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Managementsamenvatting 

Wonen in uw dorp 

Inwoners van alle vier de dorpen geven aan dat zij het zeer prettig vinden om in hun dorp te 

wonen. De gemiddelde waardering ligt in elk dorp namelijk  op een 8,0 of hoger. Inwoners 

van Klarenbeek zijn het meest tevreden over het woongenot in hun dorp, zij geven 

gemiddeld een 8,4.  

 

Ook met het leven in het algemeen zijn de inwoners van de vier dorpen erg tevreden. In alle 

vier de dorpen waarderen de inwoners hun leven gemiddeld met het cijfer 8,0 of hoger.  Het 

hoogste cijfer dat hier gegeven wordt is een 8,2 door de inwoners van Teuge. 

 

De groene woonomgeving is voor inwoners van Voorst, Terwolde en Klarenbeek de 

belangrijkste reden om in hun dorp te wonen. Voor inwoners van Teuge is dit het feit dat 

hun woning aansluit bij hun wensen. Redenen die daarnaast vaak genoemd worden als 

reden om in hun dorp te wonen zijn de ruime woonomgeving en dat inwoners zijn 

opgegroeid in het dorp waar ze wonen. 

 

Waardering van het dorp 

De inwoners van de vier onderzochte dorpen is gevraagd wat zij vinden van een aantal 

thema’s in het dorp waar zij wonen. Over het algemeen wordt de sociale veiligheid (mate 

van criminaliteit en sociale controle), het aanbod van scholen en het aanbod van 

kinderopvang erg goed gewaardeerd. De inzet van de gemeente Voorst op deze thema’s 

wordt, hetzij iets minder, ook redelijk goed gewaardeerd. 

 

De bereikbaarheid van de dorpen met de fiets en auto wordt door veel inwoners als (zeer) 

goed bestempeld. Over de inzet van de gemeente op deze bereikbaarheid zijn veruit de 

meerderheid van de inwoners (zeer) tevreden. Ook het onderling contact en de 

afvalinzameling wordt door inwoners van de vier dorpen erg goed beoordeeld. 

 

Er zijn een aantal thema’s die beduidend minder goed worden gewaardeerd door de 

inwoners van de vier onderzochte dorpen. Zo wordt het woningaanbod met name door 

inwoners van Voorst en Terwolde vaak als (zeer) slecht beoordeeld. In deze beide dorpen is 

dan ook een kwart of minder van de inwoners (zeer) tevreden over de inzet van de 

gemeente Voorst op dit thema. Over de verkeersveiligheid zijn met name inwoners van 

Terwolde ontevreden en hetzelfde geldt voor de inzet van de gemeente op dit thema. 

 

Het aanbod van horecavoorzieningen wordt met name door inwoners van Voorst vaak als 

(zeer) slecht beoordeeld. Ook het aanbod van winkels en zorgvoorzieningen wordt door 

veel inwoners negatief beoordeeld. Met name in Teuge zijn deze beoordelingen negatief; 

minder dan 10% van de inwoners vindt deze twee thema’s (zeer) goed. In zowel het aanbod 

van horecavoorzieningen, als het aanbod van winkels en zorgvoorzieningen zijn de 

inwoners van de dorpen ontevreden over de inzet van de gemeente Voorst. 
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Als we in het algemeen kijken naar de belangrijkste verschillen tussen dorpen, dan zien we 

dat inwoners van Teuge en Klarenbeek vaker tevreden zijn over de besproken thema’s en 

de inzet van de gemeente Voorst op deze thema’s vaker hoger waarderen. Inwoners van 

Voorst vinden de thema’s gemiddeld vaker (zeer) slecht en zijn het minst vaak (zeer) 

tevreden over de inzet van de gemeente op de betreffende thema’s. Terwolde zit hier 

tussenin; zij zijn vaak positiever dan inwoners van Voorst, maar minder positief dan 

inwoners van Teuge en Klarenbeek. 

 

Van alle genoemde thema’s vinden de inwoners van de vier onderzochte dorpen de sociale 

veiligheid, een gezonde leefomgeving en onderling contact het vaakst belangrijk. Dit zijn 

alle drie thema’s waar de meeste inwoners positief over zijn. Inwoners van Voorst vinden 

het woningaanbod het belangrijkste thema. Op dit moment vinden veel inwoners van 

Voorst het woningaanbod in hun dorp (zeer) slecht en zijn zij ontevreden over de inzet van 

de gemeente op dit thema.  

 

Andere thema’s en suggesties 

Aan de inwoners van alle vier de dorpen is gevraagd of er nog andere thema’s zijn waar 

meer aandacht aan zou moeten worden besteed. Een van de thema’s die hier vaak 

genoemd wordt is woningbouw die meer specifiek bestemd is voor starters, alleenstaanden 

en ouderen. Verkeersveiligheid is daarnaast een thema wat in alle dorpen in meer of 

meerdere mate terugkomt en volgens inwoners prioriteit zou moeten krijgen.  

 

Veel inwoners van Voorst zijn van mening dat de aandacht van de gemeente Voorst teveel 

uitgaat naar Twello, waardoor er nauwelijks aandacht is voor de andere dorpen. Zowel 

inwoners van Voorst als Teuge geven aan behoefte te hebben aan glasvezel. Veel inwoners 

van Terwolde merken op dat het dorpshuis overdag wordt ingenomen door de basisschool 

en dat dit ten koste gaat van activiteiten in het dorpshuis. Inwoners van Klarenbeek 

benoemen hier vaak dat zij graag zouden zien dat Klarenbeek tot één gemeente gaat 

behoren en geven hierbij de voorkeur aan de gemeente Voorst.  

 

Waardering gemeente Voorst 

Inwoners van Teuge en Klarenbeek zijn veelal positief over de manier waarop de gemeente 

omgaat met participatie en leefbaarheid in hun dorp. 86% van de inwoners van Teuge vindt 

dat de gemeente goed/voldoende een beroep doet op inwoners om zelf een bijdrage te 

leveren aan de leefbaarheid. Inwoners van Voorst zijn wat minder positief dan de inwoners 

van de andere drie dorpen. 72% van de inwoners van Voorst is van mening dat de 

gemeente Voorst onvoldoende luistert naar de mening van inwoners en 62% vindt dat de 

gemeente inwoners niet voldoende betrekt bij haar plannen en activiteiten.  

 

Als we kijken naar de initiatieven van burgers en de manier waarop de gemeente Voorst 

hiermee omgaat, dan zien we een vergelijkbaar beeld. Veel inwoners van Teuge en 

Klarenbeek zijn van mening dat de gemeente inwoners en organisaties voldoende ruimte 

geeft om ideeën te realiseren en dat zij buurtinitiatieven op het gebied van leefbaarheid 

voldoende ondersteunen. Inwoners van Voorst zijn hier opnieuw minder tevreden over. 

Inwoners van Terwolde zitten hier in beide gevallen tussenin. 
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Sociale cohesie en inzet voor de buurt 

We hebben inwoners gevraagd hoe zij de sociale cohesie en binding met de buurt ervaren. 

In alle vier de onderzochte dorpen geeft een ruime meerderheid aan dat inwoners in hun 

dorp voor elkaar klaar staan, dat mensen elkaar goed kennen en dat mensen in hun dorp 

op een prettige manier met elkaar omgaan. Teuge en Klarenbeek springen er in positieve 

zin uit. Minder dan een kwart van de inwoners van alle vier de dorpen geeft aan dat weinig 

mensen in hun dorp aan buurtactiviteiten willen deelnemen. Er zijn in alle dorpen dus veel 

mensen die hier wel aan deel willen nemen. 

 

Iets minder dan de helft van de inwoners in alle vier de dorpen vindt het belangrijk om 

zichzelf in te zetten als vrijwilliger in het belang van hun dorp. In Teuge en Klarenbeek geeft 

meer dan de helft van de inwoners daarnaast aan dat er voldoende mensen zijn die zich in 

willen zetten in het belang van hun dorp. In Voorst en Terwolde geeft iets meer dan een 

kwart van de inwoners aan dat er voldoende mensen die zich in willen zetten. 

 

Inwoners van Klarenbeek hebben zich in de afgelopen 12 maanden het vaakst ingezet voor 

hun dorp of buurt. In Teuge (11%) zette men zich het vaakst in als zijnde een van de 

initiatiefnemers. Ook zijn er veel inwoners die aangeven dat zij in de toekomst bereid zijn 

zich in te zetten voor dorp of buurt.  Wederom geven inwoners van Klarenbeek (49%) het 

vaakst aan hier toe bereid te zijn. Voor ongeveer een derde van de inwoners van alle vier de 

dorpen is het van belang of het een eenmalige actie betreft of iets wat langer loopt. 

 

Inwoners is ook gevraagd op welke thema’s zij vinden dat inwoners zelf een actieve 

bijdrage moeten leveren. Met name op het gebied van sociale veiligheid, geluk en 

gezondheid en gezonde leefomgeving zien inwoners van de vier dorpen een actieve rol 

weggelegd voor de inwoners van hun eigen dorp. Op het gebied van bereikbaarheid en 

mobiliteit en bedrijvigheid en werkgelegenheid zijn de minste inwoners van mening dat 

inwoners uit hun eigen dorp hieraan een actieve bijdrage moeten leveren. Inwoners van 

Teuge, Terwolde en Klarenbeek zijn vaker van mening dat inwoners van hun dorp een 

actieve bijdrage moeten leveren dan inwoners van Voorst.  

 

Met uitzondering van inwoners van Klarenbeek, zijn inwoners bekender met de 

dorpsbelangenvereniging dan met de dorpscontactpersoon. In Teuge is het meeste aantal 

inwoners bekend met de dorpsbelangenvereniging (66%). In Voorst is men het minst 

bekend met de dorpsbelangenvereniging (42%). Met de dorpscontactpersoon zijn ook in 

Voorst de minste inwoners bekend (22%). De website www.kijkindekernen.nl is in alle vier 

de dorpen niet erg bekend. In Terwolde is men hier meest bekend mee. 

 

Sociaal netwerk 

In alle vier de onderzochte dorpen hebben erg veel inwoners dagelijks/wekelijks contact 

met vrienden, familie en mensen uit de buurt. Inwoners van Voorst hebben het vaakst 

dagelijks/wekelijks contact met de mensen uit hun buurt en professionele hulpverleners. In 

Klarenbeek hebben inwoners het vaakst dagelijks/wekelijks contact met vrijwilligers uit het 

dorp. 
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Online contact hebben inwoners uit de vier dorpen voornamelijk dagelijks/wekelijks met 

vrienden en familie. Met mensen uit de buurt is minder vaak dagelijks online contact. 

Inwoners van Teuge hebben het vaakst online contact met mensen uit hun buurt en met 

vrijwilligers uit het dorp.  

 

Samenredzaamheid 

Met uitzondering van Voorst geeft ruim drie kwart van de inwoners aan dat zij mensen in 

hun omgeving hebben waar zij van op aan kunnen. Zij hebben veel mensen in hun 

omgeving op wie zij volledig kunnen vertrouwen en hebben voldoende mensen met wie zij 

zich nauw verbonden voelen.  Ook kunnen zij gemakkelijk mensen vinden om met hen 

leuke dingen te doen en is er altijd iemand in hun omgeving bij wie zij met dagelijkse 

probleempjes terecht kunnen. In Voorst geldt hetzelfde maar hier geeft 59% aan dat zij 

makkelijk mensen vinden om met hen leuke dingen te doen. 

In alle dorpen zijn weinig inwoners die gezelligheid om zich heen missen en hun kring van 

vrienden en kennissen te beperkt vinden. Inwoners van Voorst geven van de vier dorpen het 

vaakst aan dat zij gezelligheid om zich heen missen (12%) en dat zij hun kring van vrienden 

en kennissen te beperkt vinden (14%). Over het algemeen kunnen we uit deze stellingen 

concluderen dat er relatief weinig inwoners zijn van de vier onderzochte dorpen die  

aangeven te weinig mensen in hun omgeving te hebben. 

 

Vitaliteit 

De ruime meerderheid van de inwoners van de vier onderzochte dorpen is veerkrachtig te 

noemen. Met name in Teuge, Terwolde en Klarenbeek is een erg grote groep (≥ 62%) 

veerkrachtig te noemen. In Voorst zijn de minste mensen veerkrachtig, maar ook hier is 

meer dan de helft van de inwoners veerkrachtig. Veerkrachtige inwoners zijn vaker gelukkig, 

kunnen beter tegenslagen verwerken en hebben vaak een groter sociaal netwerk om op 

terug te vallen. 

