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“ Samen willen  
we vooruit!”

Foke Boersma traint pedagogisch 
medewerkers in ‘kiekeBoe met piramide’ 

Foke Boersma doet veel dingen binnen 
raster. in dit stukje lichten we de trainingen 
eruit. Bijna iedere vrijdagmiddag stuurt Foke 
haar karretje met trainingsmaterialen door 
de gangen van Bureau Beestenmarkt. op 
weg naar pedagogisch medewerkers van 
sam&ko die ze de ‘kiekeboe met piramide’ 
-training geeft.

al is ‘geven’ niet de juiste term. Foke: “heel 
veel gaat eigenlijk in interactie. het is echt 
‘samen willen we vooruit’. en omdat we maar 
vier dagdelen hebben, gaat het ook in de 
hoogste versnelling!” 

Werk direct leuker
de training maakt het werk direct interes san-
ter. Foke: “als ik zie hoeveel plezier de deel-
nemers eraan beleven en wat ze er direct van 
opsteken, dan is het goed dat we er al vroeg 
mee beginnen. het laat de medewerkers zien 
hoe ze nu met baby’s omgaan en maakt ze  
er bewuster van hoe ze dat in de toekomst 
zouden kunnen doen. mooi voorbeeld is als 
een baby huilt. dan zit het in de paniekzone. 
medewerkers weten dat het dan niet helpt 
om de baby direct iets te geven waar het mee 
kan spelen. Bewust een situatie creëren waar-
in het kind zich veilig voelt, is dan belangrijk. 
Van daaruit kan je dan écht iets voor een 
baby betekenen.” 

Belangrijk werk
‘kiekeboe met piramide’ is niet zomaar een 
training. nieuwe inzichten over het baby-
brein laten zien dat het al veel eerder actief  
is te stimuleren dan voorheen gedacht. dat 
maakt de rol van pedagogisch medewerkers 
in de ontwikkeling van een jong kind nog 
groter en belangrijker. Foke: “Voor de mede-
werkers is het ook niet zomaar een training; 
er gaat een stevig assessment aan vooraf. ik 
volg ze via filmpjes die ze zelf maken. als ik 
dan zie hoe snel ze het oppakken en hoeveel 
plezier ze hebben met de baby’s, word ik 
daar echt heel blij van. Ze doen bijzonder be-
langrijk werk voor een kwetsbare, zeer jonge 
doelgroep. hun werk doet er enorm toe en 
dat wil ik ze graag laten zien! de blijdschap 
en de verdieping die dit onze pedagogisch 
medewerkers biedt, maakt dat ik het training 
geven, van alle dingen die ik binnen raster 
doe, misschien wel het leukste vind!”

“ Ze stonden 
er echt,  
als team!”

Jongerenwerker nick in ’t 

Veld werkt Volgens het 

motto ‘think Big, act Big’

nick is jongerenwerker, werkt 
pas kort bij raster en is eind 
januari ook alweer weg. dan 
gaat hij zijn droom achterna, 
richting de politieacademie. 
in zijn ‘raster-maanden’ 
heeft hij zich laten zien: “ik 
wilde zo hard mogelijk vlam-
men en zoveel mogelijk 
mooie dingen neerzetten.”
dat deed hij als jongeren-
werker in keizerslanden en 
colmschate. het hoogtepunt? 
koken met een groep jonge-
ren uit colmschate voor 
cliënten van solis Zorggroep. 
“de jongeren kwamen zelf 
met het idee voor een weke-
lijkse kookworkshop. Ze had-
den een doel nodig, dat werd 
koken in Fooddock.”

Shinen
op 10 december jl. kookten 
ze, onder begeleiding van 
sylvia Visser van catering op 
rolletjes, een driegangen-
diner voor 50 ouderen. het 
maakte deel uit van een 
complete dag uit, met Bingo 
en livemuziek, wat ook werd 
verzorgd door de jongeren. 
nick blikt trots terug. “de 
jongeren waren geweldig! Ze 
hebben zich voor 100% inge-
zet en waren echt aan het 
shinen. iedereen voelde zich 
verantwoordelijk en dan be-
reiken ze wat samen. Ze zien 
ter plekke ook waar ze het 
voor doen. Ze stonden er, 
samen, als team!” 

Veel mogelijk
nick heeft in zijn korte tijd bij 
raster veel geleerd. en de 
organisatie ook wat laten 
zien. “er gebeuren hier hele 
toffe dingen, maar dat zien 
niet veel mensen. mijn motto 
is ‘think big, act big’. Zet je 
100% in en durf het hoogst 
haalbare in je hoofd te halen. 
dan kan het lukken! Bij 
raster ben je niet alleen. als 
je zelf wil en brutaal genoeg 
bent om op mensen af te 
stappen, is hier heel veel 
mogelijk!”    

