
Samen
Deventer

ju
li 

20
18

Mooie verhalen  
vanuit de Deventer’ 
samenleving



Samen op weg 
naar de toekomst!

Het is een enerverende tijd voor Raster  
en Sam&ko. Een tijd waarin we, samen 
met talloze vrijwilligers, buurtbewoners  
en collega’s van samenwerkingspartners, 
fantastische dingen voor elkaar krijgen in 
de Deventer’ samenleving. Dit magazine  
is het podium waarop we een aantal van 
die verhalen graag presenteren.
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Pagina 3 
Directeur Jolanda Knorren  
blikt terug en vooruit
“We zijn in straten, dichtbij, en oprecht geïnteresseerd in 
mensen. We zien ieder mens, jong en oud, als uniek 
individu dat van alles te bieden heeft aan talenten, 
kennis en passies. We maken de komende jaren met 
bewoners, ouders en collega’s van andere organisaties, 
werk van het verbinden van alles wat we elkaar te 
bieden hebben!”

Pagina 4
Bijzondere activiteiten

Pagina 6
Hoe kinderopvang  
en welzijn elkaar versterken
“Hier wonen veel kwetsbare kinderen, bijvoorbeeld met 
een VVE-indicatie. VVE-toeleiders van Raster, die veel bij 
gezinnen thuiskomen, verwijzen een kind en zijn of haar 
ouders naar ons toe. Dan kan het kind twee extra 
dagdelen Peuterspeelzaalwerk krijgen. Dat maakt echt 
een verschil, zowel voor het kind als de ouders.”

Pagina 9
Harry Slinkman is als vrijwillige coach  
van het alledaagse heel bijzonder
”Twee collega-coaches hebben een kookgroepje gestart 
voor mannen, waar ik bij ben aangehaakt. De mannen 
leren gezond koken, met verse ingrediënten, en kunnen 
elkaar helpen en ontmoeten. Het zijn kleine dingen, die 
voor mensen een grote impact hebben.”

Pagina 10
Kemy Osagie laat de wereld zien  
wat ze allemaal kan
“Het werken met de meiden van Selver was voor mij één 
van de momenten waarop ik uitvond wie ik eigenlijk 
was, wie ik graag wilde zijn. Ik ben erg gegroeid in mijn 
werk, maar ook als persoon. Mijn wilskracht, de 
begeleiding vanuit Raster, eigenlijk was het een cocktail 
van van alles die me heeft gebracht waar ik nu ben.”

Inmiddels ben ik ruim een jaar actief bij deze mooie organisatie. Met als 
doel te versterken wat al goed gaat en te kijken welke nieuwe interes
sante paden we met z’n allen de komende jaren kunnen gaan bewan
de len. Hoe kunnen we welzijn en kinderopvang, nog veel meer dan nu 
het geval is, elkaar laten versterken? Zoals in de TalentHouses, waarover 
de 10jarige Quan Marsman smakelijk vertelt op pagina 16. Hoe kun
nen we in de kinderopvang aansluiten bij signalen uit buurten en maat
schappelijke ontwikkelingen? Linde Voskamp en Elisabeth Voortman 
delen vanaf pagina 6 alvast wat mooie voorbeelden. En hoe kunnen 
we, nog meer dan nu, kennis, ervaring en talenten gaan delen? Van 
medewerkers, buurtbewoners en medewerkers van collegaorganisa
ties? Zodat we samen verder komen. Harry Slinkman is vrijwillige coach 
en deelt met de mensen die hij coacht drie decennia horecaervaring. 
Waar dat toe leidt, leest u op pagina 9. Mieke de Lange laat zien hoe 
het opbouwwerk de samenleving van binnenuit versterkt. Bijvoorbeeld 
door kleine ontmoetingen met grote impact tot stand te brengen. Dat 
bijzondere verhaal vindt u op de achterzijde van dit magazine.

Alles binnen Raster is momenteel op een positieve manier in beweging. 
Medewerkers van Raster Welzijn en Sam&ko denken in een aantal in
tensieve trajecten na over een gezamenlijke identiteit en visie op hun 
werk. Zodat Raster Welzijn als Sam&ko langzaam steeds meer 
Sam&Raster wordt; uit te spreken als Samen Raster. Met medewerkers 
die dichtbij zijn en met passie werken. Ze gaan de komende jaren alles 
wat er aan middelen, kennis en ervaring beschikbaar is met hun eigen 
collega’s, medewerkers van andere organisaties én vóóral met inwoners 
van de gemeente Deventer delen. Zodat we samen kunnen werken 
aan een samenleving waar we met z’n allen blij van worden.  
Samen Deventer!