 

Het percentage niet veerkrachtige inwoners ligt in alle vier de dorpen onder de 10%. In 

Voorst is het aantal niet veerkrachtige inwoners het grootst; 9% is hier niet veerkrachtig. 

Wanneer we dit vergelijken met bestaande onderzoeken dan zien we dat dit aantal, hoewel 

hoger dan de andere onderzochte dorpen, nog steeds lager is dan het percentage niet 

veerkrachtige inwoners in Noord-Brabant.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De rekenkamercommissie gemeente Voorst heeft een belevingsonderzoek naar de vitaliteit 

van de dorpen in de gemeente Voorst uitgevoerd met als doel de gemeenteraad inzicht te 

bieden in wat de dorpen nodig hebben om vitaal te blijven. Wat maakt een dorp vitaal? Wat 

zijn de kenmerken en opgaven in de dorpen? Welke rol heeft de samenleving hier zelf in? En 

hoe kan de gemeente hieraan bijdragen?  

 

Dit onderzoek sluit aan bij Streefbeeld 3 van het gemeentelijke project ‘Voorst onder de 

loep’: De kwaliteit van leven in al onze kernen is goed.  

 

De rekenkamercommissie is gestart met een vooronderzoek, waarin een uitgebreid 

overzicht is gemaakt met data van de dorpen, zoals de aanwezige voorzieningen, 

bevolkingsopbouw, inkomen, verhuisbewegingen en dergelijke. Een overzicht met 

voorzieningen per kern is echter slechts een eerste en onvolledige stap in de beeldvorming 

over de vitaliteit van de kernen. Voorzieningen en vitaliteit verhouden zich als kip en ei tot 

elkaar: zijn de voorzieningen randvoorwaardelijk voor vitaliteit of zijn ze er juist het gevolg 

van?  

Het vooronderzoek maakte duidelijk dat het begrip ‘vitaliteit’ op meerdere manieren is te 

definiëren. Voor de rekenkamercommissie staat de toekomstbestendigheid centraal. Sociale 

veerkracht is daarom een belangrijk aspect. Daarbij gaat het om het beeld van de inwoners 

zelf op de vitaliteit van hun dorp. De vitaliteit van een dorp wordt immers in belangrijke 

mate bepaald door de eigen inzichten en initiatieven van de inwoners en hun organisaties 

(verenigingen, kerken, dorpsraden, gemeenschapshuizen, ondernemers et cetera) en de 

mate waarin een gemeenschap in staat is om met ontwikkelingen in de toekomst om te 

gaan (sociale veerkracht). 

 

De rekenkamercommissie heeft Het PON daarom gevraagd hierop een belevingsonderzoek 

uit te voeren.  

1.2 Vier onderzoeksdorpen 

Om het onderzoek behapbaar te houden heeft de rekenkamercommissie ervoor gekozen 

het onderzoek te richten op een selectie van vier dorpen. Er is gekozen voor de dorpen 

Voorst (inclusief Gietelo)1, Teuge, Klarenbeek2 en Terwolde. Deze keuze is in de beginfase 

van het vooronderzoek op basis van een professionele inschatting gemaakt.  

 

 
1 In de rapportage spreken we over het dorp Voorst. We bedoelen hiermee het 

dorp Voorst inclusief Gietelo. 
2 Het dorp Klarenbeek bestaat uit 2 delen: een deel dat behoort tot de 

gemeente Voorst en een deel dat behoort tot de gemeente Apeldoorn. In dit 

onderzoek is ervoor gekozen beide delen mee te nemen in het onderzoek, 

omdat het voor inwoners één dorp betreft. 



 

Het PON | Vitale dorpen gemeente Voorst 2 

Daarna is de selectie getoetst in een quick scan door ZKA Leisure Consultants3. In de quick 

scan is aan de hand van tien indicatoren voor ruimtelijke kwaliteit en tien indicatoren voor 

sociale kwaliteit voor elk van de dertien dorpen een indicatie van de vitaliteit gemaakt. Uit 

deze quick scan kwam naar voren dat de dorpen bovengemiddeld scoren op ruimtelijke 

kwaliteit. Met uitzondering van Twello, Voorst en Bussloo scoren alle dorpen ook 

bovengemiddeld op sociale kwaliteit. De dorpen Voorst, Teuge, Klaarenbeek en Terwolde 

lieten daarbij voldoende onderling verschil zien om de oorspronkelijke selectie te 

handhaven. 

1.3 Centrale vraagstelling en onderzoeksvragen 

Op basis van de door de rekenkamercommissie geformuleerde doelstelling zijn we 

gekomen tot de volgende centrale vraagstelling en onderzoeksvragen voor het 

belevingsonderzoek:  

 

Centrale vraagstelling: 

• Wat zijn in de ogen van de inwoners de belangrijke kenmerken van hun dorp? 

• Welke opgaven zien de inwoners voor een vitaal dorp in de toekomst? 

• Welke rol heeft de samenleving hier zelf in?  

• Hoe kan de gemeente(raad) in beleid en uitvoering effectief en efficiënt op die opgaven 

en rol van de samenleving aansluiten? 

 

Dit leidt tot de volgende onderzoeksvragen: 

• In hoeverre zijn de inwoners in staat te anticiperen op ontwikkelingen die op hen 

afkomen om de vitaliteit van het dorp in de toekomst te waarborgen? 

(=veerkrachtmeting) 

• Welke opgaven ervaren de inwoners om de vitaliteit van hun dorp te 

behouden/versterken? 

• Welke rol vervullen de inwoners en willen zij vervullen om de vitaliteit van de dorp te 

behouden/versterken? 

• Hoe ervaren de inwoners de wijze waarop de gemeente(raad) in beleid en uitvoering 

aansluit bij de opgaven die er liggen? 

• Hoe ervaren de inwoners de wijze waarop de  gemeente(raad) omgaat met de (actieve) 

rol die de samenleving wil vervullen?   

  

 
3 Zie ZKA Leisure Consultants (2019), Vitaliteit gemeente Voorst: 

positionering kernen Voorst. Te raadplegen via de website van de 

rekenkamercommissie. 
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1.4 Gehanteerde werkwijze 

Afstemming met Voorst onder de Loep 

Omdat in dit belevingsonderzoek vitaliteit dorpen een goede afstemming met het project 

Voorst onder de Loep essentieel is, is gestart met een interview/gesprek met de projectleider 

van Voorst onder de Loep.  

 

Doel van het gesprek was om inzicht te krijgen in de acties die reeds vanuit Voorst onder de 

Loep hebben plaatsgevonden in de vier onderzoeksdorpen en eventueel nog (gaan) 

plaatsvinden. Zodat we hiermee bij de uitvoering van het onderzoek en de communicatie 

naar de inwoners rekening kunnen houden. 
 

Bijeenkomst met dorpsbelangenverenigingen en dorpscontactpersonen 

Vervolgens heeft een gezamenlijke bijeenkomst (groepsgesprek) plaatsgevonden met de 

dorpsbelangenverenigingen en de dorpscontactpersonen van de vier onderzoeksdorpen.  

Doel van het gesprek was hen te informeren over het onderzoek en hen mee te nemen in de 

onderzoeksopzet. Het is belangrijk dat het onderzoek van onderaf wordt gedragen door de 

inwoners. De dorpscontactpersonen en dorpsbelangenverenigingen zijn daarin een 

belangrijke schakel.  

 

De dorpscontactpersonen en dorpsbelangenverenigingen hebben meegedacht over de 

inhoud van de vragenlijst en hebben een belangrijke rol vervuld in het onder de aandacht 

brengen van de vragenlijst en mobiliseren van de inwoners om de vragenlijst daadwerkelijk 

in te vullen. De uitnodiging bij de vragenlijst is mede namens de dorpscontactpersonen en 

dorpsbelangenverenigingen ondertekend. 

 
Dorpsbrede enquête per dorp 

Om de beleving van de inwoners te 

inventariseren hebben we bij alle 

inwoners van 18 jaar en ouder een 

enquête uitgezet in de vier 

onderzoeksdorpen. Met een enquête 

kunnen we namelijk niet alleen de 

beleving van een grote (representatieve) 

groep inwoners ophalen, maar is het 

tevens mogelijk de veerkrachtstellingen 

in de enquête op te nemen en een 

veerkrachtmeting uit te voeren.  

 

Ieder huishouden in de vier 

onderzoeksdorpen heeft een vragenlijst 

in de brievenbus ontvangen. De 

vragenlijst was geadresseerd aan alle bewoners van 18 jaar en ouder. De vragenlijst kon 

zowel op papier als online worden ingevuld.  
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1.5 Leeswijzer 

In deze rapportage leest u de onderzoeksresultaten van de enquête. Deze zijn weergegeven 

in hoofdstuk 2. Hierin zijn de resultaten op hoofdlijnen weergegeven. De uitgebreide 

resultaten zijn terug te vinden in een aparte tabellenrapportage4. 

 

In veel van de figuren in dit rapport is ervoor gekozen om alleen het percentage (helemaal) 

eens of (zeer) goed weer te geven. Dit in verband met de leesbaarheid van het rapport. Dit 

geldt voor alle figuren m.u.v. de figuren bij paragraaf 2.1 ‘Wonen in uw dorp’ en 2.8 

‘Vitaliteit’. Wanneer opvallend veel inwoners neutraal, (helemaal) oneens of (zeer) slecht 

hebben geantwoord, dan staat dit beschreven onder de figuur. 

 

In hoofdstuk 3 vindt u de respons en achtergrondgegevens van de respondenten aan het 

onderzoek.   

 
4 Het PON (2020) Belevingsonderzoek vitaliteit dorpen gemeente Voorst. 

Tabellenboek  
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2 Resultaten 

2.1 Wonen in uw dorp 

Als eerste hebben we gevraagd hoe lang mensen al in het betreffende dorp wonen en hoe 

zij hun eigen dorp en leven over het algemeen waarderen.  

 

Tabel 1  Hoe lang woont u reeds in uw dorp? 

 n Korter dan      

2 jaar 

2 tot 5 jaar 5 tot 10 jaar 10 tot 15 

jaar 

15 jaar of 

langer 

Voorst 286 6 14 7 8 65 

Teuge 112 2 19 2 15 61 

Terwolde 285 6 12 10 9 63 

Klarenbeek 391 9 7 5 8 70 

 

In alle vier de onderzochte dorpen is ongeveer twee derde van de inwoners al 15 jaar of 

langer woonachtig. Klarenbeek is het dorp waar zowel de meeste mensen korter dan 2 jaar 

wonen (9%) als waar de meeste mensen 15 jaar of langer wonen (70%).  

 

Figuur 1  Hoe prettig vindt u het om in uw dorp te wonen? Geeft dit aan met een rapportcijfer van 1 

(zeer onprettig) tot en met 10 (zeer prettig).  

 
 

Inwoners van alle vier de dorpen geven aan dat zij het zeer prettig vinden om in hun dorp te 

wonen. De gemiddelde waardering ligt in elk dorp namelijk  op een 8,0 of hoger. Inwoners 

van Klarenbeek zijn het meest tevreden over het woongenot in hun dorp, zij geven 

gemiddeld een 8,4.  
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Figuur 2  Hoe tevreden bent u momenteel –over het geheel genomen- met uw leven? Geeft dit aan met 

een rapportcijfer van 1 (helemaal niet) tot en met 10 (helemaal wel). 

 
 

Over het geheel genomen zijn de inwoners in de vier dorpen tevreden met hun leven. In alle 

vier de dorpen waarderen de inwoners hun leven gemiddeld met het cijfer 8,0 of hoger.  Het 

hoogste cijfer dat hier gegeven wordt is een 8,2 door de inwoners van Teuge. 

 

Tabel 2  Wat zijn voor u de drie belangrijkste redenen om in uw dorp te wonen?  (n = 1.034) 

 Belangrijkste      

reden 

2e belangrijkste 

reden 

3e belangrijkste    

reden 

Voorst Groene 

woonomgeving 

Woning sluit aan bij 

wensen 

Ik ben hier 

opgegroeid 

Teuge 
Woning sluit aan bij 

wensen 

Ruime 

woonomgeving 

Buurtbewoners op 

prettige manier met 

elkaar om 

Terwolde Groene 

woonomgeving 

Ruime 

woonomgeving 

Woning sluit aan bij 

wensen 

Klarenbeek Groene 

woonomgeving 

Ik ben hier 

opgegroeid 

Ruime 

woonomgeving 

 

Inwoners van de vier dorpen geven veelal vergelijkbare redenen die zij belangrijk vinden om 

in hun dorp te wonen. Zo is de groene woonomgeving voor inwoners van Voorst, Terwolde 

en Klarenbeek de belangrijkste reden om in hun dorp te wonen. Redenen die daarnaast 

meerdere malen genoemd worden in de top 3 zijn dat de woning aansluit bij hun wensen 

(3x), de ruime woonomgeving (3x) en dat inwoners zijn opgegroeid in hun dorp (2x). 

