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 Raster

“Mijn ultieme 
droom is dat er 
geen jongeren 
meer uitvallen!”
Geertje Kleine SchaarS vertelt hoe 
jonGeren in beweGinG Komen door ‘jij 
doet er toe!’

September 2018 startte 15 deelnemers met 
het project ‘jij doet er toe!’ het zijn jongeren 
met wie het moeilijk gaat op school of die 
thuiszitten. doel is ze inzicht in hun eigen 
mogelijkheden en toe komst te bieden. 
Projectleider Geertje Kleine Schaars vertelt 
over het eerste jaar. 

“onze jongerencoaches zoeken contact van
uit oprechte interesse en vormen geen be
dreiging voor de jongeren. Zo ontstaat er een 
relatie en bouwen we aan vertrouwen. dat is 
de basis om te kunnen werken aan verande
ring. we gaan op zoek naar de motivatie van 
een jongere en zetten de stappen om 
jongeren in beweging te krijgen.”

Groei naar 37 jongeren
“we zijn in het eerste projectjaar gegroeid 
naar 37 jongeren. twintig daarvan gaan weer 
naar school. en dat is best spannend, want ze 
zijn gemotiveerd begonnen, maar ze gemoti
veerd houden kunnen we niet alleen. van
daar dat we ook inzetten op intensieve 
samenwerking. voor de andere 17 jongeren 
hebben we passende hulp of een werkplek 
kunnen realiseren.”

Meer maatwerk
nu staat het tweede jaar voor de deur. wat 
zijn de ambities? “we willen vooral inzetten 
op maatwerktrajecten in samenwerking met 
roc aventus, de gemeente deventer en 
deventer werktalent. veel jongeren willen 
dat wel, maar passen net niet in het stan
daardaanbod. Samen met het onderwijs wil
len we projecten opzetten die ons in staat 
stellen meer maatwerk te bieden. daar gaan 
we ons hard voor maken, want het slaat aan. 
we krijgen de jongeren in beweging en ge
motiveerd om naar school of werk te gaan. 
we moeten ‘alleen’ even zorgen dat de aan
sluiting ook blijft,” grijnst Geertje.

Droom
Zoals bijna iedere sociaal werker wil Geertje 
met haar werk iets betekenen voor mensen, 
in dit geval voor jongeren. “mijn ultieme 
droom is dat er geen jongeren meer uit val
len; dat ze een ge waardeerde rol krijgen 
binnen de samenleving. en dat wij er op tijd 
bij zijn als ze wel dreigen uit te vallen. dat 
betekent preventief werken en op vind
plaatsen van jongeren actief zijn.” lees het 
hele interview met Geertje op MijnRaster. 

Heb je zelf een project dat om in te lijsten is? Of ken 

je een collega voor wie dat geldt? Mail dan als de 

wiedeweerga naar muur@rastergroep.nl!

“Dit is leuk 
en dankbaar 
werk!”
mareiKe draaijerSchulZe 
heeft haar PleK Gevon
den oP de KlantenService

mareike draaijerSchulze is 
ge trouwd, moeder van twee 
kin deren en woont in deven
ter. Ze wist op de basisschool 
al dat ze met kinderen wilde 
werken. Ze volgde de oplei
ding SPw en liep daarbinnen 
drie stages bij loca ties van 
raster. Ze haalde haar diplo
ma, solliciteerde bij raster, 
werd aangenomen en werkte 
12,5 jaar in de kinderopvang. 
totdat hielspoor alles op zijn 
kop zette. “hielspoor is een 
verkal king in je hak. het 
werd steeds erger, mede door 
de belasting op de groep. op 
een gegeven moment be slo
ten de arboarts en ortho
peed dat werken in de 
kinder opvang niet meer 
moge lijk was. eerlijk gezegd 
stortte mijn wereld toen wel 
even in.”

Meer dingen leuk
mareike herpakte zich snel.  
“de reintegratiecoach die  
ik van Sam&ko kreeg, hielp 
daar ook wel bij. die liet me 
snel zien dat ik meer dingen 
leuk vond.” na wat stage
avonturen, kwam er een 
vacature op haar pad. en niet 
zomaar één, maar als Klan
ten servicemedewerker bij 
raster. “ik heb gesolliciteerd 
en mocht op gesprek komen. 
dat beviel zo goed, dat ik een 
per soonlijkheidstest mocht 
doen, waar ik met vlag en 
wimpel doorheen kwam. na 
een twee de gesprek kreeg ik 
de baan! ik vind het gewel
dig, pak dingen snel op en 
word heel blij van het con tact 
met klanten. als ik een ouder 
kan helpen die heel erg 
omhoog zit voor op vang of 
gewoon even van zich af wil 
praten, dan ga ik echt met 
een fijn gevoel naar huis.”