Jolanda Knorren
Bestuurder Raster
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Pagina 12
Raster en Sam&ko in cijfers

Pagina 13
Roland van Dalen werkt in ‘Schoon,  
Heel en Veilig’ aan een schone Rivierenwijk
“We hebben een hele avond in de buurt gestaan met 
‘Deventer schoon’. Met koffie en koekjes, maar ook met 
touw, tape en andere materialen om te laten zien hoe 
mensen het huisvuil kunnen aanbieden. Dat helpt dan 
ook weer een beetje. Een schone wijk is een proces van 
de lange adem.”

Pagina 16
Quan Marsman leerde schaken  
tijdens TalentHouse. En leert het nu  
andere kinderen
“Eerst wilde ik weten hoe het werkte, later gingen we 
kleine zetjes oefenen. Dat vond ik saai. Maar toen 
mochten we tegen elkaar schaken en vond ik het 
helemaal niet saai meer! Nu denk ik echt een strategie 
door. Enige nadeel is dat Martijn, die hier werkt en de 
SchaakHouse heeft gegeven, precies weet wat hij mij 
heeft geleerd. Maar het is echt heel leerzaam en leuk.”

Pagina 19
Raster en Sam&ko in cijfers

Pagina 20
Column opbouwwerker Mieke de Lange
“Als opbouwwerker versterk je de samenleving van 
binnenuit. Buurtbewoners hebben allemaal talenten, 
vragen en ideeën. Maar ze weten het niet van elkaar of 
kennen elkaar niet. En dat vind ik nou interessant. Alles 
in de buurt is er al.”  
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Uitgelicht

Bijzondere 
activiteiten

Samen met 
trein en bus 
het land door!
Senioren reizen naar Amersfoort 
en Scheveningen
Veel senioren reizen niet meer met de 
trein, omdat het te ingewikkeld 
wordt. Vandaar dat we elk jaar in ons 
zomerprogramma een activiteit op
nemen waar we met de trein naar toe 
gaan. Dit jaar was het een bezoek aan 
Amersfoort, waar we een boottocht 
door de grachten hebben gemaakt. 
Het thema van deze rondvaart was 
Kunst & Varen. Na de lunch was 
iedereen vrij in doen en laten en heb
ben velen zich nog rond laten rijden 
met het stadstreintje of een stads
wandeling gemaakt. Niet met de trein, 
maar met twee bussen, ging het eer
der die maand voor een dagtocht naar 
Scheveningen. Na een stop bij de 
Goudreinet, voor koffie met gebak, 
ging de reis door. Het weer was ge
weldig en de senioren hebben dan 
ook met volle teugen genoten van 
zon, zee en natuurlijk de heerlijke vis. 
#windenzeilen #gezelligsamenzijn  
#kunst-en-cultuur #genieten 

Maar… Waar 
is de schaar?
Opening Sam&sjakie
Op maandag 13 november 2017 werd 
Sam&sjakie officieel geopend door 
wet houder Kolkman. Met een kinder
dagverblijf, peuterspelen en buiten
schoolse opvang biedt Sam&sjakie 
opvang voor kinderen van 0 tot 13 
jaar. Het maakt deel uit van Kind
centrum Colmschate Zuid en is te 
vinden aan de Bosanemoon 30 in 
Deventer. De opening startte met de 
nodige hilariteit. Want waar was de 

schaar? Gelukkig waren er goede 
speurders onder de kinderen en kon 
de wethouder het lint alsnog door
knippen. De opening kreeg een extra 
feestelijk tintje door de aanwezigheid 
van een bellenblaaskunstenaar die alle 
kinderen van het Kindcentrum ook 
nog eens een bellenblaas cadeau gaf! 
In Kindcentrum Colmschate Zuid kun
nen ouders terecht voor allerlei ver
schil lende voorzieningen, maar wel 
vanuit één gedeelde visie. Daarbij is 
‘de doorgaande lijn’ richting de basis
school als vanzelfsprekend ingericht 
en zijn methodes en programma’s 
door de samenwerkende partijen op 
elkaar afgestemd. #samen-werken 
#ervaringen-kennis-delen 
#doorgaande-lijn

