Voorst onder de loep
De gemeente Voorst onderzoekt of en hoe maatschappelijke problemen binnen
de gemeente voorkomen kunnen worden. In maart van dit jaar is daarom gestart
met het project: Voorst onder de Loep. Onder de naam ‘De Loep’ is een
projectteam samengesteld met leden van verschillende maatschappelijke
organisaties die actief zijn binnen Voorst. Namens De Passerel is onze collega
Henriëtte Kodden lid van dit projectteam.
Het projectteam bestaat uit:
Koen van Bremen en Nadia Strieker
(Gemeente Voorst)
Peter Bast (Tactus)
Ernst van Beek (zorgmanege de
Vrijbuiter)
Niek van Gurp (zwembad de Schaeck)
Leon Hoeben (Mens & Welzijn)
Henriëtte Kodden (De Passerel)
Yvonne Lengkeek (bibliotheek BrummenVoorst)
Jessica de Vries (Pluryn)
Mozes Wilhelm Marinho Sanches
(Universiteit Leiden)
Niet op de foto: Lien de Kruiff (Kringloop
Twello)
Henriette: “Het projectteam ‘De Loep’ werkt gedurende een jaar aan ideeën en
acties. We gaan uit van een probleemvermoeden. In ons proces volgen we de
methode Klinkers. Met deze methode willen we samen met inwoners en
betrokkenen binnen de gemeente tot oplossingen komen. Om zoveel mogelijk
kennis uit de bewoners zelf te halen, zijn we op zoek gegaan naar sleutelfiguren,
dit zijn personen die met kennis en ervaring kunnen vertellen over preventie.
Met hun input komt het projectteam komend jaar tot analyses, doelen en
oplossingen. Inmiddels worden 460 sleutelfiguren geïnterviewd. Alle
interviewverslagen worden gebundeld in een bloemlezing waarin de verschillende
onderwerpen op thema aan elkaar worden gekoppeld. Zo ontstaat er een analyse
van wat binnen de gemeente Voorst wordt ervaren als probleem. Vandaaruit
kunnen we verder kijken naar oplossingen.”
Meepraten?
Tweewekelijks vinden in het Kulturhus ruimte 21 (1e verdieping)
terugkoppelmomenten plaats. Tijdens deze momenten vertellen leden van het
projectteam je over de voortgang in het project. Je kunt luisteren, vragen stellen
en ideeën opperen. De terugkoppelmomenten zijn van 12.00 tot 12.30 uur, de
eerstkomende is op maandag 10 juli.
In de nieuwsbrief vind je meer informatie, meld je aan via
onderdeloep@voorst.nl
Kijk ook eens op www.voorst.nl/onderdeloep

