een spreekuur met 
een docent van het Taalhuis. Zo hebben 
deelnemers meer kans om (vrijwilligers) 
werk te kunnen doen.



De preventieve uitdaging

Als we onze eigen financiële situatie overzien komen we niet snel in financiële problemen. We begrijpen de gevolgen van onze aankopen en leningen 
en wat dit inhoudt voor onze portemonnee. Ook zijn we dan in staat om de prikkels en verleidingen te weerstaan die de huidige maatschappij biedt. 
Bijvoorbeeld het gemak waarmee een product online besteld wordt, of het online afsluiten van een lening. We willen investeren in jongeren zodat zij zich 
bewust zijn van hun financiële situatie. Mensen die moeite hebben om mee te komen in deze complexe samenleving, waarvan het risico groot is dat ze 
schulden opbouwen, bieden we extra hulp om hun eigen financiële situatie te overzien. We stemmen onze werkwijze op hun behoefte af, dat vergt begrip 
en geduld. 

De voorspellingen zijn dat de kosten voor levensonderhoud in de toekomst toenemen. Denk hierbij aan energiekosten maar ook het duurder worden van 
(gezond) voedsel. We willen dat de groep mensen met een laag inkomen deze stijgende kosten in de toekomst ook weet op te brengen. De gemeente 
biedt regelingen voor mensen met een laag inkomen om hen tegemoet te komen in bepaalde kosten. Te weinig mensen die hiervoor in aanmerking komen 
maken hier gebruik van. We willen deze groep beter bereiken. 

Wij vangen de signalen op van inwoners die in financiële problemen dreigen te komen en weten hen te bereiken. Bijvoorbeeld in geval van onverwachte 
uitgaven of hoge zorgkosten. Financiële problemen kunnen ontstaan bij grote veranderingen in ons leven (‘life-events’). Wanneer bijvoorbeeld een 
inwoner met een laag inkomen net iets meer gaat verdienen vervalt soms het recht op bepaalde toeslagen. De belastingdienst vordert vervolgens de teveel 
ontvangen toeslag terug. Dit kan een flinke opgave zijn om terug te betalen voor iemand met een laag inkomen. Een financieel probleem kan hierdoor snel 
ontstaan. 

Binnen de gemeente Voorst bevorderen we een ruime expertise op het gebied van toeslagen en regels. Op deze manier kunnen we mensen goed helpen 
en duidelijk advies geven over de toeslagen en regelingen. Daarnaast weten hulpverleners en klantmanagers wat deze veranderingen voor de mensen 
betekenen, ze kunnen zich inleven in de situatie en handelen hiernaar. Wanneer mensen tijdelijk geen inkomsten hebben, willen wij voorkomen dat mensen 
zonder geld komen te zitten, bijvoorbeeld omdat zij moeten wachten op een uitkering. 

Dit zijn de doelen: 
1. We overzien onze eigen financiële situatie en begrijpen de consequenties van  aankopen en leningen
2. We verplaatsen ons in mensen die het moeilijk vinden om hun eigen financiële situatie te overzien en stemmen onze werkwijze daarop af
3. Voor mensen met een laag inkomen zijn de hogere kosten van levensonderhoud ook in de toekomst op te brengen
4. Mensen met een laag inkomen benutten de daarvoor beschikbare regelingen volop
5. De gemeente heeft mensen in beeld die in de financiële problemen kunnen komen omdat zij een laag inkomen hebben of hoge vaste lasten
6. We bieden mensen die in de financiële problemen kunnen komen (bijvoorbeeld bij bepaalde life-events) gevraagd en ongevraagd advies
7. Mensen die (tijdelijk) geen inkomsten hebben komen in onze gemeente niet in financiële problemen

5.3 We hebben onze
financiële situatie op orde



5.3 We hebben onze
financiële situatie op orde

Bewustwording
Mensen en organisaties worden zich 
bewust van preventie, hun eigen rol 
daarin en hebben de wil om er mee aan 
de slag te gaan

2018 

2019

Stille armoede
Het projectteam De Loep benadrukt herhaaldelijk bij de gemeente dat naast schuldhulpverlening aandacht geven aan het 
thema (stille) armoede in preventief opzicht zeer belangrijk is. 

Schaamte en bereiken van je doelgroep
Onderliggende vraag bij het thema geldzorgen is ‘hoe bereiken wij de juiste mensen?” Het is een lastig te bereiken 
groep, waarbij schaamte soms ook een rol speelt. Het projectteam De Loep bespreekt dit met de gemeente en geeft hier 
tips en adviezen in.

Randvoorwaarden
Organisaties/mensen zijn in staat om 
preventief te werken: tijd, middelen, 
competenties, vaardigheden, geld

2018

2019

Werkgroep armoede en schulden
Een werkgroep met mensen vanuit de gemeente en het MNV denkt na over acties op gebied van armoede en schulden. 
Het projectteam De Loep denkt mee en levert input. Er komt een achttal acties uit naar voren die zij willen oppakken.

Armoede
Vanuit de gemeente ontstaat opnieuw het initiatief om aan de slag te gaan met het thema armoede. Vanuit projectteam 
De Loep denken we en benadrukken we het belang van een breder offensief in samenwerking met partijen in de 
samenleving (kerken, welzijn, werkgevers, ect.) om zo meer mensen in armoede te kunnen bereiken.

Kledingbank
Inwoners nemen het initiatief tot het opzetten van een kledingbank voor mensen met een kleine beurs. Onder de Loep 
denkt meerdere keren mee over de opzet van het project.

Sociaal Krediet voor spouwmuurisolatie
sociaal krediet bleek na onderzoek niet wenselijk. De rente van een sociaal krediet is vaak relatief hoog. Ook blijkt er bij 
de gemeenten die het aanbieden niet veel animo vanuit inwoners voor te zijn.