Een avondje 
uit!
Aandacht levert begrip op
Verbinden tussen jong en oud blijft 
een mooi thema. Kennen en gekend 
worden en aandacht voor elkaar, 
levert onderling begrip op. En dat is 
belangrijk bij het samenleven in de 
wijk. Vier tieners in de leeftijd van elf 
en twaalf jaar kookten, samen met 
kinderwerker Cyril, voor acht ouderen 

in de Zandweerd. En deze ouderen, 
die afkomstig waren uit het netwerk 
van ouderenadviseur Sebahat van het 
Sociaal Team, hebben genoten! Niet 
alleen van een heerlijke maaltijd, maar 
ook van de oprechte aandacht van de 
jongeren. Een avondje verbinding tus
sen jong en oud werd voor beide 
groepen een ‘avondje uit’. De trotse 
jongeren gingen met een goed gevoel 
en nieuwe kennissen weer naar huis. 
#positieve-identiteit #waardering-
positief-gedrag

Thuis voelen 
in nieuwe 
buurt
Nieuwkomers geven zelf de 
antwoorden 
Onderdeel zijn van een buurt en be
tekenisvolle relaties opbouwen, hoe 
doe je dat als nieuwkomer? Zes  ge
zinnen met een (verblijfs)status 
hielpen ons bij een onderzoek naar 
wat er ontbreekt als je nieuw in een 
buurt komt en wat we kunnen ver
sterken. Hoe verbindt je jezelf met 
andere bewoners, hoe weet je wat 
‘normaal’ is in een buurt? Hoe ontdek 
je of je kind ook in dat speeltuintje 
mag spelen? Samen met Vluchtelin
gen werk en de nieuwkomers hebben 
we de antwoorden op deze vragen 
gezocht. Zodat ze zich snel thuis kun
nen gaan voelen in hun nieuwe buurt. 
#normale-leven-versterken 
#bruisende-buurt #inclusie

Fanny gaat als 
VVE-toeleider 
altijd van de 
mens uit
VVEtoeleiding draait om 
‘fingerspitzengefühl’
De kip en het ei; welke sores moet je 
eerst oplossen om weer lucht te 
krijgen? Voor toeleider Voor en 
Vroegschoolse Educatie Fanny is die 
vraag dagelijkse kost. Ze komt bijvoor
beeld op huisbezoek bij een moeder 
die geen energie meer heeft om iets 
te doen. Er ligt te veel. Ze helpt haar 

met het inschrijven van haar peuter en 
heeft daarbij aandacht voor de 
medische achtergrond. Fanny stelt 
moeder gerust en geeft aan dat 
moeder weliswaar iets terug moet 
doen voor de VVEinzet die haar 
dochter krijgt (de zogenaamde 
wederkerigheid), maar dat ze dat 
(voorlopig) op maat voor haar regelt. 
Zodat daar heel even de druk af is. Ze 
geeft moeder het advies vooral eerst 
aan zichzelf te werken en grip op haar 
situatie te krijgen. Binnen een dag is 
er bevestiging dat dochter per direct 
naar peuterspelen kan. De opluchting 
is enorm! #ruimte-scheppen-voor-
rust #iedereen-doet-mee

Ademloos 
luisteren
Gastles maakt het beste los  
in klas op Stormink
Een onrustige klas die zich voorbeeldig 
netjes gedraagt tijdens een gastles. Bij 
een interventieprogramma in een klas 
op Stormink komen verschillende 
onder werpen aan bod zoals respect 
en luisteren en samenwerken. Naast 
de oefeningen op deze thema’s gaven 
we deze klas, uiteraard in overleg met 

de mentor, ook een gastles van Tactus, 
puur preventief om de kinderen infor
matie te geven. Het effect van een 
boeiende spreker én onze interventies 
werd zichtbaar, want de kinderen 
luisterden ademloos toe! De mentor 
gaf terug dat er ruimte aan elkaar 
werd gegeven om vragen te stellen en 
discussies aan te gaan. We zijn erg 
trots op dit resultaat! #boeiend 
#aansluiten-bij-ieders-leefwereld 
#passie-trots