Inwoners van Teuge vinden het aansluiten van de woning bij hun wensen de belangrijkste 

reden om in hun dorp te wonen. Ook de prettige manier waarop buurtbewoners met elkaar 

omgaan wordt door hen belangrijk gevonden. De groene woonomgeving en het feit dat 

men er is opgegroeid speelt in Teuge een minder belangrijke rol.   
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8,2
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2.2 Waardering van het dorp op diverse thema’s 

We hebben de inwoners diverse thema’s voorgelegd en gevraagd hoe ze hun dorp op dit 

betreffende thema waarderen. Per thema konden zij aangeven of het dorp naar hun 

mening heel goed, goed, niet goed en niet slecht, slecht of heel slecht scoort. 

 

2.2.1 Woningaanbod 

 

Figuur 3 Wat vindt u van het totale woningaanbod in het dorp waar u woont? (n = 897)                             

- % (zeer) goed 

 
 

Het totale woningaanbod wordt niet door veel inwoners van de vier dorpen als (zeer) goed 

aangemerkt. In Voorst vindt 15% van de inwoners dat het woningaanbod (zeer) goed is en 

vindt meer dan de helft van de inwoners (53%) het woningaanbod in het dorp (zeer) slecht.  

 

In Teuge zijn de inwoners meer tevreden over het woningaanbod. 41% van de inwoners 

vind het woningaanbod in Teuge (zeer) goed. Eveneens 41% vindt het woningaanbod niet 

goed en niet slecht en 18% vindt het woningaanbod (zeer) slecht. 
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2.2.2 Veiligheid 

 

Figuur 4 Wat vindt u van de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid in het dorp waar u woont?     

(n = 1.046) - % (zeer) goed 

 
 

In drie van de vier dorpen wordt de verkeersveiligheid door ten minste 50% van de 

inwoners als (zeer) goed ervaren. In Terwolde ligt dit percentage beduidend lager. Hier 

vindt een kwart van de inwoners (26%) dat de verkeersveiligheid in hun dorp (zeer) goed is 

en vindt 42% de verkeersveiligheid (zeer) slecht.  

 

De sociale veiligheid (mate van criminaliteit, sociale controle e.d.) wordt over het algemeen 

als goed beoordeeld. In elk van de vier dorpen is ten minste 70% van de inwoners van 

mening dat de sociale veiligheid (zeer) goed is. Klarenbeek springt er in positieve zin uit; 

85% van zijn inwoners vindt de sociale veiligheid in het dorp (zeer) goed. 
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2.2.3 Inrichting en onderhoud van de openbare ruimte 

 

Figuur 5 Wat vindt u van de inrichting en het onderhoud van het openbaar groen en van de 

bestrating in het dorp waar u woont? (n = 1.045) - % (zeer) goed 

 
 

In de dorpen Teuge, Terwolde en Klarenbeek is ten minste twee derde van de inwoners van 

mening dat de inrichting en onderhoud van het openbaar groen en de speelvoorzieningen 

(zeer) goed is. In Voorst zijn minder  inwoners hierover tevreden. 42% van de inwoners 

waardeert de inrichting en het onderhoud van het openbaar groen en de 

speelvoorzieningen als (zeer) goed en 18% als (zeer) slecht. 40% vindt dat inrichting en 

onderhoud van het openbaar groen en speelvoorzieningen niet goed en niet slecht is. 

 

Wat betreft de inrichting en het onderhoud van de bestrating zijn het de inwoners van 

Terwolde die hier minder positief over zijn in vergelijking met de inwoners uit de andere 

drie dorpen. 44% vindt dit namelijk (zeer) goed tegenover ruim de helft in de overige 

dorpen. Inwoners van Klarenbeek zijn het meest positief over de inrichting en het 

onderhoud van de bestrating in het dorp (64%). 
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2.2.4 Bereikbaarheid 

 

Figuur 6 Wat vindt u van de bereikbaarheid met de fiets, auto en openbaar vervoer in het dorp waar 

u woont? (n = 1.050) - % (zeer) goed 

 
 

Over de bereikbaarheid met fiets en auto is de overgrote meerderheid van de inwoners van 

de vier dorpen positief. Bereikbaarheid met de fiets wordt door ten minste 85% van de 

inwoners als (zeer) goed aangemerkt. Voor bereikbaarheid met de auto ligt dit percentage 

op ten minste 92%. 

 

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer kan rekenen op een veel minder hoge 

waardering. Met name in Teuge (16%) en Terwolde (26%) is een kwart of minder van de 

inwoners van mening dat de bereikbaarheid met openbaar vervoer (zeer) goed is. De helft 

van de inwoners in Teuge (50%) en Terwolde (51%)  vindt de bereikbaarheid met het 

openbaar vervoer (zeer) slecht. In Voorst zijn de meeste inwoners positief over de 

bereikbaarheid met het openbaar vervoer.  
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2.2.5 Aanbod van voorzieningen 

 

Figuur 7 Wat vindt u van het aanbod van scholen, horecavoorzieningen, zorgvoorzieningen, 

winkels, kinderopvang en de communicatiemogelijkheden in het dorp waar u woont? (n = 

1.047) - % (zeer) goed 

 
 

Over het aanbod van scholen zijn inwoners in alle vier de dorpen overwegend positief. Met 

name in Klarenbeek is men positief; 81% van de inwoners geeft aan het aanbod van 

scholen (zeer) goed te vinden. In Terwolde zijn de inwoners relatief het minst tevreden, 

maar ook hier waardeert twee derde van de inwoners het aanbod van scholen als (heel) 

goed. 
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Het oordeel over het aanbod van horecavoorzieningen verschilt behoorlijk tussen Voorst en 

de overige drie dorpen. In Voorst vindt 11% van de inwoners het aanbod van 

horecavoorzieningen (zeer) goed. In de overige dorpen ligt dit percentage vier tot vijf keer 

zo hoog.  In Teuge is men relatief het meest tevreden over het aanbod van 

horecavoorzieningen in het dorp. 

 

Het aanbod van winkels wordt in alle dorpen door het minste aantal inwoners als (zeer) 

goed aangemerkt. Met name In Teuge is dit het geval; 82% van de inwoners vindt het 

aanbod van winkels hier (zeer) slecht. Klarenbeek scoort  hierop ten opzichte van de andere 

dorpen het beste. Ook het aanbod van zorgvoorzieningen wordt door inwoners van Teuge 

weinig positief beoordeeld. Hier geeft 6% van de inwoners aan dit (zeer) goed te vinden.  

In de overige dorpen vindt ten minste één derde van de inwoners het aanbod van 

zorgvoorzieningen (zeer) goed. Hierop scoort Klarenbeek van de vier dorpen het meest 

positief. 

 

Over het aanbod van kinderopvang is men overwegend positief. In Terwolde zijn relatief de 

minste mensen hier positief over (57%), terwijl de inwoners van Voorst (78%) en Klarenbeek 

(79%) hierover het vaakst positief zijn. 

 

De communicatiemogelijkheden (telefoonbereik, internetsnelheid, brievenbus e.d.) worden 

door 56% van de inwoners van Voorst als (zeer) goed aangemerkt. In de overige dorpen ligt 

dit percentage wat lager. In Teuge is één derde van de inwoners van mening dat de 

communicatiemogelijkheden hier (zeer) goed zijn.  

 

 

2.2.6 Woon- en leefklimaat 

 

Figuur 8 Wat vindt u van de gezonde leefomgeving, het onderling contact en de aantrekkelijkheid 

van het dorp waar u woont? (n = 1.055) - % (zeer) goed 
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In alle dorpen is de ruime meerderheid van mening dat de gezonde leefomgeving (de 

kwaliteit van de lucht, bodem, water en mate van geluidshinder) in hun dorp (zeer) goed is. 

In Teuge ligt dit percentage het laagst (69%) en in Klarenbeek het hoogst (83%). Het 

percentage dat de gezonde leefomgeving als (zeer) slecht waardeert is klein en varieert van 

3% in Voorst tot 7% in Terwolde)  

 

In alle vier de dorpen zijn de inwoners over het algemeen heel tevreden over het onderling 

contact en de gezelligheid in het dorp.  Met name in Klarenbeek (91%) geven erg veel 

inwoners aan dat zij het onderlinge contact en de gezelligheid in hun dorp (zeer) goed 

vinden.  

 

Van de drie thema’s die worden weergegeven in bovenstaande figuur wordt de 

aantrekkelijkheid en uitstraling van het dorp door het minste aantal inwoners als (zeer) 

goed aangemerkt. Echter wordt dit thema in alle dorpen alsnog door ongeveer tweederde 

van de inwoners  (zeer) goed gevonden. Voorst scoort op dit thema, evenals op onderling 

contact en gezelligheid, iets lager dan de overige drie dorpen. 

 

 

2.2.7 Bedrijvigheid en werkgelegenheid 

 

Figuur 9 Wat vindt u van de bedrijvigheid en werkgelegenheid in het dorp waar u woont?                      

(n = 850) - % (zeer) goed 

 
 

De bedrijvigheid en werkgelegenheid wordt gematigd positief beoordeeld. Met name in 

Voorst zijn weinig inwoners hier positief over; 13% vindt de bedrijvigheid en 

werkgelegenheid hier (zeer) goed. 38% van de inwoners waardeert de bedrijvigheid en 

werkgelegenheid in Voorst als (zeer) slecht. In Klarenbeek zijn relatief de meeste inwoners 

positief en de minste inwoners negatief over de bedrijvigheid en werkgelegenheid. 
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2.2.8 Overheidsdiensten 

 

Figuur 10 Wat vindt u van de afvalzameling en veiligheidsdiensten in het dorp waar u woont?  

(n = 1.055) - % (zeer) goed 

 
 

Ten minste drie vierde van de inwoners van alle dorpen waarderen de afvalinzameling als 

(zeer) goed. In Teuge vindt 84% van de inwoners de afvalinzameling (zeer) goed. Een klein 

percentage waardeert de afvalinzameling als (zeer) slecht. Dit varieert van 4% in Terwolde 

tot 8% in Klarenbeek. 

 

De veiligheidsdiensten (politie, brandweer, ambulance) worden eveneens door veel 

inwoners als (zeer) goed aangemerkt. In Klarenbeek geeft ongeveer drie vierde van de 

inwoners (74%) aan dat zij de veiligheidsdiensten (zeer) goed vinden. Voorst scoort hierop 

relatief het laagst, maar ook hier waardeert nog steeds 58% van de inwoners de 

veiligheidsdiensten als (zeer) goed en 9% als (zeer) slecht.   
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2.3 Belangrijkste thema’s per dorp 

De inwoners zijn gevraagd om, van de in paragraaf 2.2 opgenomen thema’s, aan te geven 

welke drie zij het belangrijkste vinden.  

 

Tabel 3  Vraag 7: Kunt u van de hiervoor genoemde onderwerpen aangeven welke drie u het 

belangrijkst vindt?  (n = 1.046) 

 Belangrijkste    

thema 

2e belangrijkste 

thema 

3e belangrijkste 

thema 

Voorst 
Woningaanbod Sociale veiligheid 

Gezonde 

leefomgeving 

Teuge 
Sociale veiligheid Onderling contact 

Gezonde 

leefomgeving 

Terwolde 
Verkeersveiligheid 

Gezonde 

leefomgeving 
Sociale veiligheid 

Klarenbeek Gezonde 

leefomgeving 
Sociale veiligheid Onderling contact 

 

In alle vier de dorpen noemen de inwoners zowel de sociale veiligheid als de gezonde 

leefomgeving als één van de drie belangrijkste thema’s. De sociale veiligheid vinden 

inwoners van Teuge het belangrijkste thema. In Klarenbeek vindt men de gezonde 

leefomgeving het belangrijkst.  

In alle vier de dorpen zijn de inwoners momenteel tevreden over de sociale veiligheid en 

gezonde leefomgeving in hun dorp. Dit ervaren inwoners dus als belangrijke kwaliteiten van 

de dorpen. Het in Klarenbeek en Teuge genoemde onderlinge contact is een kernkwaliteit 

in deze dorpen, die door de inwoners momenteel heel hoog wordt gewaardeerd: 91% van 

de inwoners van Klarenbeek en 85% in Teuge vind het onderling contact/de gezelligheid in 

het dorp (zeer) goed. 