Ontwikkeling 
• Organisaties gaan intern anders 

werken
• Organisaties gaan samenwerken / de 

verbinding aan met andere partijen 
• Organisaties pakken nieuwe  

opgaven / hiaten op  
(programma’s)

Energiebank
Vanuit de Energiebank zijn meerdere samenwerkingen ontstaan. Doel is de energierekening te verlagen bij mensen die 
het financieel niet breed hebben:
• De gemeente (vanuit duurzaamheid) heeft bij onder meer de klantmanagers in het sociaal domein verteld over 

de mogelijkheid van energieadvies. De energiecoach kan mensen helpen met het kijken naar hun gedrag en 
aanpassingen in hun woning waarmee de energierekening omlaag gaat.

• Als de energierekening niet wordt betaald, dan krijgt de gemeente een seintje van de energieleverancier. De gemeente 
stuurt een brief naar deze mensen waarin een aanbod wordt gedaan om mee te kijken met geldzaken. Daarin is ook 
de mogelijkheid opgenomen om een energiecoach te laten meekijken.

• Er komt een pakket met kleine energie maatregelen (tochtstrip, led-lamp, radiatorfolie, waterzijdig inregelen cv-ketel)
• IJsseldal Wonen brengt de Energiecoach ook bij hun huurders onder de aandacht.

Uitvoering
organisaties komen tot projecten en 
acties waar de samenleving daadwerkelijk 
iets van merkt en die bijdragen aan de 
doelen van Voorst onder de Loep

Acties
• Wij maken kansen (aanpassing minimabeleid)
• Begrip voor geldzorgen 
• Advies bij geldzorgen 
• Geen zorgen om geld
• Energiebank gemeente Voorst
• Sociaal krediet voor spouwmuurisolatie



5.3 We hebben onze
financiële situatie op orde

Acties
Geen zorgen om geld
De gemeente onderzoekt hoe ze mensen 
kunnen helpen die tijdelijk geen geld 
hebben en wel rekeningen moeten 
betalen.

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.

Advies bij geldzorgen
De gemeente geeft mensen advies over 
geldzaken bij grote gebeurtenissen zoals 
trouwen en geboorte.

Begrip voor geldzorgen
De gemeente Voorst wil haar medewerkers 
bewust maken van de invloed van 
geldproblemen op het gedrag van mensen.

Energiebank gemeente Voorst
De gemeente Voorst zorgt voor een lagere 
energierekening bij mensen met weinig 
geld. Door onder meer de inzet van 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.



De preventieve uitdaging

Wanneer mensen schulden hebben, voorkomen wij dat deze verergeren en tot andere problemen leiden. We bieden intensieve, persoonlijke begeleiding op 
maat op alle leefgebieden waar dit nodig is. Mensen die uit de schulden komen, krijgen waar nodig ook naderhand nog ondersteuning om te voorkomen 
dat zij opnieuw in de problemen komen. Ondanks dat mensen schulden hebben kunnen zij blijven deelnemen aan activiteiten in de samenleving. Door te 
investeren in gezinnen met kinderen die nu opgroeien in armoede willen we voorkomen dat die kinderen later in een zelfde situatie belanden.

Dit zijn de doelen: 
1. We zorgen dat mensen met schulden, en met name kinderen, actief blijven in de samenleving
2. We ondersteunen mensen met schulden (of die net uit de schulden komen) op alle benodigde leefgebieden
3. Kinderen die opgroeien in armoede leven later zelf niet in armoede

5.4 We voorkomen dat schulden verergeren en 
tot andere problemen leiden



5.4 We voorkomen dat schulden verergeren en 
tot andere problemen leiden

Bewustwording
Mensen en organisaties worden zich 
bewust van preventie, hun eigen rol 
daarin en hebben de wil om er mee aan 
de slag te gaan

2019 Beleid schuldhulpverlening 
Projectteam de Loep dacht inhoudelijk mee over het beleid en vertelde over de inhoud van de oorzakelijke analyse van 
Voorst onder de Loep en de input van ervaringsdeskundigen en experts die het team voor deze analyse sprak.

Randvoorwaarden
Organisaties/mensen zijn in staat om 
preventief te werken: tijd, middelen, 
competenties, vaardigheden, geld

2019 Vroegsignalering en integrale aanpak
De gemeente stelt nieuw beleid voor schuldhulpverlening vast en werkt aan de vertaling daarvan in werkprocessen met 
aandacht voor preventie, vroegsignalering en een integrale aanpak (één aanspreekpunt).

Ontwikkeling 
• Organisaties gaan intern anders 

werken
• Organisaties gaan samenwerken / de 

verbinding aan met andere partijen 
• Organisaties pakken nieuwe opgaven 

/ hiaten op (programma’s)

2019 Signaleren mensen met geldproblemen in de bijstand 
Vanuit de gemeente (team werk en inkome, schulden en MNV) is een aantal werkprocessen toegevoegd en/of aangepast 
waarmee meer signalen van geldzorgen in beeld komen:
• Bij de intake voor het aanvragen van een uitkering kijkt de klantmanager rechtmatigheid of mensen voor toeslagen 

of voorzieningen in aanmerking komen en worden deze zo nodig al ingevuld en aangevraagd. Ook wordt er direct 
een koppeling gemaakt, waar nodig en wenselijk, met Jeugdsportfonds en Leergeld. Om de week is een intermediair 
van Leergeld/JSF aanwezig op Klein Twello om vragen te beantwoorden en aanvragen direct in te kunnen dienen. 

• Vanuit de intake wordt er ook gekeken of mensen in aanmerking komen voor de voedselbank. De gemeente heeft de 
afspraak met de voedselbank dat onze aanmelding hiervoor direct de financiële toets is zodat mensen daar niet een 
extra intake hoeven te doen.

• Vanuit Eno/Salland ontvangt team werk en inkomen betalingsachterstanden. Deze worden doorgezet naar de 
coördinator schuldhulpverlening die samen met medewerker schildhulpverlening deze mensen thuis benaderd en 
probeert om met ze in contact te komen.

• In het overleg met IJsseldal Wonen krijgt het financieel adviesteam signalen door van mensen met 
huurachterstanden. Ook deze mensen worden benaderd.

Uitvoering
organisaties komen tot projecten en 
acties waar de samenleving daadwerkelijk 
iets van merkt en die bijdragen aan de 
doelen van Voorst onder de Loep.