Ken je een collega van wie je meer  

wilt weten? Of die om een andere 

reden aan de muur zou moeten 

hangen? Schroom niet en mail  

naar muur@rastergroep.nl!
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#SamenDeventer #VVEtoeleiding 

#kindcentraal #DeventerKwaliteit 

Gisteren kwam een delegatie vanuit 
de Gemeente tilburg op bezoek om 
te bekijken hoe vvetoeleiders in de 
Gemeente deventer ervoor zorgen 
dat ieder kind op de peuterspeelzaal 
belandt. het is een in nederland 
unieke manier van werken. fanny 
verschuur en marion de Smit, vve
toeleiders, vertelden hoe ze, samen 
met collegaorganisaties, gezinnen 
in staat stellen te groeien! binnen
kort verschijnt er een brochure over 
deze bijzondere samenwerking. 

Hier leest u er meer over: https://
lnkd.in/ekYeuqi. Sine Limite, GGD 
IJsselland, Sam&ko Kinderopvang, 
stichtingOPOD, Stichting Quo Vadis.

Jij maakt  
het verschil!
binnen raster welzijn en 
Sam&ko heeft iedereen een 
zakje met bloembollen ge
kre gen, compleet met een 
kaartje ‘jij maakt het ver
schil!’. en waar bloem bollen 
de grond in gaan, groeien ze 
uit tot prachtige bloemen. 
die uiteindelijk in de mailbox 
van de muur belanden! Kijk 
maar eens naar deze prach
tige foto. de bloemen zijn  
in bloei, in ieder geval bij 
marion van den dool, peda
gogisch mede werker van 
Sam&ko! Zo maakt zij ook in 
haar tuin het verschil!

Bloeien jouw bollen nou ook zo 

fraai uit? En leidt dat tot prachtige 

herfsttaferelen? Laat het ons 

weten: muur@rastergroep.nl. 

Maken wij er een mooie  

collage van…

Gisteren tekenden wij, samen met 
onze partners in de stad, het nieuwe 
conve nant jonge Kind & vve 2019
2022. met deze gezamenlijke onder
tekening spreken we af de komende 
periode te blijven werken aan een 
kwalitatief hoogwaardig aanbod 
aan jonge kinderen en kinderen met 
een vvetoekenning. 
Lees hier meer. #VVE #Convenant 
#Samenwerken #SamenDeventer 
#Iederkindgelijkekansen 
#Kinderopvang #Welzijn
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BooRDEvol niEuws, pRoJEctEn En collEga’s oM in tE liJstEn

“Daar kan je trots op zijn Fanny, Marion 

en collega’s”

janneKe veldhuyZen 2nd degree 

connection 2nd expert complexe Zorg  

en ondersteuningsvragen at jb lorenz 

“Toevallig vandaag een gezin gesproken die hiervoor in aanmerking komen, en wat dit voor hen betekent. Mooi dat dit kan!”
Karen buurSen 2nd degree connection 2nd ambulant hulpverlener bij Pactum, trainer vlaggensysteem, ook buiten de lijnen ,Kinderen uit de Knel ,ouderschap blijft en deeS. 

You’ve  
got mail!
Gemaild naar  
muur@raSterGroeP.nl

Ga je met PedaGoGiSch 
medewerKer leSley de 
jonG mee?
 
op de dag van de Pedago
gisch medewerker, 19 sep
tem ber jl., konden pm’ers 4 
festivaltickets winnen voor 
het PPinKfestival op 9 no
vem ber a.s. wat moesten ze 
daarvoor doen? onder het 
facebookbericht vertellen 
met welke drie collegapm’
ers je graag naar het festival 
wilt en waarom. Pm’er lesley 
de jong zag het bericht ook 
en zette deze reactie 
eronder:
Lesley de Jong Ik zou graag 
met 3 van mijn leuke collega’s 
gaan! Promoot ik daar met
een even mannen in de 
kinder opvang, nieuwe er
varingen opdoen daar en een 
sterker team worden met 
mijn leuke collega’s!

lesley won de tickets!  
en mailde ons via muur@
rastergoep.nl. lesley: “het is 
natuurlijk leuk en ik ben er 
ook heel blij mee. door er 
bekendheid aan te geven, 
hoop ik dat meer collega’s  
op eigen initiatief naar het 
festival gaan!” nou, we 
hopen met lesley mee! alle 
informatie over het festival 
vind je in ieder geval op 
www.ppink.nl. 