 

In Voorst vindt men het woningaanbod het belangrijkste thema. Dit is ook terug te zien in 

de waardering van het woningaanbod. Meer dan de helft  van de inwoners (53%) heeft 

aangegeven dat zij het totale woningaanbod op dit moment (zeer) slecht vinden.  

 

In Terwolde wordt verkeersveiligheid genoemd als belangrijkste thema. Ook hier komt dit 

overeen met de lage waardering die de inwoners van het dorp geven aan de 

verkeersveiligheid in hun dorp. 44% van de inwoners van Terwolde is van mening dat de 

verkeersveiligheid in hun dorp op dit moment (zeer) slecht is.  

 

Ondanks de relatief hoge mate van ontevredenheid in Voorst over het aanbod van 

horecavoorzieningen en bedrijvigheid en werkgelegenheid, in Teuge over het aanbod van 

zorgvoorzieningen, winkels  en communicatiemogelijkheden en in Terwolde over de 

bereikbaarheid met het openbaar vervoer, komen deze thema’s in geen van deze dorpen 

voor in de top 3 van belangrijkste thema’s. 

 

Kijken we naar de verschillende leeftijdscategorieën, dan valt op dat jongere inwoners (18 

tot en met 39 jaar) ten opzichte van de andere leeftijdscategorieën onderling contact 

belangrijker vinden en gezonde leefomgeving wat minder vaak in de top 3 zetten van 

belangrijke thema’s.  
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2.4 Waardering inzet gemeente Voorst op diverse thema’s 

Naast de vraag of het dorp volgens de inwoners goed of slecht scoort op diverse thema’s, is 

gevraagd hoe tevreden de inwoners zijn over wat de gemeente doet op diezelfde thema’s in 

hun dorp.  

 

2.4.1 Woningaanbod 

 

Figuur 11 Hoe tevreden bent u over wat de gemeente Voorst doet in uw dorp op het gebied van het 

totale woningaanbod? (n = 847) - % (zeer) tevreden 

 
 

De mate van tevredenheid over de inzet van de gemeente op het gebied van woningbouw 

varieert sterk tussen de verschillende dorpen. In  Voorst  is 14% (zeer) tevreden en 59% 

(zeer) ontevreden over de inzet van de gemeente Voorst op het gebied van het totale 

woningaanbod.  In Teuge zijn aanzienlijk meer inwoners hier (zeer) tevreden over (50%) en 

minder mensen (zeer) ontevreden (16%). Dit komt overeen met de waardering die de 

inwoners hebben voor het woningaanbod in het dorp. In Teuge zijn de inwoners het meest 

tevreden over het woningaanbod en in Voorst het minst van de vier dorpen. 
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2.4.2 Veiligheid 

 

Figuur 12 Hoe tevreden bent u over wat de gemeente Voorst doet in uw dorp op het gebied van de 

verkeersveiligheid en de sociale veiligheid? (n = 987) - % (zeer) tevreden 

 
 

Met uitzondering van Terwolde wordt de inzet op de verkeersveiligheid  door ongeveer de 

helft van de inwoners als positief beoordeeld. In Terwolde is 26% van de inwoners (zeer) 

tevreden en 44% (zeer) ontevreden over de inzet van de gemeente Voorst op dit thema. Ook 

hier is dat in lijn met de waardering van de inwoners voor de mate van verkeersveiligheid in 

het dorp. In Terwolde zijn de meeste inwoners ontevreden over de verkeersveiligheid en in 

Voorst het meest tevreden.  

 

Over de inzet van de gemeente Voorst voor de sociale veiligheid is de helft tot twee derde 

van de inwoners (zeer) tevreden. Inwoners van Klarenbeek zijn hierover het vaakst (zeer) 

tevreden (67%). 
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2.4.3 Inrichting en onderhoud van de openbare ruimte 

 

Figuur 13 Hoe tevreden bent u over wat de gemeente Voorst doet in uw dorp op het gebied van de 

inrichting en onderhoud van de openbare ruimte? (n = 931) - % (zeer) tevreden 

 
 

Ruim de helft van de inwoners van alle vier de dorpen is (zeer) tevreden over de inzet van de 

gemeente Voorst op het gebied van inrichting en onderhoud van de openbare ruimte. In 

Teuge zijn de inwoners het meest positief over de inzet van de gemeente voor de inrichting 

van de openbare ruimte (68%).  

 

In Klarenbeek zijn de inwoners het meest positief over het onderhoud van de openbare 

ruimte (68%). In Voorst zijn van de vier dorpen de minste inwoners (zeer) tevreden over de 

inzet van de gemeente op dit thema, maar zijn inwoners vooral neutraal (niet tevreden, niet 

ontevreden) over de inzet van de gemeente Voorst op het gebied van onderhoud van de 

openbare ruimte.  
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2.4.4 Bereikbaarheid 

 

Figuur 14 Hoe tevreden bent u over wat de gemeente Voorst doet in uw dorp op het gebied van 

bereikbaarheid met de fiets, auto en het openbaar vervoer? (n = 993) - % (zeer) tevreden 

 
 

Over de inzet van de gemeente Voorst op het gebied van de bereikbaarheid met de fiets en 

auto is de overgrote meerderheid van de inwoners van alle dorpen (zeer) tevreden. De inzet 

van de gemeente op bereikbaarheid met de fiets wordt door ten minste drie vierde van de 

inwoners als positief beoordeeld. In het geval van bereikbaarheid met de auto ligt dit 

percentage op ten minste 88%. 

 

Inzet van de gemeente op het gebied van bereikbaarheid met openbaar vervoer wordt door 

veel minder inwoners positief beoordeeld. Zeker in Teuge en Terwolde waar respectievelijk 

23% en 22% van de inwoners (zeer) tevreden is over de inzet van de gemeente Voorst op de 

bereikbaarheid van het openbaar vervoer. 

 

  

39%

91%

84%

22%

90%

79%

23%

91%

89%

43%

88%

83%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bereikbaarheid met openbaar
vervoer

Bereikbaarheid met auto

Bereikbaarheid met fiets

Voorst

Teuge

Terwolde

Klarenbeek



 

Het PON | Vitale dorpen gemeente Voorst 20 

2.4.5 Voorzieningen 

 

Figuur 15 Hoe tevreden bent u over wat de gemeente Voorst doet in uw dorp op het gebied van 

maatschappelijke en commerciële voorzieningen en communicatiemogelijkheden? (n = 

975) - % (zeer) tevreden 

 
 

Inzet van de gemeente Voorst op het gebied van maatschappelijke voorzieningen wordt 

door de meerderheid van de inwoners positief beoordeeld. Onder maatschappelijke 

voorzieningen verstaan we o.a. onderwijs, zorg en sport. In Klarenbeek is ruim drie vierde 

van de inwoners (78%) (zeer) positief over de inzet van de gemeente op dit thema. In Voorst 

ligt dit percentage ten opzichte van de andere dorpen het laagst; de helft van deze 

inwoners is (zeer) tevreden over de inzet van de gemeente Voorst op het gebied van 

maatschappelijke voorzieningen. 

 

Inzet door de gemeente op de commerciële  voorzieningen wordt beduidend minder 

positief beoordeeld. Onder commerciële voorzieningen verstaan we o.a. winkels en horeca. 

Met name in Teuge en Voorst zijn weinig inwoners (zeer) tevreden over de inzet van de 

gemeente op dit thema. In Teuge zijn de inwoners ook zeer ontevreden over het huidige 

winkelaanbod in het dorp. In Voorst werd het aanbod van horecavoorzieningen het laagst 

gewaardeerd.  

 

De waardering over de inzet van de gemeente op het gebied van 

communicatiemogelijkheden ligt in alle vier de dorpen dicht bij elkaar. Inwoners van Voorst 

zijn hier het meest positief over van alle vier de dorpen (49%). 
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2.4.6 Zorg, welzijn en welbevinden 

 

Figuur 16 Hoe tevreden bent u over wat de gemeente Voorst doet in uw dorp op het gebied van geluk 

en gezondheid en zorg en welzijn? (n = 891) - % (zeer) tevreden 

 
 

Inwoners van de vier dorpen zijn het meest positief over de inzet van de gemeente op het 

gebied van geluk en gezondheid. Klarenbeek scoort hierop het hoogst (76%) en Voorst in 

relatie tot de andere dorpen wat lager (62%). 

 

In Teuge zijn relatief weinig inwoners (zeer) tevreden over de inzet van de gemeente Voorst 

op het gebied van zorg en welzijn. Inwoners van Klarenbeek zijn hier vaker (zeer) tevreden 

over (60%).  
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2.4.7 Woon- en leefklimaat 

 

Figuur 17 Hoe tevreden bent u over wat de gemeente Voorst doet in uw dorp op het gebied van 

gezonde leefomgeving, duurzaamheid en buitengebied? (n = 942) - % (zeer) tevreden 

 
 

Over inzet van de gemeente op het gebied van de gezonde leefomgeving zijn vooral veel 

inwoners van Terwolde (73%) en Klarenbeek (74%) (zeer) tevreden. In Teuge zijn iets 

minder inwoners hier (zeer) tevreden over (58%). Over de inzet van de gemeente op het 

gebied van het buitengebied is ten minste twee derde van de inwoners (zeer) tevreden. Met 

name in Teuge zijn veel inwoners hier (zeer) tevreden over (79%). 

 

Over de inzet van de gemeente op het gebied van duurzaamheid is de waardering van 

inwoners van de vier dorpen lager. De verschillen tussen de dorpen liggen dicht bij elkaar. 

Tussen de 40% en 45% van de inwoners van de vier dorpen zijn (zeer) tevreden over de 

inzet van de gemeente op het gebied van duurzaamheid.  12% (in Teuge) tot 19% (in 

Terwolde) is (zeer) ontevreden over de inzet van de gemeente hierop. 
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2.4.8 Bedrijvigheid en werkgelegenheid 

 

Figuur 18 Hoe tevreden bent u over wat de gemeente Voorst doet in uw dorp op het gebied van 

bedrijvigheid/werkgelegenheid? (n = 812) - % (zeer) tevreden 

 
 

Minder dan de helft van de inwoners is (zeer) tevreden over de inzet van de gemeente op 

het gebied van bedrijvigheid en werkgelegenheid in hun dorp. Inwoners van Voorst zijn het 

meest ontevreden. 21% is (zeer) tevreden tegenover 40% die heeft aangegeven (zeer) 

ontevreden te zijn over de inzet van de gemeente voor de bedrijvigheid en werkgelegenheid 

in Voorst. 

 

 

2.4.9 Toezicht en handhaving 

 

Figuur 19 Hoe tevreden bent u over wat de gemeente Voorst doet in uw dorp op het gebied van 

toezicht en handhaving? (n = 876) - % (zeer) tevreden 

 

 

Minder dan de helft van de inwoners van alle vier de dorpen is (zeer) tevreden over de inzet 

van de gemeente Voorst op toezicht en handhaving. Inwoners van Voorst zijn het minst 

vaak (zeer) tevreden (30%). Inwoners van Klarenbeek zijn het meest positief over de inzet 

van de gemeente op het gebied van toezicht en handhaving (41%). 
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2.4.10 Andere thema’s | Overige suggesties [open vragen] 

 

Algemeen 

Op de vraag of er nog andere thema’s zijn waaraan in het dorp meer aandacht zou moeten 

worden besteed geven inwoners in alle vier de dorpen aan dat de afvalvoorziening beter 

zou kunnen. Het gaat hier met name om het gemis van een voorziening binnen de 

gemeente voor het aanbieden van grof vuil. Daarnaast geven inwoners uit alle vier de 

dorpen aan dat er meer fietspaden gewenst zijn die de dorpen met elkaar verbinden en dat 

huurwoningen vaak worden toegewezen aan mensen van buiten het betreffende dorp. 

 

Voorst 

Veel inwoners van Voorst geven aan dat de gemeente Voorst zich vooral richt op Twello en 

dat er nauwelijks aandacht is voor de andere dorpen in de gemeente. Dit geldt volgens hen 

voornamelijk op het gebied van woningbouw, maar ook horeca, winkels en onderhoud 

openbare ruimte worden hierbij genoemd. Over de woningbouw zijn relatief weinig 

inwoners (zeer) tevreden (zie figuur 11). Dit blijkt ook uit de open vragen. Er is o.a. behoefte 

aan betaalbare en kleine woningen voor starters en ouderen. Ook het aanleggen van 

glasvezel zou volgens veel inwoners prioriteit moeten krijgen. Er zouden volgens enkele 

inwoners ook meer activiteiten moeten plaatsvinden in Voorst, met name voor de jeugd.  