Acties
• Schuldhulpverlening op de kaart
• Mensen met schulden en hun kinderen blijven actief 
• Signaleren van geldproblemen bij bijstand



5.4 We voorkomen dat schulden verergeren en 
tot andere problemen leiden

Acties

Schuldhulpverlening op de kaart
De gemeente verbetert de hulp aan 
mensen die in de schulden (dreigen) te 
komen.

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.

Signaleren geldproblemen bij bijstand 
De gemeente signaleert geldproblemen bij 
mensen die een uitkering ontvangen. Zij gaat 
in gesprek over de financiële situatie van de 
persoon of het gezin om hulp te bieden.



Streefbeeld 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
6.3 We ontvangen tijdig

passende hulp
6.4 Onze zorg is effectief en

kwalitatief hoogwaardig



De preventieve uitdaging

Mensen geven vaak niet uit zichzelf aan dat ze zich eenzaam voelen. We willen eenzaamheid uit de taboesfeer halen door er meer over te praten. Ook 
willen we mensen helpen om zich bewust te worden van hun gemis aan contacten. Eenzaamheid ontstaat namelijk niet van de één op de andere dag, het is 
een sluipend proces. Als mensen zich durven uit te spreken, is het belangrijk dat we daarna ook mensen kunnen ondersteunen om meer sociale contacten 
aan te gaan en hun sociale netwerk op peil te houden of zelfs te vergroten. Daarbij is het belangrijk dat we weten wat de behoefte van mensen zelf is, 
zodat we zoveel mogelijk kunnen aansluiten bij hun vraag.

Eenzaamheid ontstaat vaak door het verlies van een belangrijke persoon in ons leven. Deze vorm van eenzaamheid kunnen we eigenlijk niet oplossen. We 
kunnen deze persoon immers nooit vervangen. Eenzaamheid ontstaat ook doordat onze verwachting van het aantal sociale contacten niet overeenstemt 
met de realiteit. Sociale cohesie in buurten en kernen is buitengewoon belangrijk om te voorkomen dat mensen (jong en oud) op deze tweede wijze 
vereenzamen of er alleen voor komen te staan. Wanneer mensen elkaar kennen, ontstaat er meer gelegenheid en openheid om elkaar te kunnen helpen. 
Om voor elkaar klaar te staan, moet je elkaar kennen: hiervoor is ontmoeting en persoonlijk contact noodzakelijk.

Dit zijn de doelen:
1. We ontmoeten elkaar in onze buurt
2. We staan waar nodig voor elkaar klaar
3. De directe omgeving en (maatschappelijke) organisaties vangen signalen van eenzaamheid op en melden deze
4. We durven ons uit te spreken als we ons eenzaam voelen (eenzaamheid uit de taboesfeer)
5. We sluiten met ons aanbod aan bij de behoefte van mensen met gevoelens van eenzaamheid

6.1 We bieden geborgenheid in onze directe omgeving 
en we kijken naar elkaar om



6.1 We bieden geborgenheid in onze directe omgeving 
en we kijken naar elkaar om

Bewustwording
Mensen en organisaties worden zich 
bewust van preventie, hun eigen rol 
daarin en hebben de wil om er mee aan 
de slag te gaan

2018 

2019

Kerken 
Met de binnen de gemeente actieve kerkelijke organisaties voerden we overleg over de visie en doelen van Voorst 
onder de Loep. Kerken zijn zeer actief op meerdere thema’s rond kwetsbare mensen. Een aantal kerken werkt ook al 
nauw samen. We legden verbindingen van de kerken met andere maatschappelijke organisaties in de gemeente, zodat 
deze partijen met elkaar nog meer impact kunnen hebben.

Eenzaamheid verkennen
Meerdere gesprekken gevoerd met beleidsmedewerkers en partners vanuit projectteam De Loep om het thema 
eenzaamheid te verkennen. 

Aandacht voor eenzaamheid
Projectteam de Loep verbindt partijen aan elkaar die bezig zijn met het onderwerp eenzaamheid en we dragen bij aan 
het Sociaal Café van het najaar 2019 dat gaat over eenzaamheid.

Randvoorwaarden
Organisaties/mensen zijn in staat om 
preventief te werken: tijd, middelen, 
competenties, vaardigheden, geld

2019 Klein Twello
In 2019 is Klein Twello geopend, een plek waar organisaties preventief werken, ontmoeting in de buurt mogelijk is en 
signalen van eenzaamheid kunnen worden opgevangen.

Vrijwilligerscoördinator De Benring
De gemeente heeft de Woonzorgcoöperatie Voorst extra (financieel) ondersteund om haar preventieve activiteiten 
verder uit te bouwen en goede afspraken te maken met Voorster Belang en de Voorster dorpscontactpersoon. Het 
projectteam dacht hierin mee.

Trefpunt Duistervoorde 
De gmeeente ondersteunt Trefpunt Duistervoorde met een eenmalig bedrag om de beschikbare ruimte beter 
toegankelijk te maken voor groepen van diverse groottes. Het projectteam De Loep denkt mee over aanvullende 
fondsenwerving.

Ontwikkeling 
• Organisaties gaan intern anders 

werken
• Organisaties gaan samenwerken / de 

verbinding aan met andere partijen 
• Organisaties pakken nieuwe opgaven / 

hiaten op (programma’s)

2019 Aanpakken van eenzaamheid
Samen met de gemeente en Mens en Welzijn maakt het projectteam de Loep een aanzet tot een integrale aanpak van 
Eenzaamheid. Het team voerde diverse gesprekken met diverse partijen om te inventariseren wat er al is, wat er speelt 
en wat de behoefte is. 
• Het vinden en bereiken van mensen die te maken hebben, of mogelijk gaan krijgen, met eenzaamheid. Focus op 

moeilijk bereikbare groepen door outreachend te werken
• Bewustmakingscampagne in de gemeente, waarbij je inwoners aanspreekt op hun rol in voorkomen  van 

eenzaamheid (bel eens aan bij de buurman bijvoorbeeld)
• Insteek op Life Events in het voorkomen van eenzaamheid
• Specifieke aandacht voor jongeren, die een andere aanpak en behoefte hebben. Hoe die aanpak eruit ziet moet nog 

vormkrijgen in samenspraak met jongerenorganisaties.
Dit is in ontwikkeling en moet een vervolg krijgen in een programmatische aanpak.