Samen 
zwemmen
Met jonge vluchtelingen  
‘het diepe in’
Wat voor ons vanzelfsprekend is, is 
dat niet altijd voor (jonge) vluchte
lingen. Al jong leert bijna iedereen 
hier zwemmen, terwijl de meeste 
vluchtelingen water niet met recreatie 
associëren. Om jongeren vertrouwd te 
laten worden met water gaan we drie 
keer met ze zwemmen. Hoe voelt het 
om te ‘zwemmen’? En hoe diep is het 
diepe eigenlijk? Jongerencoach Nusa 
en jongerenwerker Deniz, tevens bad
meester, gingen het diepe in en heb
ben het ervaren met een groep 
vluchtelingen.  #sociale-binding 
#kansen-voor-betrokkenheid 
#meedoen #positieve-identiteit

Jong vraagt, 
oud vertelt
Senioren blijven in beweging
Kinderen en senioren, als je deze 
samen brengt gebeurt er ‘iets’. En dat 
‘iets’ wilden het Sociaal Team en het 
Kinderwerk in Zandweerd omzetten 
naar een echte en langdurige ver bin
ding. Om ideeën op te halen orga ni
seerden we een ontmoeting. Kinde ren 
uit groep 78 van de Cees Wil kes huis
school maakten zelf planten bakjes. 
Deze boden we samen aan bewoners 
van het senioren com plex in Zand
weerd aan, met daarbij de uitnodiging 
voor een heuse zelfgemaakte high
tea. Kinderen stelden vragen aan hun 
gasten: welke interesses en behoeften 
heeft u, wilt u meedoen aan geza
men lijke activiteiten of juist niet? Waar 
loop je eigenlijk tegen aan als je ouder 
wordt? Het leverde ontwapenende 
gesprekken op tussen jong en oud.  

Verschillende ideeën worden nu regel
matige ontmoetingen en gezamenlijke 
activiteiten. Ze zorgen voor blije ge
zichten en een hoop senioren die op 
deze manier in beweging blijven.
#sociale-binding #kansen-voor-
betrokkenheid  #bonus-opa-&-oma

Expeditie  
om jezelf  
te ontdekken
Twaalf jongeren zijn  
op zee op elkaar aangewezen
Twaalf jongeren die elkaar nog niet 
kennen, twee begeleiders en drie 
weken de tijd! Het klinkt als de ingre
diënten voor een realityprogramma, 
maar het gaat over de Expeditie. Een 
activiteit die jongeren de kans geeft 
om, volledig buiten het reguliere leven 
van alledag om, de focus op zichzelf 
te leggen. De twaalf jongeren nemen 
ieder hun eigen verhaal mee tijdens 
de Expeditie en zoeken in drie weken 
tijd naar antwoorden: wat wil jij, diep 
van binnen, waar ligt jouw kracht? Er
varend leren noemen we dat. Tijdens 
deze innerlijke ontdekkingsreis  zitten 
de jongeren 247 bij elkaar op een 
schip. Iedereen is een belangrijke 
schakel om het schip op koers te 
houden. Dan is er geen tijd om ‘er 
even uit te stappen’, na te denken of 
af te koelen. Tijdens de Outdoor week 
op Engelse bodem is die tijd er wel. 
Dan begeleiden we de jongeren naar 
helpende gedachten om hun nieuwe 
levensdoelen te bereiken. In drie 
weken tijd zijn de jongeren op zichzelf 
teruggeworpen. Ze komen tot in

zichten en bouwen aan een toe komst
beeld dat terug in Nederland vorm 
krijgt door werkervaringsplekken, het 
activeringscentrum en opleiding op 
school. #talenten-passies #iedereen-
heeft-wat-te-geven #ontwikkeling 
#schip-ahoy



Hoe kinderopvang en welzijn 
elkaar versterken

“ Bij Sam&ko  
spelen we in op 
maatschappelijke 
ontwikkelingen”
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Sam&zaza vertaalt het steeds groter wordende groene 
bewustzijn van ouders in het aanbod kinderopvang. Het 
heeft het Groene keurmerk behaald en laat kinderen zo
veel als het kan buiten spelen. Daarbij vindt, waar mogelijk, 
uitwisseling plaatst tussen de kinderen en de senioren in 
het Huize Salland.