 

Teuge 

Inwoners van Teuge noemen met name de verkeersveiligheid in het dorp als thema waar 

aandacht aan moet worden besteed. Daarnaast heeft men behoefte aan glasvezel en 

betaalbare (huur)woningen voor starters en alleenstaanden.  

 

Terwolde 

De inwoners van Terwolde maken zich met name zorgen over de verkeersveiligheid in hun 

dorp. Inwoners geven aan dat zij, net zoals in Voorst, een rondweg zouden willen. Inwoners 

zijn zelf al een initiatief gestart om te komen tot een 30km zone op de Dorpsstraat en 

Twelloseweg en houden een pleidooi richting de gemeente om bij dit initiatief aan te 

sluiten. Daarnaast geven heel veel inwoners aan dat het dorpshuis overdag wordt 

ingenomen door de basisschool en dat dit ten koste gaat van de activiteiten in het 

dorpshuis. Inwoners van Terwolde willen geen zonneparken, maar prefereren het plaatsen 

van zonnepanelen op gebouwen. 

 

Klarenbeek 

Inwoners van Klarenbeek geven aan dat er meer aan woningbouw moet worden gedaan in 

hun dorp. Met name betaalbare woningen voor starters, alleenstaanden en ouderen 

worden hier belangrijk gevonden. Ook zouden veel inwoners graag zien dat Klarenbeek tot 

één gemeente gaat behoren en geven daarbij de voorkeur aan de gemeente Voorst. 

Inwoners van Klarenbeek geven daarnaast aan dat zij liever geen zonneparken willen in het 

landschap, maar de voorkeur geven aan panelen op grote gebouwen en langs snelwegen.  
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2.5 Waardering gemeente Voorst 

Hierna gaan we in op hoe de inwoners vinden dat de gemeente Voorst omgaat met de 

participatie van inwoners. Als het initiatief om burgers te betrekken bij de gemeente ligt, 

spreken we van burgerparticipatie. Burgers krijgen dan de mogelijkheid om mee te denken 

en invloed uit te oefenen op de ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid in een 

gemeente. Als sprake is van initiatieven van burgers spreken we van overheidsparticipatie. 

De overheid participeert in dat geval in bestaande initiatieven van burgers. 

 

2.5.1 Burgerparticipatie 

  

Figuur 20   Vraag 20: Kunt u aangeven hoe de gemeente Voorst naar uw mening omgaat met de 

volgende punten? De gemeente Voorst …  - % goed/voldoende* 

 
*Stellingen van vraag 20 zijn gevraagd op een 3-puntsschaal (1 = te veel, 2 = goed/voldoende en 3 = te weinig). In 

deze figuur wordt het percentage ‘goed/voldoende’ weergegeven. 

 

Inwoners van Voorst waarderen de vier genoemde stellingen hierboven relatief veel minder 

vaak met goed/voldoende dan inwoners van de overige drie dorpen. Minder dan de helft 

van de inwoners van Voorst vindt dat het dorp goed/voldoende wordt betrokken bij de 

aanpak van de leefbaarheid in het dorp (46%) en dat de gemeente een beroep doet op 

inwoners om zelf een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid (46%).  
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Inwoners van Teuge en Klarenbeek zijn positiever over de manier waarop de gemeente 

omgaat met participatie en de leefbaarheid in het dorp. Drie vierde van de inwoners van 

beide dorpen beoordeelt de eerste twee stellingen met een goed/voldoende. Dat de 

gemeente Voorst een beroep doet op inwoners om zelf een bijdrage te leveren aan de 

leefbaarheid wordt door inwoners van Teuge door 86% als goed/voldoende beoordeeld.  

Over het betrekken van inwoners bij gemeentelijke plannen en de mate waarin de 

gemeente luistert naar haar inwoners zijn de inwoners minder tevreden.  

 

72% van de inwoners van Voorst is van mening dat de gemeente te weinig luistert naar de 

mening van inwoners van hun dorp. Ook geeft 62% aan dat inwoners door de gemeente te 

weinig betrokken worden bij plannen en activiteiten. Inwoners van Teuge en Klarenbeek 

zijn gematigd positief over de mate waarin de gemeente luistert naar de mening van de 

inwoners. Iets meer dan de helft van de inwoners geeft aan dat dit in hun ogen 

goed/voldoende is. Een stuk meer inwoners zijn positief over het betrekken van inwoners 

bij plannen en activiteiten van de gemeente.  

 

Kijken we naar verschillen in leeftijdsgroepen, dan zien we dat inwoners van Teuge in de 

leeftijd van 18 tot en met 39 jaar vaker dan andere leeftijdscategorieën aangeven dat zij te 

weinig worden betrokken, er een beroep op hen wordt gedaan en dat de gemeente naar 

hen luistert. De waarderingen van de inwoners van de overige drie dorpen verschillen niet 

veel afhankelijk van hun leeftijd. Er is geen leeftijdscategorie die opvallend afwijkt. 

 

 

2.5.2 Overheidsparticipatie  

 

Figuur 21   Vraag 20: Kunt u aangeven hoe de gemeente Voorst naar uw mening omgaat met de 

volgende punten? De gemeente Voorst … - % goed/voldoende* 

 
*Stellingen van vraag 20 zijn gevraagd op een 3-puntsschaal (1 = te veel, 2 = goed/voldoende en 3 = te weinig). In 

deze figuur wordt het percentage ‘goed/voldoende’ weergegeven. 
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Bij deze twee stellingen zien we een vergelijkbaar beeld als bij de vier stellingen over 

burgerparticipatie. De inwoners van Voorst beoordelen de stellingen relatief een stuk 

minder vaak met goed/voldoende beoordelen dan inwoners van de andere drie dorpen.  

 

Inwoners van Teuge en Klarenbeek zijn ook in dit geval positiever over de manier waarop 

de gemeente buurtinitiatieven op het gebied van leefbaarheid ondersteunt en dat de 

gemeente Voorst inwoners en organisaties ruimte geeft om ideeën en initiatieven te 

realiseren. 

 

Kijken we naar de verschillen in leeftijdsgroepen, dan zien we dat inwoners van Teuge in de 

leeftijd van 18 tot 39 jaar vaker dan andere leeftijdscategorieën aangeven dat het 

ondersteunen van buurtinitiatieven op het gebied van leefbaarheid in hun dorp te weinig 

gebeurt. Diezelfde inwoners van Teuge geven ook aan dat inwoners en organisaties uit hun 

dorp te weinig ruimte krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren. In Terwolde zijn het de 

inwoners in de leeftijd van 65 jaar en ouder die vinden dat dit te weinig gebeurt.  

2.6 Sociale cohesie en inzet in de buurt 

Ook hebben we de inwoners gevraagd hoe zij de sociale cohesie en binding met de 

buurt(bewoners) ervaren, welke interesse en inzet zij hebben voor het dorp  en in hoeverre 

zij bekend zijn met de aanspreekpunten en netwerken in het dorp. 

 

2.6.1 Sociale cohesie  

 

Figuur 22   Vraag 10: In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?                                     

- % (helemaal) eens 
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Inwoners van Teuge en Klarenbeek zijn het meest positief over stellingen die gaan over de 

sociale cohesie in het dorp en de binding met de buurt(bewoners).  

Ten minste 79% van de inwoners van beide dorpen geeft aan dat inwoners van hun dorp 

voor elkaar klaar staan, dat mensen elkaar goed kennen en dat de mensen in hun dorp op 

een prettige manier met elkaar om gaan. Inwoners van Voorst geven op de hiervoor 

genoemde stellingen minder vaak een positieve beoordeling. Terwolde ligt in waardering 

iets hoger dan Voorst, maar lager dan Teuge en Klarenbeek.  

 

Inwoners van 65 jaar en ouder geven in alle vier de dorpen minder vaak aan dat inwoners 

uit hun dorp voor elkaar klaar staan. Ook geven zij minder vaak aan dat mensen in hun 

dorp elkaar goed kennen. Inwoners van 18 tot en met 39 jaar in alle dorpen geven vaker aan 

dat mensen in hun dorp op een prettige manier met elkaar omgaan.  

 

 

2.6.2 Interesse voor uw dorp 

 

Figuur 23   Vraag 15: In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?                                     

- % (helemaal) eens 

 

 

Inwoners van Teuge en Klarenbeek geven het vaakst aan volledig op de hoogte zijn van wat 

er in hun dorp speelt. In beide dorpen geeft ongeveer twee derde van de inwoners dit aan. 

Inwoners van Voorst geven minder vaak aan op de hoogte te zijn van wat er speelt in het 

dorp. Dit terwijl 52% van de inwoners van Voorst aangeeft het belangrijk te vinden om mee 

te denken en mee te praten over zaken die voor hun dorp van belang zijn. Zij zijn het minst 

goed op de hoogte van wat er speelt in het dorp, maar vinden het meedenken en 

meepraten het belangrijkst van alle vier de dorpen. 
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Inwoners van Teuge en Klarenbeek van 18 tot en met 39 jaar zijn vaker van mening dat zij 

goed op de hoogte zijn van wat er in hun dorp speelt dan inwoners uit andere 

leeftijdscategorieën. In Voorst zijn inwoners van 18 tot en met 29 jaar juist minder vaak van 

mening dat zij goed op de hoogte zijn. In Terwolde zien we geen verschil tussen de 

verschillende leeftijdscategorieën. 

  

 

2.6.3 Inzet voor uw dorp 

 

Figuur 24   Vraag 15: In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?                                     

- % (helemaal) eens 

 

 

In alle vier de dorpen vindt iets minder dan de helft van de inwoners het belangrijk om zich 

in te zetten als vrijwilliger in het belang van het dorp. In Voorst is dit aantal met 41% het 

laagst van de vier onderzochte dorpen. Inwoners van Teuge en Klarenbeek geven het 

vaakst aan dat er in hun dorp voldoende mensen zijn te vinden die zich willen inzetten in 

het belang van hun dorp. In Voorst en Terwolde ligt dit aantal een stuk lager. 

 

Inwoners van Teuge van 18 tot en met 39 jaar vinden het vaker belangrijk om zich in te 

zetten als vrijwilliger in het belang van hun dorp dan inwoners uit andere 

leeftijdscategorieën in het dorp. In de andere dorpen is geen verschil zichtbaar tussen de 

verschillende leeftijdscategorieën.  

 

 

Tabel 4  Vraag 16: Heeft u zich de afgelopen 12 maanden ingezet voor uw dorp of buurt? - % 

 n ja, ik ben/was een 

van de 

initiatiefnemers 
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actief in mijn 

buurt of dorp 

nee, ik heb me 
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Voorst 270 9 47 44 

Teuge 107 11 45 44 
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Klarenbeek 368 9 54 37 
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Tabel 5  Vraag 17: Bent u bereid zich in de toekomst in te zetten voor uw dorp of buurt? - % 

 n ja, ik ben hier toe 

bereid 

ja, maar alleen 

voor eenmalige 

acties 

Nee, ik ben hier 

niet toe bereid 

Voorst 278 47 34 19 

Teuge 108 46 38 16 

Terwolde 273 42 35 23 

Klarenbeek 376 49 32 19 

 

Inwoners van Klarenbeek hebben zich in de afgelopen 12 maanden het vaakst ingezet voor 

hun dorp of buurt. In Teuge (11%) zette men zich het vaakst in als zijnde een van de 

initiatiefnemers. Inwoners van Terwolde hebben zich het minst vaak ingezet, maar ook hier 

heeft de helft van de inwoners zich de afgelopen 12 maanden ingezet voor dorp of buurt. 

 

Ook zijn er veel inwoners die aangeven dat zij in de toekomst bereid zijn zich in te zetten 

voor dorp of buurt.  Inwoners van Klarenbeek (49%) geven het vaakst aan hier toe bereid te 

zijn. In alle dorpen is zo’n een derde van de inwoners bereid om mee te helpen, mits dit een 

eenmalige actie betreft.  