Uitvoering
organisaties komen tot projecten en 
acties waar de samenleving daadwerkelijk 
iets van merkt en die bijdragen aan de 
doelen van Voorst onder de Loep

Acties
• Wandelgroep Wilp-Achterhoek 
• Ontmoetingsplek voor mensen in rouw
• Bezoekdienst voor weduwnaars en weduwen
• Weggeefkast Klein Twello



6.1 We bieden geborgenheid in onze directe omgeving 
en we kijken naar elkaar om

Acties

Wandelgroep Wilp-Achterhoek
De dorpscontactpersoon in Wilp-Achterhoek 
richt een wandelgroep op.
Zo ontmoeten mensen elkaar en 
wandelen ze samen.

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.

Weggeefkast Klein Twello
ABC de Cirkel plaatst een weggeefkast 
met boeken, spelletjes en speelgoed in 
Klein Twello. Cliënten van de dagbesteding 
begeleiden het brengen en nemen van de 
spullen.



De preventieve uitdaging

Mensen die kwetsbaar zijn of worden, bijvoorbeeld vanwege ouderdom, psychiatrische klachten, niet aangeboren hersenletsel of dementie, blijven langer 
thuis. Juist voor kwetsbare mensen is het hebben van sociale contacten en een vangnet erg belangrijk.

We willen hen ondersteunen om zo mobiel en zelfredzaam mogelijk te blijven. Zo kunnen zij bij ontmoetingsplekken, voorzieningen en winkels blijven 
komen. Voor kwetsbare mensen die niet thuis kunnen blijven wonen willen we voldoende geschikte opvang- en woonplekken in onze eigen gemeente 
realiseren. Dat geldt voor diverse doelgroepen, waarbij het nodig is om de behoefte te achterhalen. Waar mensen een beperkt eigen netwerk hebben, of 
(weer) thuis komen wonen vanuit de zorg is er een vangnet aanwezig dat zorgt voor gepaste ondersteuning. 

Veel kwetsbare mensen krijgen hulp van mantelzorgers. Dat is een zware en verantwoordelijke taak. We willen mantelzorgers ondersteunen en bij hen het 
besef laten landen dat zij in onze samenleving altijd kunnen terugvallen op professionele zorg.

Dit zijn de doelen: 
1. Kwetsbare mensen krijgen naar hun gevoel voldoende aandacht en hebben voldoende sociale contacten
2. We ondersteunen kwetsbare mensen om mobiel en zelfredzaam te blijven
3. Kwetsbare mensen weten waar ze hulp of ondersteuning kunnen krijgen om hun sociale netwerk te vergroten
4. Mantelzorgers weten dat ze kunnen terugvallen op professionele zorg
5. We bieden aanvullende ondersteuning aan mensen met een te beperkt eigen netwerk
6. We steunen mensen die vanuit de zorg thuis komen of thuis wonen en kwetsbaar zijn
7. We bieden voldoende geschikte opvang- en woonplekken voor kwetsbare mensen in onze eigen gemeente

6.2 Ook als we kwetsbaar zijn tellen we mee 
en zijn we deel van de samenleving



6.2 Ook als we kwetsbaar zijn tellen we mee 
en zijn we deel van de samenleving

Bewustwording
Mensen en organisaties worden zich 
bewust van preventie, hun eigen rol 
daarin en hebben de wil om er mee aan 
de slag te gaan

2018 

2019

Kennisuitwisseling welzijn
Het projectteam De Loep organiseerde een werkbezoek aan Ut Huus in Olst voor Mens en Welzijn en Gemeente Voorst.

Woonbehoefte diverse doelgroepen
Vanuit het projectteam hebben we aandacht gevraagd voor de woonbehoefte van diverse doelgroepen die gemeente, 
woningcorporatie en ontwikkelaars mogelijk onvoldoende in beeld hebben dan wel waarvoor in de gemeente Voorst 
geen tot weinig aanbod is op dit moment. Bijvoorbeeld: ouderen die in hun dorp willen blijven wonen maar dat niet 
kunnen, woonvormen voor autistische jongeren, woningen voor mensen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen, etc.

Evaluatie mantelzorg- en vrijwilligersbeleid
Het mantelzorg- en vrijwilligersbeleid van de gemeente is geëvalueerd. Projectteam De Loep dacht hierin mee en levert 
input voor de opzet van een nieuw mantelzorg en vrijwilligersbeleid.

Fysiek en sociaal domein
Als projectteam hebben we fysiek en sociaal domein bij elkaar gebracht om vanuit elkaars wereld en taal samen te 
werken aan het realiseren van woonvormen aansluitend bij de behoefte van kwetsbare groepen. Hierdoor heeft een 
bijeenkomst plaatsgevonden rondom wonen en zorg, met inzichten vanuit de analyse van Voorst onder de Loep. 
De uitdaging is om de behoefte en aantallen van kwetsbare doelgroepen beter inzichtelijk te krijgen zodat we beter 
kunnen sturen op bijzondere woonvormen in onze gemeente.

Fondsen projecten Mens en Welzijn
Als projectteam De Loep denken we mee met Mens en Welzijn over subsidieaanvragen voor thuiscoach en 
mogelijkheden vanuit de subsidiegelden programma langer thuis wonen. 

Randvoorwaarden
Organisaties/mensen zijn in staat om 
preventief te werken: tijd, middelen, 
competenties, vaardigheden, geld

2018

2019

Toekomst sociaal werk 
De gemeente is in gesprek met drie grote subsidieontvangers, MEE, Stimenz en Mens en Welzijn over de invulling van 
welzijn en maatschappelijk werk in onze samenleving en hun onderlinge samenwerking daarin. Als projectteam denken 
we hierin mee, zodat het aansluit bij de analyse van Voorst onder de Loep, bijvoorbeeld als het gaat over het beter in 
beeld krijgen van mensen én het signaleren van mensen. 