Vies worden
Elisabeth Voortman is pedagogisch medewerker bij 
Sam&zaza. Ze vertelt over het idee achter de ‘groenen 
BSO’. “Sam&zaza speelt met haar aanbod in op een aantal 
maatschappelijke ontwikkelingen. We zien allemaal dat 
kinderen minder buiten spelen, ongezonder leven en veel 
achter schermpjes zitten. Daarom spelen we op al onze 
dagverblijven veel buiten, hebben we op het terrein van 
voetbalclub Helios een Sport BSO en voeren we hier bij 
Zaza het Groene keurmerk. Dat betekent dat we veel 
buiten spelen, er water en zand is, we een grote buiten
ruimte hebben en onze thema’s en activiteiten op de 
natuur baseren. De kinderen spelen met wat de natuur  
ze biedt en minder met kantenklaar speelmateriaal. Ze 
willen ontdekken en mogen dat hier! Buiten spelen, op 
onderzoek uitgaan, door plassen en modder lopen op hun 
blote voeten en onder bladeren gaan liggen. Bij ons mogen 
ze vies worden!” Voor Elisabeth draait het Groene keur
merk om bewustwording. “We laten de kinderen ervaren 
hoe planten groeien. Ze hebben zelf tomaatjes en aard
beien gezaaid, geplant en geplukt. Daarbij hebben we het 
hele groeiproces gevolgd. Als we beestjes zien, zetten we 
ze voorzichtig op blaadjes en hebben we het er samen 
over. Maar ook het drinken en zelfs slapen doen we zoveel 
mogelijk buiten. De buitenslaapruimte voor kleine kindjes is 
heel gezond. Ze slapen er dieper en beter, we zorgen voor 
extra dikke gewatteerde slaapzakjes. Maar als ouders het 
niet willen, is dat ook prima. Er kan hier van alles, niets 
hoeft.” Elisabeth merkt dat sommige ouders speciaal voor 
het ‘groene’ Sam&zaza kiezen. Elisabeth: “Maar het is lang 

Er zijn weinig welzijns en kinder opvang
organisaties die onder één organisatorische 
vlag samengaan. Raster en Sam&ko doen 
dat wel. Sterker nog: het samengaan 
betekent ook echt samenwerken. Het 
geeft een impuls aan de doorgaande  
lijn en kinderen uit de buurt worden bij 
activiteiten in de kinderopvanglocaties 
betrokken. Daarnaast komen ouders  
van de kinderen, met al hun talenten en 
passies, in beeld en worden ontwikke
lingen in de samenleving en de buurt 
vertaald naar het aanbod van de kinder
opvang. Zoals bij Kindcentrum Het Palet  
en Sam&zaza.



Groene kinderopvang
Het positieve effect op de ont-
wikkeling van kinderen die in een 
groene omgeving opgevangen 
worden, is wel bekend. Bij 
Sam&pluk doen we komend jaar 
mee aan een onderzoek naar het 
effect van kwalitatief goede 
groene opvang op het welzijn van 
kinderen van 0 tot 4 jaar.

“Het is echt zó mooi  
om te zien dat een kind  
kan ontdekken wat  
er in hem of haar zit”
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Coaches van het Alledaagse 
zijn heel bijzonder

“Ik wil het niet bij voor-
nemens laten, maar écht 
in actie komen!”

In Rotterdam werkte Harry in een horecabedrijf. “Daar zat viersterren 
comfort onder één dak met maatschappelijke opvang. We werkten er 
ook met stagiaires van een hotelpension voor dak en thuislozen. Daar 
merkte ik dat je echt iets voor die mensen kon betekenen, als opstapje. 
Al lukt het maar bij één van de tien, dan is het al pure winst.”    

Mensen opzoeken
Harry is als niet de enige coach van het alledaagse in Deventer.  
“We doen dit werk met veel collegacoaches; de groep groeit maar 
door. Een medewerker van een sociaal team koppelt de coaches aan 
iemand die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Na twee ge
sprekken, er moet immers wel een klik zijn, spreken we zonder deze 
medewerker af. De steun kan voor van alles zijn. Ik heb contact met 
een mijnheer die af en toe zijn hart moet luchten en moet praten  
over dingen die hem bezig houden of beroeren. Daarmee ga ik dan  
op een terrasje zitten. Ik heb, samen met een collegacoach, een vrouw 
geholpen met leren fietsen. De bedoeling was dat ze zo mobieler werd 
en meer mogelijkheden had om bijvoorbeeld zelf aan een taalcursus  
te gaan meedoen, te solliciteren, boodschappen te doen of mensen  
op te zoeken.”