 

 

Tabel 6  Vraag 18: Op welk van onderstaande thema’s vindt u dat de inwoners van uw dorp zelf een 

actieve bijdrage moeten leveren? - % 

 Voorst Teuge Terwolde Klarenbeek 

n 285 109 278 379 

Sociale veiligheid (buurtpreventie) 66 73 65 68 

Geluk en gezondheid 52 65 53 56 

Gezonde leefomgeving 51 46 50 53 

Toezicht en handhaving (melden 

overtredingen) 
42 46 46 43 

(Behoud) voorzieningen 33 26 33 32 

Duurzaamheid 29 31 37 31 

Verkeersveiligheid 23 33 46 26 

Buitengebied (natuur/landbouw) 24 26 23 27 

Zorg en welzijn 19 25 21 31 

Afvalinzameling 22 17 25 23 

Het totale woningaanbod 

(bouwen in eigen beheer) 
22 16 16 17 

Onderhoud openbare ruimte 18 15 19 22 

Communicatiemogelijkheden 11 25 14 12 

Inrichting openbare ruimte 10 21 11 13 

Bedrijvigheid en werkgelegenheid 14 8 14 17 

Bereikbaarheid en mobiliteit 7 9 10 12 

 

Veel inwoners geven aan dat op diverse thema’s een rol is weggelegd voor de inwoners van 

het dorp zelf. Op de thema’s sociale veiligheid, geluk en gezondheid en gezonde 

leefomgeving zou volgens ten minste de helft van de inwoners een actieve rol zijn 

weggelegd voor inwoners van het dorp zelf. Op het gebied van sociale veiligheid vindt twee 

derde van de inwoners van alle dorpen dat inwoners van het dorp zelf een actieve bijdrage 

moeten leveren. 
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 Er zijn ook een aantal thema’s waarbij inwoners van de vier dorpen het niet volledig met 

elkaar eens zijn voor wat betreft de bijdrage die inwoners van het dorp zelf zouden moeten 

leveren. Zo is 46% van de inwoners van Terwolde van mening dat inwoners van het dorp 

zelf een actieve bijdrage moeten leveren aan de verkeersveiligheid, terwijl deze mening in 

de overige dorpen maar een kwart van de inwoners is toegedaan. Op het gebied van zorg 

en welzijn zijn er ook grote verschillen tussen de vier dorpen. In Klarenbeek is 31% van de 

inwoners van mening dat inwoners van het dorp hier zelf een actieve bijdrage moeten 

leveren. In Voorst is dit 19%. 

 

Over het algemeen zijn inwoners van Teuge, Terwolde en Klarenbeek vaker van mening dat 

inwoners van het dorp zelf een actieve bijdrage moeten leveren dan inwoners van Voorst. 

Op veel van de genoemde thema’s ligt het aantal inwoners dat van mening is dat er een 

actieve bijdrage geleverd moet worden in Voorst een stuk lager.  

 

 

2.6.4 Bekendheid met aanspreekpunten en netwerken in het dorp 

 

Tabel 7  Vraag 14a: Bent u bekend met de dorpsbelangenvereniging in uw dorp? - % 

 n ja, ken ik ja, wel eens      

van gehoord 

nee, ken ik niet 

Voorst 282 42 34 24 

Teuge 107 66 25 10 

Terwolde 274 61 25 14 

Klarenbeek 378 59 27 14 

 

 

Tabel 8  Vraag 14b: Bent u bekend met de dorpscontactpersoon in uw dorp? - % 

 n ja, ken ik ja, wel eens      

van gehoord 

nee, ken ik niet 

Voorst 281 22 37 41 

Teuge 107 61 25 14 

Terwolde 273 52 21 28 

Klarenbeek 377 63 20 17 

 

 

Tabel 9  Vraag 14c: Bent u bekend met de website www.kijkindekernen.nl? - % 

 n ja, ken ik ja, wel eens      

van gehoord 

nee, ken ik niet 

Voorst 281 11 14 75 

Teuge 106 9 19 71 

Terwolde 272 18 17 65 

Klarenbeek 373 16 22 62 

 

Met uitzondering van Voorst is meer dan de helft van de inwoners goed bekend met de 

dorpsbelangenvereniging en de dorpscontactpersoon in het dorp.  
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In Voorst ligt dit percentage beduidend lager voor zowel de dorpsbelangenvereniging (42%) 

als de dorpscontactpersoon (22%). De website www.Kijkindekernen.nl is in alle vier de 

dorpen een stuk minder bekend. In Klarenbeek is de bekendheid hiervan het grootst; 38% 

geeft aan op zijn minst wel eens van de website te hebben gehoord. De bekendheid van 

deze website is in Voorst het kleinst. Driekwart heeft nog nooit van de website 

www.kijkindekernen.nl gehoord. 

2.7 Sociale netwerk 

We hebben de inwoners ook gevraagd  in welke mate zij sociale contacten hebben. Eerst 

brengen we in beeld hoe vaak inwoners mensen uit de buurt, familie, vrienden en 

kennissen, vrijwilligers en professionele dienstverleners zien. Daarna gaan we in op hoe 

vaak de inwoners met deze groepen online contact hebben.  

 

2.7.1 Sociale contacten 

 

Tabel 10  Vraag 11a: Hoe vaak ziet u mensen uit de buurt? - % 

 n dagelijks wekelijks maandelijks minder     

vaak dan 

maandelijks 

nooit 

Voorst 280 35 46 11 7 1 

Teuge 106 29 38 14 17 2 

Terwolde 273 31 42 13 12 2 

Klarenbeek 369 24 46 15 13 2 

 

 

Tabel 11  Vraag 11b: Hoe vaak ziet u familie? - % 

 n dagelijks wekelijks maandelijks minder     

vaak dan 

maandelijks 

nooit 

Voorst 232 15 56 22 7 1 

Teuge 86 23 49 19 8 2 

Terwolde 225 22 46 23 9 1 

Klarenbeek 322 16 53 20 9 1 

 

 

Tabel 12  Vraag 11c: Hoe vaak ziet u vrienden of kennissen? - % 

 n dagelijks wekelijks maandelijks minder     

vaak dan 

maandelijks 

nooit 

Voorst 270 7 54 29 10 1 

Teuge 99 7 57 27 9 0 

Terwolde 257 6 48 33 12 0 

Klarenbeek 340 5 54 33 9 0 
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Inwoners hebben het vaakst dagelijks contact met mensen uit de buurt, gevolgd door 

familie. Met name in Voorst geven veel inwoners aan dagelijks of wekelijks contact te 

hebben met mensen uit de buurt. In Klarenbeek hebben de minste inwoners dagelijks 

contact met mensen uit de buurt (24%).  

 

Met familie hebben inwoners over het algemeen minder vaak dagelijks contact. Bij familie 

is het contact vaker wekelijks.  

 

 

Tabel 13  Vraag 11d: Hoe vaak ziet u  vrijwilligers uit uw dorp? - % 

 n dagelijks wekelijks maandelijks minder     

vaak dan 

maandelijks 

nooit 

Voorst 212 2 21 23 23 31 

Teuge 81 0 20 8 29 42 

Terwolde 202 4 17 17 29 33 

Klarenbeek 292 1 25 23 26 26 

 

 

Tabel 14  Vraag 11e: Hoe vaak ziet u professionele hulpverleners? - % 

 n dagelijks wekelijks maandelijks minder     

vaak dan 

maandelijks 

nooit 

Voorst 181 7 8 6 37 43 

Teuge 72 0 1 3 28 68 

Terwolde 177 1 5 11 38 44 

Klarenbeek 256 3 7 9 45 36 

 

Inwoners hebben beduidend minder vaak contact met lokale vrijwilligers en professionele 

hulpverleners dan dat zij dat hebben met buurtgenoten, familie en vrienden. Inwoners van 

Klarenbeek hebben het vaakst dagelijks of wekelijks contact met lokale vrijwilligers (26%). 

Ook hebben in Klarenbeek de meeste inwoners wel eens contact met professionele 

hulpverleners, al gaat het in het overgrote deel van de gevallen om minder dan maandelijks 

contact. Teuge  is het dorp waar de meeste inwoners nooit contact hebben met een 

professionele hulpverlener. 

 

 

Tabel 15  Vraag 12a: Hoe vaak heeft u online contact met mensen uit de buurt? - % 

 n dagelijks wekelijks maandelijks minder     

vaak dan 

maandelijks 

nooit 

Voorst 262 11 34 21 17 17 

Teuge 102 12 36 20 18 15 

Terwolde 251 14 30 18 18 19 

Klarenbeek 338 10 32 20 23 15 
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Tabel 16  Vraag 12b: Hoe vaak heeft u online contact met familie? - % 

 n dagelijks wekelijks maandelijks minder     

vaak dan 

maandelijks 

nooit 

Voorst 223 40 43 7 6 5 

Teuge 86 42 38 11 3 6 

Terwolde 220 43 39 7 7 4 

Klarenbeek 315 39 45 9 5 2 

 

 

Tabel 17  Vraag 12c: Hoe vaak heeft u online contact met vrienden of kennissen? - % 

 n dagelijks wekelijks maandelijks minder     

vaak dan 

maandelijks 

nooit 

Voorst 256 29 46 16 6 3 

Teuge 98 29 44 15 6 6 

Terwolde 251 32 41 16 8 3 

Klarenbeek 338 32 43 16 8 2 

 

Online contact hebben inwoners het vaakst dagelijks of wekelijks met familie. Online 

contact met mensen uit de buurt komt het meest voor in Teuge. Er zijn weinig inwoners die 

nooit online contact hebben met vrienden of kennissen. In Teuge ligt dit percentage met 

6% het hoogst. 

 

 

Tabel 18  Vraag 12d: Hoe vaak heeft u online contact met vrijwilligers uit uw dorp? - % 

Lokale 

vrijwilligers 

n dagelijks wekelijks maandelijks minder     

vaak dan 

maandelijks 

nooit 

Voorst 195 2 16 10 18 53 

Teuge 74 6 17 5 17 56 

Terwolde 178 4 14 11 19 52 

Klarenbeek 264 2 18 10 24 47 

 

 

Tabel 19  Vraag 12e: Hoe vaak heeft u online contact met professionele hulpverleners? - % 

Professionele 

hulpverleners 

n dagelijks wekelijks maandelijks minder     

vaak dan 
maandelijks 

nooit 

Voorst 177 0 6 4 21 69 

Teuge 68 0 1 4 24 71 

Terwolde 163 1 5 6 23 65 

Klarenbeek 239 1 2 4 33 59 

 

Ongeveer de helft van de inwoners heeft nooit online contact met lokale vrijwilligers. In 

Teuge heeft men het vaakst dagelijks of wekelijks online contact met lokale vrijwilligers. 

Met professionele hulpverleners hebben inwoners van Teuge juist het minst vaak online 

contact. In Klarenbeek hebben de meeste inwoners wel eens online contact met 

professionele hulpverleners. 
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2.7.2 Samenredzaamheid 

Aan de hand van een aantal stellingen meten we de samenredzaamheid van de inwoners. 

Samenredzaamheid is de mate waarin individuen hun sociale netwerk in kunnen zetten om 

met veranderingen om te kunnen gaan. De stellingen over samenredzaamheid geven 

daarnaast ook inzicht in hoeverre inwoners mensen om zich heen hebben waarmee ze 

nauw verbonden zijn en bij wie ze terecht kunnen.  

 

De stellingen over samenredzaamheid heeft het PON ook gemeten in een grootschalig 

onderzoek in Noord-Brabant5. Ter vergelijking is daarom in de onderstaande figuren ook de 

score van de provincie Noord-Brabant op de verschillende stellingen opgenomen.  

 

 Figuur 25  Vraag 13: In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?                                     

- % (helemaal) eens 

 
*Deze stelling is geen onderdeel van de stellingen om samenredzaamheid te meten. Dit betreft een extra vraag in 

het onderzoek voor de gemeente Voorst. 

 

Met uitzondering van de inwoners uit Voorst, geeft ruim drie kwart van de inwoners aan dat 

zij mensen in hun omgeving hebben waar zij van op aan kunnen, dus samenredzaam zijn. 

Alhoewel inwoners van Voorst wat lager scoren, is ook hier meer dan de helft van de 

inwoners het (helemaal) eens met de stellingen uit bovenstaand figuur.  

 

 
5 Het PON/Telos: Monitor sociale veerkracht 2018 
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In alle dorpen is drie kwart van de inwoners van mening dat er altijd iemand in hun 

omgeving is bij wie zij met dagelijkse probleempjes terecht kunnen. Daarnaast 

onderschrijven ongeveer evenzoveel inwoners dat er voldoende mensen in hun leven zijn 

met wie zij zich nauw verbonden voelen. In Klarenbeek geeft 82% van de inwoners aan dat 

dit het geval is. 