Verbinding wijkverpleegkundigen en beleidsmakers
De wijkverpleegkundigen signaleren veel bij kwetsbare mensen waar zij thuis komen. Als projectteam hebben we 
geholpen de verbinding te leggen tussen deze professionals in de uitvoering en de beleidsmedewerkers van de 
gemeente. Zodat beleid en uitvoering beter op elkaar aansluiten en elkaar versterken.

Inventarisatie behoefte aan beschermd wonen
Vanuit de wetgever is de ‘doordecentralisatie’ van beschermd wonen aangekondigd, waardoor het landelijk en in de 
regio ook een actueel thema is. Mede met de inzichten vanuit Voorst onder de Loep is fysiek domein van de gemeente 
samen met sociaal domein in gesprek met meerdere zorgpartijen om te kijken waar volgens hen behoeften liggen om 
bestaande woonvoorzieningen te vernieuwen dan wel nieuwe woonvormen toe te voegen.



Ontwikkeling 
• Organisaties gaan intern anders 

werken
• Organisaties gaan samenwerken / de 

verbinding aan met andere partijen 
• Organisaties pakken nieuwe opgaven 

/ hiaten op (programma’s)

2018

2019

Mantelzorg - verbindingen en nieuwe doelgroepen
Het projectteam heeft contacten gelegd of versterkt tussen het steunpunt mantelzorg van Mens en Welzijn en andere 
relevante partijen binnen mantelzorg (Tactus Verslavingszorg, GGnet, en Mantelzorg.nl), waardoor er meer kennis 
en ervaring kan worden uitgewisseld. Het projectteam denkt mee over het aanspreken van meer doelgroepen en een 
breder aanbod voor mantelzorgers. Mens en Welzijn zet actief in op jonge mantelzorgers in de gemeente. 

Verbindingen welzijn en samenleving
Het projectteam heeft contacten gelegd tussen Mens en Welzijn en onder meer de Dorpskerk Twello, Hemmes 
Uitvaartverzorging en Vluchtelingenwerk. Dit heeft geleid tot mooie samenwerking en gezamenlijke activiteiten.

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Het koploperschap (onafhankelijke) cliëntondersteuning kent twee projecten: beide zijn er opgericht de mensen zo 
goed mogelijk te ondersteunen. Een project is bedoeld voor kwetsbare mensen en het pro-actief ondersteunen van 
hen. Het betreft mensen een licht verstandelijke beperking en een autistische stoornis. Voor deze groep komt een pilot 
waarbij zij ondersteund worden met een lifecoach.

Ouderendag - samenwerking
Als projectteam brachten we Zwembad de Schaeck en Mens & Welzijn bij elkaar en denken we mee over het organiseren 
van een “ouderendag” in 2020 voor ruim 100 ouderen uit onze gemeente.

Ontmoeting jongeren met autisme
Een groep jongeren met autisme wilden graag mee bij elkaar komen. We ondersteunden MEE Veluwe om het zogeheten 
Meeting Point plaats te kunnen laten vinden in Klein Twello.

Uitvoering
organisaties komen tot projecten en 
acties waar de samenleving daadwerkelijk 
iets van merkt en die bijdragen aan de 
doelen van Voorst onder de Loep

Acties
• Ga samen!
• De Verzilverlening
• De Huistest
• De opstapwoning
• Gebouwen Voorst voor iedereen toegankelijk 
• Roos Radeloos
• Ouderendag
• Zeker bewegen
• Bewegen en dementie
• Gespreksgroep mantelzorgers
• Fietsinformatiedag voor senioren
• Pilot met gespecialiseerde cliëntondersteuning

6.2 Ook als we kwetsbaar zijn tellen we mee 
en zijn we deel van de samenleving



6.2 Ook als we kwetsbaar zijn tellen we mee 
en zijn we deel van de samenleving

Acties

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. 

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.

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.

Pilot met gespecialiseerde 
cliëntondersteuning
MEE Veluwe ondersteunt een groep 
van 40 inwoners met een licht 
verstandelijke beperking of autisme bij 
levensgebeurtenissen (groot of klein) om 
te voorkomen dat zij in de problemen 
komen.

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.

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.



De preventieve uitdaging

Om inwoners tijdig zorg te kunnen bieden en problemen niet te laten verergeren, is het belangrijk dat ze in beeld zijn bij instanties en zorgverleners. Dat 
betekent dat we signalen van mensen die zorg nodig hebben zo vroeg mogelijk herkennen en kunnen plaatsen. Hiertoe is veel kennis nodig van dergelijke 
signalen en moeten mensen signalen durven en kunnen melden. Bovendien moet de follow up na melding van een signaal goed georganiseerd zijn.

Ook is het essentieel dat we inwoners bereiken. Eén van de grootste uitdagingen is namelijk om mensen te bereiken die zelf nog onvoldoende bewust zijn 
van hun hulpvraag. Ook willen we mensen bereiken die we normaal gesproken niet kunnen bereiken. Een specifieke groep daarin zijn jongeren die omdat 
ze volwassen worden uit Jeugdzorg komen. Een deel van deze jongeren verdient onze blijvende aandacht, om te voorkomen dat zij problemen krijgen.
We zetten in op meer openheid: wanneer inwoners een hulpvraag durven stellen, kunnen ze geholpen worden. We willen dus bereiken dat inwoners zich 
kwetsbaar durven op te stellen en om hulp vragen, zonder ‘vraagverlegenheid’ te vertonen. Om mensen de hulpvraag te laten stellen is het belangrijk dat 
mensen voldoende weten over het hulpaanbod en of ze bijvoorbeeld een eigen bijdrage moeten betalen. 

Inwoners die hulp zoeken moeten de toegang naar zorg goed weten te bewandelen. Daarvoor is het van belang dat ze het CJG, MNV en Wmo-loket 
voldoende kennen en zich vertrouwd genoeg voelen om hun hulpvraag te stellen. Binnen de gemeente ontwikkelen we kennis om signalen goed te kunnen 
beoordelen en mensen direct de juiste zorg te bieden passend bij hun behoefte.