Kleine dingen, grote impact
Harry haalt nog een ander voorbeeld aan. “Twee collegacoaches 
hebben een kookgroepje gestart voor mannen, waar ik bij ben aange
haakt. De mannen leren gezond koken, met verse ingrediënten, en 
kunnen elkaar helpen en ontmoeten. Het zijn kleine dingen, die voor 
mensen een grote impact hebben. Ze vinden bevestiging van wat ze 
zelf kunnen, leren dingen of krijgen dingen aangereikt waardoor ze 
meer regie over hun leven krijgen. En coaches kunnen hun ervaring  
en passies delen. Ik wil het niet bij voornemens laten, maar écht in  
actie te komen. Dat doe ik maximaal eens per week. Ik ervaar een 
zekere waardering voor wat ik doe en dat is fijn.” Harry laat als coach 
van het alledaagse zien dat heel gewoon, soms heel bijzonder is. 

Harry Slinkman is coach van het alledaagse. Als 
vrijwillige coach maakt hij, met zijn 40 jaar horeca
ervaring en de skills die hij daardoor ontwikkeld 
heeft, het verschil voor andere bewoners. “Ik heb 
altijd wat gehad met het sociaalmaatschappelijke.” 

niet altijd de doorslaggevende factor. We hebben ook maar 
één groep en één ruimte en dat kleinschalige spreekt 
ouders ook aan.”

Groen meedenken
Ouders bij Sam&zaza denken groen mee. “Als er een Mini
moestuinactie is bij Albert Heijn, nemen ouders ze mee. 
En de oudercommissie deed ons laatst twee boeken 
cadeau: Horen, zien, ruiken en proeven en Moestuinen 
voor Dummies. Die staan nu in de boekenkast in de gang, 
zodat andere ouders ze kunnen inkijken.” Zaza zit op een 
mooie plek in de buurt. Elisabeth: “Hier wonen veel oudere 
mensen. Daarnaast is het Huize Salland hier dichtbij. Ik ga 
er wel eens naartoe met de oudere kinderen. Andersom 
zetten we wel eens mensen in een rolstoel hier op ons 
speel plein neer. Ze kunnen dan kijken naar de spelende 
kinderen en genieten daar intens van. En wij genieten weer 
van hen. Als ik dat zie, dan denk ik: daar doe je het toch 
allemaal voor!” Ze doet haar werk sowieso met plezier. 
“We laten de kinderen hier ontdekken, waarbij wij ervoor 
zorgen dat het veilig blijft. Zoals het bij ons is, dat zou  
heel normaal moeten zijn. Een kind moet gewoon kind 
kunnen zijn!”

Kwetsbare kinderen meer kansen bieden
In kindcentrum Het Palet in Tuindorp werkt Linde Voskamp, 
clustermanager bij Sam&ko, samen met teammanager 
Kinder werk van Raster, Marischka Thijssen. “Door een 
intensieve samen werking met elkaar en met de twee 

basisscholen kunnen we een doorgaande leerlijn creëren. 
We ervaren in de prak tijk hoe belangrijk die afstemming is, 
vooral voor kwetsbare kinderen. We hebben binnen de 
peuterspeelzaal nu twee groepen: een instroomgroep en 
een doorstroomgroep. In de eerste kunnen kinderen veilig 
binnenkomen en wennen. In de doorstroomgroep worden 
kinderen gestimuleerd meer zelfredzaam te worden. De 
manier van werken bij het peuter spelen en in groep 3 
sluiten goed op elkaar aan. Samen met de docenten 
zorgen we voor die doorstroom naar de basisschool.” 
Marischka legt ver binding met de ouders en de kinderen in 
de wijk. Linde: “Hier wonen veel kwetsbare kinderen, 
bijvoorbeeld met een VVEindicatie. VVEtoeleiders van 

