
 Teamleider bij MEE Utrecht Gooi & Vecht 

Mooi die 38ste jaargang en meer dan  

belangrijk! Op naar de 40!
Typisch!

 Raster

“ Het Enkhuis 
verbindt het  
Rode Dorp!”

ROb dE VOs is MET VEEl plEziER dE OGEn 
Van dE bUURT

Rob de Vos heeft net gekookt voor een aan
tal buurtbewoners. na een leven in de hore
ca, belandde hij veertien jaar geleden bij 
Raster als zakelijk leider van de buurtaccom
modaties. bij een ervan bleef hij hangen als 
beheerder: het Enkhuis in het Rode dorp.
Rob blikt nog even terug op de maaltijd die 
hij net heeft bereid. “dat doe ik iedere week 
op donderdag, vooral voor bewoners met 
een kleine beurs. Voor vier euro kunnen ze 
dan aanschuiven. Voor sommige bewoners is 
het hun enige warme maaltijd van de week.”

Geaccepteerd
als zakelijk leider was Rob verantwoordelijk 
voor het teruggeven van de buurthuizen aan 
bewoners. alleen voor het Enkhuis had de 
gemeente een ander plan. “dat wilden ze 
echt als buurthuis in stand houden. Toen de 
toenmalig beheerder vier jaar geleden met 
pensioen ging, heb ik het overgenomen.  
ik kwam hier altijd al eens per week, maar  
als startende beheerder werd ik met argus
ogen bekeken: ‘is hij wel betrouwbaar?’  
Je ziet en hoort hier namelijk van alles.  
dan moeten bewoners je wel vertrouwen. 
Uiteindelijk duurde het niet lang voor ik 
geaccepteerd werd.”
 
Buurthuiskamer
Het Enkhuis is een echte buurthuiskamer, iets 
wat Rob belangrijker vindt dan de activiteiten 
die er draaien. “’s Morgens zitten de mensen 
hier al om acht uur samen aan de koffie. ze 
bespreken dan de dag en delen wat ze bezig 
houdt. Verder zijn er allerlei activiteiten en 
schuiven professionals vanuit het sociaal team 
en politie hier aan. dan stellen bewoners 
vragen of melden ze zaken terwijl de pro fes
sionals uit eerste hand horen wat er speelt. 
Hier komt de buurt samen en kunnen be
woners laagdrempelig binnen lopen.” Het 
Enkhuis is genomineerd voor de diversiteits
prijs 2020 van Het Verschil deventer. dat 
balletje ging op een bijzondere manier rol
len. Rob: “Een schrijver kwam hier om een 
artikel voor deventer post te maken. Hij heeft 
het Enkhuis voor de prijs genomineerd!” 
Volgens Rob terecht. “deze plek verbindt 
mensen in het Rode dorp. En als beheerder 
ben je de ogen van de buurt. ik vind het 
hartstikke leuk.”   

“ik vind het fijn 
mensen in hun 
kracht te 
krijgen en zien”
ali WiTTinG GEniET Van HaaR 

WERk als VRiJWilliGER biJ HET 

OUdEREnWERk

als voor iemand ‘ik ben 
Raster’ geldt, is het wel voor 
ali Witting. ze werkte met en 
voor kinderen, trok vlak voor 
haar pensioen de VVEtoe lei
ding van de grond en is nu 
vrijwilliger bij het ouderen

werk. dat kondigde zich een 
paar weken voor haar pen
sioen, nu vier jaar geleden, 
aan.

Meest mooie 
verhalen
ali: “Toen vroegen mijn colle
ga’s Herman en Wilma of ze, 
als ze eens iemand nodig 
had den, een beroep op mij 
mochten doen. dat gebeurde 
al snel. Eerst deed ik wat 
kleine dingetjes, tot Herman 
me belde en vroeg: ‘ali, heb 
je wat op maandag? En op 
dinsdag, woensdag, donder
dag en vrijdag?’ zo ging ik 
ineens op vijfdaagse reis met 
45 ouderen naar duitsland. 
Het was geweldig! ik mocht 
luisteren naar de meest 
mooie, vrolijke en ver drietige 
verhalen van men sen. En 
deelde ook wat mij allemaal 
bezig hield.” 

Lachen en huilen
ali begeleidt nu, met andere 
vrijwilligers, meer activiteiten 
en geniet van haar werk. “ik 
zie hoe de mensen genieten 
en wat het contact en mee
doen voor ze betekent. ik 
ben een echt mensenmens 
en vind het ontzettend leuk 
met ze te werken, met ze te 
lachen en huilen. bonus is dat 
ik altijd hele interessante en 
bijzondere mensen ontmoet. 
ik vind het fijn naar anderen 
te luisteren, maar ook om ze 
in hun kracht te krijgen en 
zien. Mensen kunnen name
lijk nog zoveel meer dan ze 
soms denken!”
 
Het volledige interview met 
Ali staat binnenkort in een 
mini-magazine over het 
ouderenwerk.

Ik ben
Raster
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#samendeventer #jongenoud 

#samendeventer #jongenoud 

soms bestaat iets al zo lang, dat je 
vergeet hoe bijzonder het eigenlijk is! 
neem het 55plus magazine ‘Horizon’. 
inmiddels in de 38e jaargang. Met 
een vijfkoppige redactie in de leeftijd 
van 75 tot en met 86 jaar oud. die 
samen kopij beoordeelt, gedichten, 
recensies en verhalen schrijft, en 
inter views en fotografie verzorgt.  
de agenda, met wat er te doen is in 
deventer voor 55plussers, verzorgt 
Raster. En vervolgens gaan tientallen 
vrijwillige bezorgers op pad om het 
blad bij de 6.000 abonnees te 
brengen… Geen wonder dat steeds 
meer organisaties die voor en met 
ouderen werken kopij aanleveren 
voor Horizon!