Dit zijn de doelen: 
1. We signaleren mensen met problemen tijdig en handelen daarnaar
2. Gemeente en maatschappelijke organisaties bereiken mensen met hulpvragen
3. Kwetsbare jongeren die vanuit Jeugdzorg uitstromen blijven in beeld
4. We weten voldoende over het zorgaanbod om tijdig hulp te vragen
5. We voelen ons veilig en vertrouwd om hulp te zoeken (geen vraagverlegenheid)
6. We weten waar we terecht kunnen als we hulp of ondersteuning nodig hebben
7. De gemeente heeft voldoende kennis in huis en schakelt tijdig specialistische kennis in om te beoordelen welke zorg we nodig hebben
8. We krijgen direct de hulp die we nodig hebben, passend bij onze behoefte

6.3 We ontvangen tijdig passende hulp



6.3 We ontvangen tijdig passende hulp
Bewustwording
Mensen en organisaties worden zich 
bewust van preventie, hun eigen rol 
daarin en hebben de wil om er mee aan 
de slag te gaan

2018 

2019

Bereiken van mensen
Eén van de kernuitdagingen van preventie is het eerder en beter bereiken van mensen. In ieder gesprek dat we hebben 
met partijen die een project of actie op willen zetten besteden we hier aandacht aan. Mensen in stille armoede, mensen 
die eenzaam zijn, mensen die thuis zitten met psychische klachten, etc. Je bestaande (hulp)aanbod volstaat misschien 
prima, maar maken de mensen voor wie het bedoeld is er gebruik van? Dit is een rode draad voor ieder beleid, project en 
actie in het sociaal domein: Weet je waar je doelgroep zit en waar je doelgroep behoefte aan heeft? Het projectteam ziet 
dat de bewustwording hiervan onder heel veel partijen in het sociaal domein is toegenomen. 

Signaleren van problemen
Een andere kern uitdaging is het (tijdig) signaleren van mensen met een (beginnend) probleem, bijvoorbeeld aan de hand 
van levensgebeurtenissen. Des te eerder je signaleert en het signaal op de juiste plek krijgt, des te groter is de kans dat 
een probleem tijdig erkent en aangepakt wordt. Door het projectteam is hier aandacht voor gevraagd. In de ontwikkeling 
van diverse programma’s of nota’s wordt hier nu specifiek aandacht aan besteed.

Vraagverlegenheid inwoners
Door de continue aandacht voor het in beeld hebben van je doelgroep is onder meer binnen CJG, MNV, welzijn en 
maatschappelijk werk het bewustzijn versterkt dat het niet voor elke inwoner logisch is dat hij/zij het hulpaanbod kent 
of zomaar binnenstapt in het Kulturhus.

Dienstverlening gemeente richting inwoners
We nemen deel aan, brengen inhoud vanuit de analyse van Voorst onder de Loep in en stemmen af met belangrijke 
gemeentelijke projecten als de omgevingswet, het nieuwe gemeentehuis en het dienstverleningsconcept.

Randvoorwaarden
Organisaties/mensen zijn in staat om 
preventief te werken: tijd, middelen, 
competenties, vaardigheden, geld

2018

2019

Zorg voor boeren
Project Zorg voor Boeren draagt bij aan het inzicht in en bewustwording van de financiële situatie van boeren. Vanuit 
Voorst Onder de Loep hebben wij hieraan een financiële bijdrage geleverd. 

Social media
Vanuit het projectteam gaven we advies over social media gebruik van diverse partijen, waaronder het CJG, gericht op het 
beter bereiken van je doelgroep.

CJG en preventie
Het CJG constateert in overleg met projectteam De Loep dat er vanwege werkdruk onvoldoede ruimte is om meer aan 
preventie te doen dan dat op dit moment het geval is (bijv pilot met huisarts Terwolde en opvoedsteunpunt). 

Positionering en profilering maatschappelijke organisaties
Met een aantal belangrijke maatschappelijke partners (Bibliotheek, Mens en Welzijn, MNV, CJG, Zwembad De Schaeck) 
werken we aan het thema signaleren en bereiken. In een profileringsdag begeleidt projectteam De Loep deze 
organisaties om hun eigen positonering (waartoe en voor wie bestaan we) te duiden en van daaruit na te denken 
over hun profilering om zoveel mogelijk mensen van de doelgroep op de juiste wijze te bereiken. Zo werken zij aan 
vraagstukken over hun communicatie, social media gebruik, website, en het bereiken van de juiste groepen.

Kansrijke start
In de zomer van 2019 schreven projectteam De Loep en de gemeente een projectplan voor Kansrijke Start en vroegen 
hiervoor subsidie aan bij ZonMW. De kern van het idee is een expertiseteam in de gemeente met kennis over vragen voor 
ouders over zwanger worden, zwanger zijn en de eerste 2,5 jaar van het kindje. Ouders kunnen dan snel passende hulp 
krijgen en hulpverleners schakelen expertise in wanneer het nodig is.



6.3 We ontvangen tijdig passende hulp

Ontwikkeling 
• Organisaties gaan intern anders 

werken
• Organisaties gaan samenwerken / de 

verbinding aan met andere partijen 
• Organisaties pakken nieuwe opgaven 

/ hiaten op (programma’s)

2018

2019

Huisartsen en toegang
Projectteam De Loep constateerde met huisartsen en gemeente dat de samenwerking tussen de toegang tot zorg (MNV 
en CJG) en de huisartsen verbeterd kan worden en dat meer duidelijk kan worden voor welke niet-medische, leefstijl 
gerelateerde zaken de huisartsen mensen direct kunnen doorverwijzen naar het CJG en MNV. 

MNV en preventie
Projectteam De Loep dacht mee met het MNV over het (proactief) bereiken van mensen, het beter vindbaar zijn van het 
MNV en het zoveel mogelijk aansluiten bij de behoefte en mogelijkheden van mensen. Het MNV is bovendien bezig met 
een doorontwikkeling, waarbij veel raakvlakken liggen met het behalen van doelen van Voorst onder de Loep. 

Informele en formele zorg
Als projectteam hebben we de acht vrijwilligers van Meet-in 11 (een inloopmoment georganiseerd door de Dorpskerk 
in de Bieb) en Maatschappelijk Werk (Stimenz) met elkaar verbonden. Maatschappelijk werk kan de acht vrijwilligers, 
die daar mensen ontvangen en luisteren naar hun verhaal, ondersteunen met deskundigheid bij het signaleren van 
problemen en, naar behoefte, andere professionele hulp die het MNV kan bieden.