 

Zo’n twee derde van de inwoners van alle dorpen is van mening dat zij veel mensen hebben 

op wie zij volledig kunnen vertrouwen. Ook hier springt Klarenbeek er in positieve zin uit; 

72% van de inwoners hier is het (helemaal) eens met deze stelling. Eveneens twee derde 

van de inwoners van drie dorpen geeft aan dat zij makkelijk mensen vinden om met hen 

leuke dingen te doen. Dit aantal ligt alleen wat lager in Voorst (59%). 

 

 

Figuur 26   Vraag 13: In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?                                     

- % (helemaal) eens 

 
 

Bovenstaande stellingen zijn negatief geformuleerd. Een lager percentage (helemaal) eens 

is hier daarom positief. Er zijn in alle dorpen relatief weinig inwoners die gezelligheid om 

zich heen missen en hun kring van vrienden en kennissen te beperkt vinden.  

 

Inwoners van Voorst geven van de vier dorpen het vaakst aan dat zij gezelligheid om zich 

heen missen (12%) en dat zij hun kring van vrienden en kennissen te beperkt vinden (14%). 

Echter geeft de overgrote meerderheid in beide gevallen aan dat zij het (helemaal) oneens 

zijn met bovenstaande stellingen (respectievelijk. 62% en 70%).   
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2.8 Vitaliteit 

Om de mate van vitaliteit in beeld te brengen hebben we de -door het PON ontwikkelde- 

veerkrachtmeting gebruikt. Hiervoor hebben we de inwoners veerkrachtstellingen 

voorgelegd. Deze veerkrachstellingen zijn opgebouwd uit stellingen die samenredzaamheid 

meten (zie paragraaf 2.7.2) en stellingen die zelfredzaamheid meten (zie tabellenboek tabel 

74 tot en met 78). Op basis van beide stellingensets hebben we een veerkrachtscore per 

dorp berekend. We maken in deze rapportage een onderscheid tussen veerkrachtige, deels 

veerkrachtige en niet veerkrachtige inwoners. Deels veerkrachtige inwoners kunnen met de 

juiste inzet doorstromen naar de groep veerkrachtige inwoners. Voor niet veerkrachtige 

inwoners is dit vaak lastiger.  

 

Figuur 27   De mate van veerkracht - % niet/deels/wel veerkrachtig 

 
 

De meerderheid van de inwoners in alle vier de dorpen is veerkrachtig te noemen. Met 

name in Teuge, Terwolde en Klarenbeek is een erg grote groep (>62%) wel veerkrachtig. 

Veerkrachtige inwoners geven gemiddeld vaker aan gelukkig te zijn, kunnen tegenslagen 

beter verwerken en hebben vaak een groter sociaal netwerk waar zij op terug kunnen vallen 

mocht dat nodig zijn.  

 

In alle vier de dorpen is minder dan 10% van de inwoners niet veerkrachtig. In Voorst (9%) is 

het percentage niet veerkrachtige inwoners het hoogst van de vier onderzochte dorpen. 

Niet veerkrachtige inwoners zijn vaker ongelukkig en hebben vaker te kampen (gehad) met 

negatieve levensgebeurtenissen zoals het verlies van dierbaren. Daarnaast hebben zij vaak 

minder vertrouwen in hun eigen mogelijkheid om met tegenslagen om te kunnen gaan en 

hebben zij vaak weinig mensen waar ze op terug kunnen vallen. In Teuge (3%) zijn er erg 

weinig inwoners die niet veerkrachtig zijn. 
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Figuur 28   De mate van veerkracht vergeleken met de provincie Noord-Brabant 

   - % niet/deels/wel veerkrachtig 

 
 

In de provincie Noord-Brabant is in 2018 een grootschalig onderzoek uitgevoerd om de 

veerkracht van de gehele provincie in kaart te brengen. Om te illustreren hoe de 

onderzochte dorpen scoren op veerkracht zijn de cijfers in de figuur hierboven bij elkaar 

gebracht. Dit biedt de mogelijkheid om de opgehaalde veerkrachtscores in een breder 

perspectief te plaatsen. 

 

In de provincie Noord-Brabant is eveneens de meerderheid van de inwoners wel 

veerkrachtig (57%). Hier is 31% deels veerkrachtig en 12% niet veerkrachtig. Waar inwoners 

van Voorst dus het laagst scoren ten opzichte van de andere onderzochte dorpen, zijn zij 

minder vaak niet veerkrachtig dan inwoners van Noord-Brabant.  

 

Daarnaast ligt het aantal deels veerkrachtige inwoners in Voorst een stuk hoger dan in 

Noord-Brabant. Dit is een groep inwoners bij wie het in geval van een of meerdere 

tegenslagen niet duidelijk is of zij hier adequaat mee om zouden kunnen gaan. Voor deze 

groep is echter met de juiste inzet, door bijvoorbeeld het verminderen van eenzaamheid, 

een doorstroom naar de groep veerkrachtige inwoners mogelijk. 
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3 Achtergrond onderzoek en respons 

De vragenlijst stond uit van woensdag 13 november tot en met woensdag 11 december 

2019. 3.385 huishoudens hebben een uitnodiging ontvangen om mee te werken aan het 

onderzoek. De vragenlijst was gericht aan alle inwoners van het adres van 18 jaar en ouder.  

1.076 panelleden vulden de vragenlijst in. 

3.1 Respons per dorp 

Tabel 20  De totale respons per dorp afgezet tegen het aantal uitgenodigde inwoners 18+ (n = 1.076) 

 Aantal 

ingevulde 
vragenlijsten 

Aantal 

uitgenodigde 
huishoudens  

respons  

% 

Voorst 286 907 32 

Teuge 112 276 41 

Terwolde 287 962 30 

Klarenbeek  

 Gemeente Voorst 

 Gemeente Apeldoorn 

391 

212 

179 

1.240 

 

 

32 

 

 

Totaal 1076 3.385 32 

 

Er is per aangeschreven huishouden gevraagd om de vragenlijst door alle bewoners van 

18+ te laten invullen. Ervaring leert echter dat een stel de vragenlijst vaak samen of dat één 

van de twee de vragenlijst invult. De respons is daardoor in theorie hoger. 

3.2 Achtergrondkenmerken 

Tabel 21  Wat is uw geslacht? (n = 1.094) 

 vrouw man niet ingevuld totaal aantal 

respondenten  aantal % aantal % aantal % 

Voorst 134 47 148 52 4 1 286 

Teuge 52 46 56 50 4 4 112 

Terwolde 137 48 134 47 16 6 287 

Klarenbeek 189 48 184 47 18 5 391 

Niet ingevuld 8 44 8 44 2 11 18 

Totaal 520 48 530 48 44 4 1.094 
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Tabel 22  Wat is uw leeftijd? (n = 1.094) 

 18 tot en met 

29 jaar 

30 tot en met 

39 jaar 

40 tot en met 

54 jaar 

55 tot en 

met 64 jaar 

65 tot en met 

74 jaar 

75 jaar en 

ouder 

niet ingevuld 

 aantal % aantal % aantal % aantal % aantal  % aantal % aantal % 

Voorst 14 5 34 12 60 21 66 23 73 26 35 12 4 1 

Teuge 5 4 13 12 33 29 25 22 19 17 14 13 3 3 

Terwolde 15 5 29 10 76 26 59 21 57 20 40 14 11 4 

Klarenbeek 30 8 43 11 85 22 96 25 86 22 37 9 14 4 

Niet ingevuld 0 0 0 0 3 17 7 39 3 17 3 17 2 11 

Totaal 64 6 119 11 257 23 253 23 238 22 129 12 34 3 

 

 

Tabel 23  Wat is uw hoogst afgeronde opleiding? (n = 1.094) 

 LS/BO/ geen 

onderwijs 

Vmbo /  

Mavo 

 Havo / Vwo MBO HBO WO niet ingevuld 

 aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % 

Voorst 15 5 38 13 9 3 106 37 89 31 25 9 4 1 

Teuge 4 4 17 15 4 4 38 34 34 30 10 9 5 4 

Terwolde 12 4 40 14 11 4 97 34 90 31 26 9 11 4 

Klarenbeek 35 9 62 16 10 3 129 33 102 26 36 9 17 4 

Niet ingevuld 2 11 1 6 1 6 5 28 5 28 2 11 2 11 

Totaal 68 6 158 14 35 3 375 34 320 29 99 9 39 4 

3.3 Weging 

De respons bij steekproefonderzoek is vaak geen juiste afspiegeling van de verdeling naar 

achtergrondkenmerken (geslacht, leeftijd en woonplaats) in de gehele populatie. De 

antwoorden die inwoners met verschillende achtergrondkenmerken geven verschillen 

echter wel vaak. Daarom is ervoor gekozen om de resultaten van dit onderzoek te wegen 

voor wat betreft de achtergrondkenmerken leeftijd, geslacht en woonplaats. Door deze 

weging toe te passen wordt over- en ondervertegenwoordiging van bepaalde groepen  

inwoners gecorrigeerd.  

3.4 Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid van de resultaten is sterk afhankelijk van het absolute aantal 

respondenten, en dus niet van de relatieve verdeling, zoals bij representativiteit het geval is. 

Doordat het dorp Teuge weinig inwoners heeft is het aantal respondenten uit dit dorp niet 

voldoende om betrouwbare uitspraken te doen over dit dorp. De resultaten van het dorp 

Teuge in dit rapport moeten daarom als indicatief worden beschouwd. Over Voorst, Teuge 

en Klarenbeek kunnen op basis van dit onderzoek wel betrouwbare uitspraken gedaan 

worden. 
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4 Vragenlijst 



Inwoners, laat u(w mening) horen!

Beste inwoners van Teuge, Terwolde, Klarenbeek en Voorst!
Deze vragenlijst is bestemd voor alle inwoners uit uw dorp van 18 jaar en ouder. Het is de bedoeling dat ieder 
gezinslid van 18 jaar en ouder de vragenlijst invult. Het invullen van de vragenlijst duurt zo’n 10 minuten. U kunt 
de vragenlijst invullen tot en met vrijdag 6 december.

Bij voorkeur wordt de vragenlijst digitaal ingevuld. Dit kan door www.hetpon.nl/gemeentevoorst in te typen op 
de browser van uw computer of door bovenstaande QR-code te scannen. Mocht u toch liever de vragenlijst op 
papier invullen, dan kan dat natuurlijk ook. Extra papieren exemplaren van de vragenlijst kunt u ophalen op de 
adressen die vermeld staan in de begeleidende brief.

Invulinstructies vragenlijst
Deze vragenlijst wordt geautomatiseerd verwerkt. Daarom is het belangrijk dat u:
• De vragenlijst niet kreukt (dubbelvouwen mag wel).
• De vragenlijst invult met een zwarte of blauwe pen (geen rode pen en geen viltstift).
• Een duidelijk kruisje zet in het vakje van uw keuze. 
• Niets schrijft buiten de kaders, deze gegevens worden namelijk niet verwerkt.
• De vragenlijst niet kopieert, voor extra vragenlijsten zie de begeleidende brief.

Vul de vragenlijst in via: 
www.hetpon.nl/gemeentevoorst

Persoonsgegevens (AVG)
Deelname aan de vragenlijst is volledig vrijwillig en anoniem. De gegeven antwoorden 
zullen op geen enkele manier te herleiden zijn naar individuele personen. We gaan 
zorgvuldig met uw gegevens om conform de privacywetgeving. Voor meer 
informatie lees onze privacyverklaring: https://hetpon.nl/privacy/

Bijvoorbeeld:
Bent u een man of een vrouw?
  man
	  vrouw (u hebt nu ingevuld dat u een vrouw bent)

LET OP: Als je per ongeluk het verkeerde vakje hebt aangekruist, moet u het goede vakje helemaal inkleuren.
Bent u een man of een vrouw?
  man (u hebt nu ingevuld dat u een man bent)
  vrouw

of scan mij!



A. HET DORP WAAR U WOONT 

1. In welk dorp woont u? 
 

 Voorst / Gietelo 
 Teuge 
 Terwolde 
 Klarenbeek (gemeente Voorst) 
 Klarenbeek (gemeente Apeldoorn) 
 Anders 

 

2. Hoe lang woont u reeds in uw dorp? 
 

 Korter dan 2 jaar 
 2 tot 5 jaar 
 5 tot 10 jaar 
 10 tot 15 jaar 
 15 jaar of langer

3. Hoe prettig vindt u het om in uw dorp te wonen? 
Geef dit aan met een rapportcijfer van 1 (zeer onprettig) tot en met 10 (zeer prettig).  