Raster, die veel bij gezinnen thuis komen, verwijzen een 
kind en zijn of haar ouders naar ons toe. Dan kan het kind 
twee extra dagdelen peuterspeel zaalwerk krijgen. Dat 
maakt echt een verschil, zowel voor het kind als voor de 
ouders. De VVEtoeleider blijft name lijk contact houden 
met kind en ouders. Zij denkt mee en wijst ouders de weg 
bij het verbeteren van hun situatie. Eventuele problemen 
als isolement, eenzaamheid of financiële en opvoed
problemen komen dan aan de orde. Daarnaast helpt ze bij 
het vinden van een tegenprestatie die ouders van kinderen 
met een VVEindicatie doen. Dat be tekent bijvoorbeeld  
dat ze vrijwilligerswerk gaan doen of een opleiding gaan 
volgen. Zo wordt niet alleen gewerkt aan de ontwikkeling 
van kinderen, maar ook aan die van hun ouders. Onze 
aanpak heeft ertoe geleid dat we twee keer boven het 
landelijk gemiddelde scoren als we kijken naar het verschil 
in ontwikkelingsniveau van de VVEkinderen bij instroom 
en uitstroom. Daar zijn we trots op!”

Buiten de kaders denken
Linde en Marischka kijken steeds wat kinderen en ouders 
nodig hebben. Ze onderzoeken nu of het mogelijk is extra 
buitenschoolse activiteiten voor juist die kinderen te orga
niseren van wie de ouders het financieel moeilijk hebben. 
Zodat ze steviger in het leven komen te staan. “Dat doen 
we door meer aansluiting te creëren, niet alleen binnen de 
school, maar ook in de buurt.” Voor kinderen vanaf één 
jaar en hun ouders is er een speelinloop. De ouders komen 
mee en leggen zo zelf ook weer contacten. Zo samen
werken leidt tot resultaat en levert veel voldoening op. 
Linde: “We streven naar een ideale situatie en dat is een 
goed uitgangspunt. Het is echt zó mooi om te zien dat een 
kind kan ontdekken wat er in hem of haar zit. Het toe
komst perspectief, juist ook voor de meest kwetsbare 
kinderen, gaat er zo anders uitzien door deze aanpak. Met 
z’n allen buiten de kaders denken en samen zien dat er 
dan iets bijzonders gebeurt. Daar doen we het voor!”



Kemi Osagie laat de wereld zien wat ze allemaal kan

“Ik ben enorm gegroeid.  
In mijn werk en als persoon”

Kemi Osagie is 23 jaar oud en geboren en getogen in Deventer. uiterlijke verzorging is 
haar passie. Niet gek met een moeder die al vroeg de nageltjes van Kemi lakte. Als puber 
haalde ze haar inspiratie uit populaire YouTubers. Na een turbulente fase in haar leven 
ontmoette ze jongeren werker Selver Orkman. Samen maakten ze een turbulente tocht, 
die Kemi onder andere bracht in Villa Voorstad, waar ze het ondernemerschap mocht 
gaan oefenen. Ze werkt hard aan haar droom. “Ik wil me ontwikkelen in de uiterlijke 
ver zorging en blijven werken met jongeren!”

“We hebben altijd  
een weg gevonden”
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Als puber koos ze voor een studie zorg en welzijn. Eigenlijk 
vooral omdat ze niet wist dat er ook opleidingen uiterlijke 
verzorging waren. “Op vrijdag mochten we daar elkaars 
nagels lakken en haren krullen, van die echte meiden
dingen. Toen is het wel verder gevoed.” 