CJG bij de huisarts
Het CJG neemt plaats in de praktijk van de huisarts in Terwolde. Hierdoor kunnen ouders van jongeren meteen in 
gesprek met de jeugdhulpverlener om te bepalen welke zorg er nodig is. 

Doorontwikkeling MNV
Het MNV is volop in ontwikkeling, projectteam De Loep denkt hierin mee. De start van het koploperschap 
cliëntondersteuning zal veel impact hebben op de werkwijze van het MNV. Hierover zijn we als team continu in gesprek 
met het MNV.

Eenzaamheid: outreachend werken
Bij het gesprek over het thema eenzaamheid begeleid door het projectteam erkenden de aanwezige partijen dat bij deze 
problematiek (evenals schulden) het vinden en bereiken van de doelgroep een grote uitdaging is. De groep benoemt dit 
onderwerp expliciet als actie (hoe kunnen we meer outreachend werken en ook in de kernen de mensen bereiken).

Bereiken doelgroepen
In navolging van hun inspirerende lezing op Zodusfest nodigt projectteam de Loep Buutvrij uit om terug te komen naar 
Voorst voor een masterclass. In deze verdiepingssessie ondersteunen zij meerdere organisaties (gemeente, welzijn, bieb, 
etc.) met het nadenken over hoe op creatieve wijze hun doelgroep beter te bereiken.



6.3 We ontvangen tijdig passende hulp

Uitvoering
organisaties komen tot projecten en 
acties waar de samenleving daadwerkelijk 
iets van merkt en die bijdragen aan de 
doelen van Voorst onder de Loep

Acties
• Samenwerking huisartsen en ENO
• Zorg voor boeren en het buitengebied
• De Cliëntenraad signaleert
• Eerste hulp bij verward gedrag
• Mentoren voor jongeren die uitstromen uit Jeugdzorg
• Expertisepunt rouwverwerking voor jongeren
• Steungezinnen voor jongeren
• Zichtbaarheid CJG en MNV in de dorpen
• Storytelling van alledaagse dingen
• Telefoonnummer tussen de oren - 11Voorst
• Zorg die jou past
• Scholing dementie
• Kennismaken met de mogelijkheden van Cognos 
• Mensen raken in hun hart 
• Financieel straatje
• Inzet sociale media maatschappelijke organisaties
• Eén krachtig digitaal platform
• Mensen informeren over financiële regelingen 
• Kennen en gekend worden: het CJG is er voor jou!
• Folders in de Buurtbus 
• Vitaliteitsbeurs
• Signaaltips dementie
• Cliëntondersteuning in het kader van koplopertraject
• Communicatie met voortijdig schoolverlaters



Acties

6.3 We ontvangen tijdig passende hulp

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.

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.

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 gemeente 
Voorst verkennen samen met andere 
maatschappelijke organisaties hoe inwoners 
alle informatie over het aanbod aan 
ondersteuning en activiteiten beter kunnen 
vinden.

Mentoren voor jongeren die uitstromen uit 
Jeugdzorg 
De gemeente Voorst zet mentoren in om 
kwetsbare jongeren te helpen om zelfstandiger 
te worden.

Vitaliteitsbeurs
Stichting Mens en Welzijn organiseert 
een beurs  voor ouderen over blijven 
bewegen en gezond oud worden.

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.

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.

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.

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.



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 
nodig hebben om de regie over hun eigen 
leven te nemen. Daarbij staan de wensen 
van die mensen zoveel mogelijk centraal.

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.

Communicatie met voortijdig schoolverlaters
De gemeente Voorst wijzigt zowel de toon 
als de manier waarop zij met jongeren in 
contact komt als zij stoppen met school 
zonder een diploma. Zo kan de gemeente er 
achter komen waarom jongeren stoppen met 
school en ze daar waar nodig bij helpen.

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

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

Acties



De preventieve uitdaging

Onze zorg werkt vanuit de behoefte van mensen met een zorgvraag. Daarvoor willen we werken aan een balans tussen vertrouwen en verantwoording, 
waarbij financiers van zorg sturen op de effecten van interventies. Het uitvoeren van regels en administratie komt in dienst te staan van een effectieve en 
kwalitatief hoogwaardige zorg. De financiers van zorg stemmen hiertoe hun werkwijze zoveel mogelijk op elkaar af. Zo blijft de administratiedruk voor 
zorgaanbieders binnen de perken.  

Sinds de overheveling van veel zorgtaken naar de gemeente is hard gewerkt aan het opzetten van het Centrum Jeugd en Gezin en het Maatschappelijk 
Netwerk Voorst. Ook de komende jaren werkt de gemeente door aan de organisatie van de zorg. Het doel is dat de rollen en werkwijze van de partners in 
het zorgnetwerk duidelijk zijn, zodat de zorgverlening effectief is. De zorg werkt daarbij goed samen, ook al zijn de organisaties  soms concurrenten van 
elkaar, in het belang van de inwoners van de gemeente Voorst.  

Dit zijn de doelen: 
1. Onze zorg werkt vanuit de behoefte van mensen met een zorgvraag
2. Financiers van zorg sturen op de effecten van interventies met een goede balans tussen vertrouwen en verantwoording
3. Het uitvoeren van regels en administratie staat in dienst van een effectieve en kwalitatief hoogwaardige zorg
4. Financiers van zorg, in het bijzonder de gemeenten, stemmen hun werkwijze richting zorgverleners op elkaar af
5. De rollen en werkwijze in ons lokale zorgnetwerk zijn duidelijk
6. Onze zorg werkt goed samen in het belang van de inwoners van de gemeente Voorst 

6.4 Onze zorg is effectief en kwalitatief hoogwaardig



6.4 Onze zorg is effectief en kwalitatief hoogwaardig
Bewustwording
Mensen en organisaties worden zich 
bewust van preventie, hun eigen rol 
daarin en hebben de wil om er 
mee aan de slag te gaan

2018 

2019

Financiers van zorg
Met zorginkopers van het zorgkantoor Midden-IJssel en van zorgverzekeraar Eno hebben we een bijeenkomst 
gehad over de realisatie van Voorst onder de Loep. Het zorgkantoor wil zoveel als mogelijk de uitvoering van acties 
ondersteunen. Bijvoorbeeld om huisartsen meer tijd te kunnen bieden voor het gesprek met hun cliënten om leefstijl 
gerelateerde aspecten van problematiek in beeld te krijgen.