Geïnteresseerd in het magazine?  
Of om kopij aan te leveren?  
Laat het weten via: 
redactiehorizon@rastergroep.nl.

“dit is oefenen 
in het echt, 
niets aan deze 
setting is 
gesimuleerd”
lEERlinGEn Van VsO dE lindE 

VERzORGEn pERsOnEElslUncHEs 

RasTER

Raster en VsO de linde wer
ken al 12 jaar samen rondom 
cateringopdrachten. Evelien 
Wichersschreur (directeur 
VsO de linde), annemarie 
Oeseburg (projectleider 
arbeids toe leiding VsO de 
linde) en Rini kamp (facilitair 
manager Raster) vertellen 
over deze bijzonder ‘smake
lijke’ samenwerking. Rini: 
“Raster gelooft in maat schap
pelijk verantwoord onder
nemen. We werken daarbij 
samen met vele partners en 
ook met VsO de linde. de 
leerlingen serveren onze 
mede werkers op bureau 
beestenmarkt twee keer per 
week een heerlijke lunch.”

Reuring opzoeken
Evelien: “Onze leerlingen 
heb ben extra ondersteuning 
nodig. ze moeten leren om
gaan met onzekerheden, 
leren samenwerken en zich
zelf presenteren. niet alleen 
binnen de schoolmuren; ze 
moeten met al hun kwali
teiten zichtbaar zijn in de 
samenleving. We zoeken 
voor en met onze leerlingen 
graag de reuring op, willen 
dat ze onder de mensen zijn, 
maar toch in een veilige 
omgeving.“ 

Alles draait  
om kwaliteit
bij Raster volgen de leer
lingen een groepsstage. 
annemarie: “Met een bege
leider vanuit school ver
zorgen zij twee keer per 
week de lunch. als school 
gaan we steeds voor hoge 
kwaliteit, zowel voor de leer
lingen als binnen de samen
werking die we aangaan.  
de leerlingen doen bij Raster 
hele positieve ervaringen 
op!” Rini knikt instemmend. 
“Het is natuurlijk ook ge
woon belangrijk dat het eten 
lekker is. anders loopt een 
deel van de collega’s alsnog 
de stad in. Maar onze mede
werkers zijn lovend over de 
lunches en spreken dit ook 
naar de leerlingen uit.”
 

DIGI 
muur
RasTER Op sOcial MEdia
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BooRDEvol niEuws, pRojEctEn En collEga’s om in tE lijstEn

gehoord  
in de podcast 
‘Samen 
Deventer’
in de podcast samen deven
ter vertellen collega’s over 
hun werk en samen werkings
projecten. in editie 4 beant
woordt Robert lentelink tien 
vragen vanaf de werkvloer.
Robert werkt twee jaar voor 
Raster als opbouwwerker in 
het sociaal team.

Energie
Hij vertelt over een typische 
werkdag. “in de ochtend 
werk ik mail weg en ontmoet 
ik bewoners bij het bewo
ners station om te horen wat 
er speelt. Verder ga ik op 
huisbezoek bij bewoners met 
Wmogerelateerde vragen. 
als ik aan het einde van de 
werkdag met net zoveel 
energie thuiskom als waar
mee ik vertrok, dan is een 
werkdag geslaagd.” 

Mooiste werkdagen
Hij vertelt over zijn mooiste 
werkdagen. “als opbouw
werker moet ik wel eens 
dingen uitleggen aan een 
groep mensen in hun eigen 
straat. als het dan lukt hun 
weerstand in goede banen te 
leiden, geeft dat een enorme 
kick. in mijn werk vanuit het 
sociaal team kan ik mensen 
soms al verder helpen door 
een luisterend oor te bieden, 
tips te geven en ze het gevoel 
te geven dat ze er niet alleen 
voorstaan. als dat lukt, heb ik 
een gouden werkdag.”

Alle antwoorden van Robert 
horen? Of eerdere edities? 
Luister dan, bijvoorbeeld  
op www.rastergroep.nl/
publicaties, naar de podcast. 
Zelf meedoen? Leuk! 
Mail dan naar:
podcast@rastergroep.nl. 
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#samendeventer #jongenoud

Raster en zorggroep solis werken 
steeds intensiever samen. dat kun
nen we wel zeggen, maar we willen 
het ook graag laten horen (luister 
maar naar onze podcast samen 
deventer: www.rastergroep.nl/
publicaties) en zien. in dit filmpje 
vertellen we, vanaf de werkvloer, 
wat de samenwerking betekent voor 
jong en oud. Jacqueline Roelofs, 
manager kinderopvang van sam&ko, 
vat het mooi samen: “We zien een 
glimlach op het gezicht van ouderen, 
een glimlach op het gezicht van 
kinderen en als je goed kijkt ook  
een glimlach op het gezicht van al 
onze medewerkers! Medewerkers 
worden nog blijer van hun werk  
en dat is waar het onze organisaties 
ook om gaat.”

Raster Groep 
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prachtig! door en voor de ouderen in deventer. 

#krachtigeinwoners #vanwaardezijn
MaRiscHka THiJssEn Teammanager  
Welzijn Raster Groep 