Ik ben
Raster
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#onmisbaar #vrijwilligerswerk 

#samendeventer 

afgelopen dinsdag vond de inmiddels 
traditionele feestelijke jaarafsluiting 
plaats voor de vrijwillige coaches. een 
avond vol verbinding, kracht, energie 
en, vooral, veel plezier. een workshop 
haka nam iedereen mee in de traditie 
en de ervaring. ka mate ka mate ka 
ora (ik leef, ik leef, ik sterf) / a upane 
a upane a upane kaupane (een stap, 
een stap, een stap, nog 1 stap) / whiti 
te ra (de zon zal schijnen). precies dat 
is waar al deze vrijwillige coaches de 
afgelopen jaren mensen in hebben 
ondersteund. Bij praktische, soms 
lastige, alledaagse vraagstukken zijn 
ze net die steun geweest die nodig is 
om een kleine stap te zetten, en nog 
een, en nog een. Zodat het voelt alsof 
de zon weer iets voor je gaat schijnen 
en je weer in je kracht komt. petje af 
voor al deze vrijwilligers! Voor hun lef 
en enthousiasme dat ze ook deze 
avond weer lieten zien!

Elke week 
leer ik 
nieuwe 
dingen!
tamara tiggelovend werkt al 
24 jaar met veel plezier voor 
raster. Bij sam&ko zet ze 
zich zelf in voor kinderen, 
ouders en de organisatie. “ik 
heb me altijd kunnen ontwik-
kelen, door cursussen en trai-
ningen en veel ervaring op-
ge daan binnen verschillende 
werkvormen en met diverse 
taken. met de opleiding 
pedagogisch professional 
kind en educatie (ppke) kan 
ik mijn kennis en ervaring 
nóg meer vergroten en me-
zelf ontwikkelen van onbe-
wust naar bewust be kwaam. 
ik krijg de kans om aan mijn 
handelen nu ook de theorie 
te verbinden. Zo groei ik door 
van peda go gisch mede-
werker naar peda gogisch 
(educatief) profes sio nal en 
daar ben ik de orga nisatie 
erg dankbaar voor.”
 
tamara en haar collega 
gulshah demirci zijn inmid-
dels 4 maanden bezig. “ik 
vind het echt gaaf te merken 
dat alles wat ik aan theorie 
leer, direct toepasbaar is in 
mijn werk. ik leer anders te 
kijken naar kinderen (en 
ouders), maar ook naar mijn 
eigen handelen en dat van 
collega’s. ik denk nu al veel 
bewuster na over mijn han-
de len; waarom doe ik de 
dingen zoals ik ze doe? Van-
uit welke drijfveren of visie 
behandel ik een kind? hoe 
kom ik eigenlijk tot deze be-
slissing? waarom werkt het 
eigenlijk wat ik net deed? 
weet ik op het moment zelf 
waarom ik zo handel? ik 
dacht dat ik na bijna 25 jaar 
bijna alles wel wist van kin-
deren en waarom ze zijn zo-
als ze zijn, maar niets is min-
der waar! elke week leer ik 
nieuwe dingen en dat maakt 
mij heel erg enthousiast.”

toppers! Suzan van Duren

gefeliciteerd kanjers!
Jacqueline Roelofs

gefeliciteerd collega’s!
Wilma Van den Burg

gefeliciteerd.goed hoor!!!
Barbara Haarman 

Verdient! Nicole Tingelaar

gefeliciteerd! Chantal Hul-Koer

Ja zo leuk! Jolien Mensink

melinda rutgers! Jessica Mul-Ger
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BooRdEvol niEuwS, pRojEctEn En collEga’S om in tE lijStEn

You’ve  
got mail!
een Bericht Voor  
muur@rastergroep.nl! 

kijk, dat is nog eens leuk. de 
muur is er voor projecten en 
collega’s die om in te lijsten 
zijn! en dus mailde raquel 
van der Vloet naar muur@
rastergroep.nl omdat haar 
collega nick in ’t Veld mooie 
dingen doet. en we daarover 
eens met hem in gesprek 
moesten gaan. dat leverde 
een mooi artikel op! ergens 
op deze poster lees je daar de 
verkorte versie van; het volle-
dige verhaal lees je op mijn 
raster en binnenkort in een 
nieuwe editie van het maga-
zine samen deventer.

Wie moet er nog 
meer aan de Muur?
de mail van raquel roept 
natuurlijk wel een vraag op. 
want er werken bijna 300 
mensen bij raster; we zijn 
met veel! en iedereen doet, 
klein of groot, geweldige 
din gen. daar willen we meer 
van weten. dus doe je zelf 
iets (gooi die bescheidenheid 
gerust even overboord) 
prach tigs? werk je met 
iemand, binnen of buiten 
raster, aan een pracht pro-
ject? of zie je iedere dag hoe 
een collega kleine wondertjes 
verricht in zijn of haar werk? 
of ‘ge woon’ voor een lach 
zorgt op het gezicht van 
klanten en collega’s? laat het 
ons weten!  
en mail als de wieder weerga 
naar muur@rastergroep.nl. 
dan gaan wij jouw suggestie 
inlijsten!

Sam&ko
12 december 2019
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super trots zijn wij op onze collega’s 
van kinderdagverblijf sam&zaza. Ze 
hebben de hercertificering voor het 
kwaliteitsmerk groene 
kinderopvang binnen!