Samenwerking met Eno
Als projectteam met Eno en de gemeente een samenwerking voorbereid op gebied van Ziekte en Zorg naar Gezondheid 
en Gedrag en daartoe een subsidie aanvraag bij het ministerie van VWS voorbereid. Eno heeft besloten deze aanvraag 
niet door te zetten. De samenwerking van Eno met de gemeente is nu gericht op concrete ‘business cases’ waarmee 
binnen GGZ, Ouderenzorg en Leefstijl meer preventief wordt gewerkt. Het projectteam denkt mee in dit proces.

Randvoorwaarden
Organisaties/mensen zijn in staat om 
preventief te werken: tijd, middelen, 
competenties, vaardigheden, geld

2018

2019

Transformatiefonds jeugd
Het projectteam heeft met de gemeente de mogelijkheden verkend om een aanvraag te doen voor het 
transformatiefonds (extra rijksmiddelen naar regio’s).

Tijd voor huisartsen
De HCDO werkt aan het project ‘Meer tijd voor de patiënt’. Praktijken krijgen van Eno een extra vergoeding voor 
inzet van een waarnemer of een physician assistent (PA) als ze aan de voorwaarden voldoen. De extra capaciteit die 
beschikbaar komt in de huisartsenpraktijk, kan worden ingezet op één of meer van de volgende thema’s: langer consult, 
efficiëntere praktijkvoering, begrenzen van de zorg of verschuiving van de zorg.

Verlagen administratieve druk
De regio en gemeente sluiten aan bij de landelijke berichtenstandaarden voor zorgtoewijzing en facturatie. De gemeente 
nam deel aan een landelijke schrapsessie van het project ‘Ontregel de zorg’.

Monitoring zorg
De monitoring wordt steeds inzichtelijker, nu een aantal jaren gegevens zijn verzameld sinds de transitie. Door de 
gemeente is inzet gepleegd om  gegevens te kunnen leveren, om fouten op te schonen en data goed te kunnen 
interpreteren.
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Ontwikkeling 
• Organisaties gaan intern anders 

werken
• Organisaties gaan samenwerken / de 

verbinding aan met andere partijen 
• Organisaties pakken nieuwe opgaven 

/ hiaten op (programma’s)

2018

2019

Zorgstelsel: gemeente
De gemeente is, vaak in aansluiting op regionale initiatieven, op een aantal manieren bezig met de doelen (6.4) met 
betrekking tot de kwaliteit van zorg. Als projectteam hebben we hierin een beperkte rol door af en toe mee te denken.
• Inkooptraject gericht op verlagen administratiedruk met de inkoopregio
• Pilot resultaat sturing: Met de inkoopregio en een aantal grote jeugdzorgaanbieders wordt specifiek gekeken naar 

doelrealisatie van het traject, redenen van uitval van cliënten en de cliënttevredenheid. Hiermee krijgen we meer zicht 
op de resultaten van de trajecten die zijn ingezet en of de ondersteuning passend was.

• Monitoring cliëntinformatie: aantal cliënten, trajecten, wie doorverwezen, stijging/daling, type zorgvraag, leeftijd.

Integraal werken handhaving en sociaal domein
Handhaving, politie en sociaal domein werken inmiddels veel meer samen onder andere in een regulier overleg, dit alles 
naar aanleiding van inzichten en verbinding vanuit Voorst onder de Loep. 

Huisartsen en gemeente
De gemeente en HCDO zoeken elkaar op. Focus ligt ook op volgen van de impact hiervan op de frontoffice en 
gemeentelijke inzet. Het projectteam heeft een actieve rol in de werkgroep met beleidsmedewerkers die de impact en 
rol voor gemeente vanuit dit project oppakt. Dit sluit ook aan bij de actie van de HCDO: Meer tijd voor de patiënt.

Accountmanagement gemeente
De gemeentelijke accountmanager, beleidsmedewerkers en coördinatoren van de toegang voeren gesprekken met 
belangrijke aanbieders (financieel, inhoudelijk) over de te verwachte prognose, instroom en andere ontwikkelingen.

Verbinden school en zorg
In de gemeente Voorst wordt in 2019 op een aantal scholen voor speciaal en regulier onderwijs  meegedaan aan een 
pilot om Jeugdhulp en onderwijs met elkaar te verbinden. De pilot wordt gefinancieerd vanuit het Transformatiebudget 
dat door het ministerie van VWS beschikbaar is gesteld voor de hele zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Ook  pilots 
in andere gemeenten in de regio kunnen in Voorst effect hebben.

Uitvoering
organisaties komen tot projecten en 
acties waar de samenleving daadwerkelijk 
iets van merkt en die bijdragen aan de 
doelen van Voorst onder de Loep

Acties
• Ondersteuning voor een gezonder leven
• Zoeken naar een gedeelde passie  
• Samenwerking politie, handhaving en zorg
• Centraal meldpunt voor handhaving 
• Welzijn op recept
• Visie op welzijn
• Meer tijd voor de patiënt
• Pilot verbinden school en jeugdhulp
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Acties
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.

Centraal meldpunt handhaving
De gemeente Voorst stelt één 
meldpunt in waar inwoners 
meldingen kunnen doen over 
bijvoorbeeld overlast, asbest en 
bouwzaken. 

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 maatschappelijke 
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.

Zoeken naar een gedeelde passie
Medewerkers binnen het sociaal 
domein van de gemeente werken aan 
een betere samenwerking. 

Meer tijd voor de patiënt
Huisartsen krijgen in een pilot van HCDO 
meer tijd voor hun patiënten zodat ze een 
betere inschatting kunnen maken van de 
benodigde zorg en de juiste plek voor die 
zorg.
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