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 weet niet/  
geen mening 

                     
 

4. Hoe tevreden bent u op dit moment –over het geheel genomen- met uw leven? 
Geef dit aan met een rapportcijfer van 1 (helemaal niet) tot en met 10 (helemaal wel).  

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 weet niet/  
geen mening 

                     
 

5. Wat zijn voor u de drie belangrijkste redenen om in uw dorp te wonen?  
Geef uw top 3 door in onderstaande hokjes één letter in te vullen: A t/m K. 
 

a. Groene woonomgeving 
b. Ruime woonomgeving 
c. Veilige woonomgeving 
d. De woning waar ik woon, sluit aan bij mijn wensen 
e. Afstand tot voorzieningen 
f. Afstand tot de stad 
g. Afstand tot mijn werk 
h. Buurtbewoners gaan op een prettige manier met elkaar om 
i. Mijn partner/familie/vrienden wonen hier 
j. Ik ben hier opgegroeid 
k. Anders, namelijk  

 
 
Belangrijkste reden  2e belangrijke reden  3e belangrijke reden 

 
 

    



6.   Wat vindt u van de volgende onderwerpen in het dorp waar u woont? 

  Zeer  
goed 

Goed Niet goed, 
niet slecht 

Slecht Zeer 
slecht 

Weet ik 
niet 

a. Het totale woningaanbod       
b. De verkeersveiligheid       
c. De sociale veiligheid (mate van criminaliteit, 

sociale controle e.d.)       
d. Inrichting en onderhoud van het openbaar 

groen en speelvoorzieningen       
e. Inrichting en onderhoud van de bestrating 

(stoepen, fietspaden, wegen) 
      

f. De bereikbaarheid met de fiets       
g. De bereikbaarheid met de auto       
h. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer       
i. Het aanbod van scholen       
j. Het aanbod van horecavoorzieningen       
k. Het aanbod van zorgvoorzieningen       
l. Het aanbod van winkels       
m. Het aanbod van kinderopvang       
n. Gezonde leefomgeving (kwaliteit lucht, bodem, 

water en geluidshinder)       
o. De afvalinzameling       
p. Veiligheidsdiensten (politie, brandweer, 

ambulance)       
q. Communicatiemogelijkheden (telefoonbereik, 

internetsnelheid, brievenbus e.d.)       
r. Bedrijvigheid en werkgelegenheid       
s. Onderling contact / gezelligheid       
t. Aantrekkelijkheid / uitstraling van het dorp       

 
 

7. Kunt u van de onderwerpen genoemd in vraag 6 aangeven welke drie u het belangrijkst vindt?  
Vul in de hokjes één letter in: A t/m T. 
 

Belangrijkste    
onderwerp 

 2e belangrijke 
onderwerp 

 3e belangrijke 
onderwerp 

 
 

    

 
 
 
 
 
 



8. Hoe tevreden bent u over wat de gemeente Voorst in uw dorp doet op het gebied van …? 

  Zeer  
tevreden 

Tevreden Niet 
tevreden, 

niet 
ontevreden 

Ontevreden Zeer 
ontevreden 

Weet 
ik niet 

a. Het totale woningaanbod       
b. De verkeersveiligheid       
c. De sociale veiligheid                                               

(mate van criminaliteit, sociale controle e.d.)       
d. Inrichting van de openbare ruimte       
e. Onderhoud van de openbare ruimte       
f. De bereikbaarheid met de fiets       
g. De bereikbaarheid met de auto       
h. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer       
i. Maatschappelijke voorzieningen (onderwijs, 

zorg, sport, cultuur, kinderopvang, dorpshuis) 
      

j. Commerciële voorzieningen                           
(winkels, horeca e.d.) 

      
k. Geluk en gezondheid       
l. Zorg en welzijn       
m. Toezicht en handhaving       
n. Gezonde leefomgeving                                    

(kwaliteit lucht, bodem, water en geluidshinder)       
o. Duurzaamheid                                        

(zonnepanelen, windenergie en 
energiebesparing) 

      

p. Buitengebied (natuur en landbouw)       
q. Communicatiemogelijkheden (brievenbus, 

internetsnelheid e.d.) 
      

r. Bedrijvigheid en werkgelegenheid       
 
 

9. Zijn er nog andere thema’s waaraan in uw dorp meer aandacht zou moeten worden besteed door 
de gemeente Voorst? 
        

  

 

 

 

 

 

 

 



B. SOCIALE CONTACTEN EN STEUN 
 

10. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?  
 

  Helemaal 
eens 

Eens Niet eens, 
niet oneens 

Oneens Helemaal 
oneens 

De inwoners van mijn dorp staan altijd voor elkaar 
klaar      

Mensen in mijn dorp kennen elkaar goed      
De mensen in mijn dorp gaan op een prettige 
manier met elkaar om      

Er zijn weinig mensen in mijn dorp die aan 
buurtactiviteiten willen deelnemen      

 
 

11. Hoe vaak ziet u de volgende personen uit uw dorp?  
Hiermee bedoelen we persoonlijk contact, zoals op bezoek gaan, bezoek ontvangen,  
buitenshuis ontmoeten.  

 
  Dagelijks Wekelijks Maandelijks Minder vaak  

dan maandelijks 
Nooit Niet van 

toepassing 
Mensen uit de buurt       
Familie        
Vrienden of kennissen       
Lokale vrijwilligers (Zonnebloem, 
Rode Kruis, verenigingen, kerk 
e.d.) 

      

Professionele hulpverleners       
 
 

12. Hoe vaak heeft u online contact met de volgende personen uit uw dorp?  
Hiermee bedoelen we online contact bijvoorbeeld via WhatsApp, een Whatsapp-groep voor buren, een 
telefoongesprek, Facebook of andere social media. 
 

  Dagelijks Wekelijks Maandelijks Minder vaak  
dan maandelijks 

Nooit Niet van 
toepassing 

Mensen uit de buurt       
Familie        
Vrienden of kennissen        
Lokale vrijwilligers (Zonnebloem, 
Rode Kruis, vereniging, kerk e.d.)       
Professionele hulpverleners       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?  
 

 Helemaal 
eens 

Eens Niet eens,  
niet oneens 

Oneens Helemaal 
oneens 

Er is altijd wel iemand in mijn omgeving bij wie ik 
met mijn dagelijkse probleempjes terecht kan      

Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan 
vertrouwen      

Er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw 
verbonden voel      

Ik mis gezelligheid om mij heen      
Ik vind mijn kring van vrienden en kennissen  
te beperkt      

Ik kan makkelijk mensen vinden om leuke dingen 
met mij te doen      

 
 
14. Bent u bekend met de volgende aanspreekpunten of netwerk in uw dorp? 

 
 Ja, ken ik Ja, wel eens van 

gehoord 
Nee, ken ik niet 

Dorpsbelangenvereniging    
Dorpscontactpersoon    
www.Kijkindekernen.nl    

 
 
C. INTERESSE/INZET VOOR UW DORP 

 

15. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? 
 

 Helemaal 
eens 

Eens Niet eens,  
niet oneens 

Oneens Helemaal 
oneens 

Ik ben goed op de hoogte van wat er in mijn dorp 
speelt      

Ik vind het belangrijk om mee te denken en mee te 
praten over zaken die voor mijn dorp van belang 
zijn 

     

Ik vind het belangrijk om me in te zetten als 
vrijwilliger in het belang van mijn dorp      

Er zijn voldoende mensen te vinden die zich willen 
inzetten in het belang van mijn dorp      

 
 

16. Heeft u zich de afgelopen 12 maanden ingezet voor uw dorp of buurt? 
 

 Ja, ik ben/was een van de initiatiefnemers  
 Ja, ik ben/was actief in mijn buurt of dorp 
 Nee, ik heb me niet ingezet 

 
 



 
17. Bent u bereid zich in de toekomst in te zetten voor uw dorp of buurt? 

 
 Ja, ik ben hier toe bereid  
 Ja, maar alleen voor eenmalige acties 
 Nee, ik ben hier niet toe bereid 

 
 

18. Op welk van onderstaande thema’s vindt u dat de inwoners van uw dorp zelf een actieve 
bijdrage moeten leveren? 

 
 Het totale woningaanbod (bouwen in 

eigen beheer) 
 Verkeersveiligheid 
 Sociale veiligheid (buurtpreventie) 
 Onderhoud openbare ruimte 
 Inrichting openbare ruimte 
 Bereikbaarheid en mobiliteit 
 (Behoud) voorzieningen 
 Geluk en gezondheid 

 Zorg en welzijn 
 Toezicht en handhaving (melden 

overtredingen) 
 Gezonde leefomgeving 
 Duurzaamheid  
 Buitengebied (natuur/landbouw) 
 Afvalinzameling 
 Communicatiemogelijkheden 
 Bedrijvigheid en werkgelegenheid

19. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?  
 

 Helemaal 
eens 

Eens Niet eens, 
niet oneens 

Oneens Helemaal 
oneens 

Sommige van mijn problemen kan ik met geen 
mogelijkheid oplossen      

Er is weinig dat ik kan doen om belangrijke dingen 
in mijn leven te veranderen      

Ik kan ongeveer alles als ik er mijn best voor doe      
Ik heb het gevoel dat ik een richting en/of een 
doel heb in mijn leven      

Ik geniet ervan om plannen te maken en uit te 
voeren      

      
D. DE GEMEENTE 

 

20. Kunt u aangeven hoe de gemeente Voorst naar uw mening omgaat met de volgende punten?  
De gemeente Voorst … 

  Te veel Goed/  
voldoende 

Te weinig Weet ik 
niet 

betrekt mijn dorp bij de aanpak van de 
leefbaarheid     
doet een beroep op de inwoners van mijn dorp om 
zelf een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid     
ondersteunt buurtinitiatieven op het gebied van 
leefbaarheid in mijn dorp     
luistert voldoende naar de mening van de 
inwoners van mijn dorp     
betrekt inwoners uit mijn dorp bij haar plannen en 
activiteiten      
geeft inwoners en organisaties uit uw dorp ruimte 
om ideeën en initiatieven te realiseren     



E. ACHTERGRONDVRAGEN 
 

21. Wat is uw geslacht? 
 

 Man  Vrouw 
 
 

22. Wat is uw leeftijd? 
 

 18 tot en met 29 jaar 
 30 tot en met 39 jaar 
 40 tot en met 54 jaar 

 55 tot en met 64 jaar 
 65 jaar tot en met 74 jaar 
 75 jaar en ouder 

 
 

23. Wat is uw hoogst afgeronde opleiding? 
 

 Lagere school / basisonderwijs / geen 
onderwijs 

 Vmbo / mavo 
 Havo / vwo 

 Middelbaar beroepsonderwijs (mbo) 
 Hoger beroepsonderwijs (hbo) 
 Wetenschappelijk onderwijs 

(universiteit) 
 
 

24. Wilt u de resultaten van dit onderzoek ontvangen? Vul dan hieronder uw e-mailadres in.                       
Uw gegevens worden uitsluitend  gebruikt voor het toezenden van de onderzoeksresultaten en 
worden niet aan derden verstrekt of gekoppeld aan de door u gegeven antwoorden. 

 
 Ja, mijn e-mailadres is:  

 
 Nee, ik wil de resultaten niet ontvangen 

 
 

25. Heeft u nog overige opmerkingen of suggesties? 
Dan kunt u deze hieronder kwijt 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hartelijk dank voor uw medewerking! 



 

 



 

 

 

Stationsstraat 20c 

5038 ED Tilburg 

+31 (0)13 535 15 35 

info@hetpon.nl  

www.hetpon.nl  

Over het PON 

Passie voor samen leven 
 
Het PON is een kennisonderneming in het hart van de samenleving. We 

halen meningen en voorkeuren uit de samenleving op over alles wat 

mensen bezig houdt. Bij de mensen zelf, in nauwe samenwerking met 

die mensen. Die voorkeuren en meningen onderzoeken we, analyseren 

we en duiden we. Met prikkelende aanpakken en innovatieve 

methodieken. Emoties verbinden we aan feiten, kennis koppelen we aan 

beleving. We leggen dwarsverbanden die op het eerste gezicht niet zo 

vanzelfsprekend zijn. En soms ontwrichten we. 

Met die uitkomsten en inzichten adviseren we beleidsmakers en 

bestuurders. Of ze nu bij een gemeente, provincie, woningcorporatie of 

zorginstelling werken. Zodat ze afgewogen keuzes kunnen maken. 

Zodat ze bestuurlijk kunnen vernieuwen. En zodat ze een positieve 

impuls kunnen geven aan de samenleving van morgen. 

mailto:info@hetpon.nl
http://www.hetpon.nl/