Inzetten op passie
Pas na een gesprek met haar jongerencoach Gaby, die in
middels een stuk in het leven met Kemi mee opliep, kreeg 
ze de kappersopleiding in het vizier. Die ging ze doen. 
“Daar moest je wel een beetje aan een bepaald imago 
voldoen, anders paste je er niet echt tussen. Het is daar 
niet goed afgelopen. Ik was toen zeventien en dacht dat 
het allemaal wel goed zou komen, dat ik het wel kon. 
Maar het kwam niet goed. Ik moest stoppen met de op
leiding en gooide het bijltje er bij neer. Gaby heeft me nog 
meegenomen naar kapsalons om te kijken of ik daar als 
leerlingkapper verder kon. Maar ik was inmiddels al te oud 
en te duur.” Het was het moment waarop Selver in beeld 
kwam. Selver: “Ik ondersteunde vrijwilligers in het buiten
gebied van Deventer en organiseerde activiteiten om 
meiden aan me te binden. Daar had ik een vrijwilliger voor 
nodig en ik raakte aan de praat met Gaby. Zij koppelde mij 
aan Kemi. We kenden elkaar niet; onze eerste afspraak 
was een echte blind date. Er was een klik en dat was toen 
voor Kemi heel belangrijk. Ik vroeg haar voor mij te begin
nen en bood haar nagelbehandelingen als beloning aan de 
meiden in de wijk aan. Als ze iets goed deden, kwam Kemi 
hun nagels doen. Daar groeide Kemi zelf ook van. Ze had 
ook een jobcoach vanuit het uWV. Die probeerde haar  
4 jaar lang aan het werk krijgen als vakkenvuller of in een 
callcenter.  Kemi deed echt haar best, maar daar lag haar 
passie helemaal niet. Dus heb ik met haar vol ingezet op  
de uiterlijke verzorging!”

Villa Voorstad
Dat bracht Kemi en Selver in Villa Voorstad, die door be
woners wordt gehuurd en gerund. Ze bieden er activiteiten 
en workshops aan, zorgen voor burenhulp en geven ruimte 
aan ondernemende buurtbewoners. Ook Kemi kreeg een 
kamertje in de Villa. Het werd ingericht als salon, zodat 
Kemi er twee dagen per week aan de slag kon als nagel
styliste. In Villa Voorstad kreeg ze ruimte om te experi men
teren en oefenen met het ondernemerschap. uiteinde lijk 
werd haar verblijf in de Villa niet wat ze ervan had ge
hoopt. Selver: “Ik wil graag kwaliteit leveren en dat kan in 
heel Deventer. We hebben in Villa Voorstad veel bereikt 
voor Kemi en goed samen gewerkt, maar nu was er wat 
anders nodig. We waren wat te hard van stapel gelopen, 
moesten het meer stapje voor stapje doen. Na overleg met 
onder meer haar moeder en een vriendin die Kemi onder
steunde in het ondernemen, besloten we dat ze eerst haar 

opleiding zou gaan afmaken. In een half jaar haalde ze op 
een particuliere opleiding in Zutphen het diploma Allround 
Nagelstyliste. Ondertussen regelde ik dat ze bij een prak
tijk school workshops kon gaan geven. Inmiddels zijn er 
contacten, bijvoorbeeld met Zorggroep Solis, waar ze iets 
kan betekenen voor ouderen. En ook de TalentHouses van 
Raster zijn in beeld. Daar zou ze met de meiden op de BSO 
aan de slag kunnen. Kemi heeft een wereld ontdekt. Ze 
dacht altijd dat ze niet goed was in het contact met 
mensen. Als ik zie wat ze nu bereikt met jongeren, ook 
met jongeren die niet gemakkelijk in het contact zijn. Dat  
is hartstikke mooi, ze heeft echt haar kwaliteiten ontdekt.” 

Succesverhaal
Kemi knikt bevestigend. “Ik was best een lastige puber. 
Maar op een gegeven moment word je gedwongen mee 
te doen in de maatschappij. Het werken met de meiden 
van Selver was voor mij één van de momenten waarop ik 
uitvond wie ik eigenlijk was, wie ik graag wilde zijn. Ik ben 
erg gegroeid in mijn werk, maar ook als persoon. Mijn 
wils kracht, de begeleiding vanuit Raster, eigenlijk was het 
een cocktail van van alles die me heeft gebracht waar ik nu 
ben.” Selver vindt Kemi te bescheiden. “Ik heb deuren ge

opend en Kemi liep er doorheen, vanuit haar eigen kracht. 
Nu geef ik mensen haar telefoonnummer en het loopt! We 
zien elkaar nog eens in de twee maanden, eerder bijna 
weke lijks.” Kemi: “Dat ik mijn opleiding uiteindelijk kon af
maken, heeft me een boost gegeven. Ik heb nu meer zelf
vertrouwen als ik een workshop geef en kan mezelf beter 
verkopen. Ik ken Selver eigenlijk pas drie jaar, maar het lijkt 
veel langer. We hebben samen zoveel meegemaakt.” 
Selver: Het was een route met veel hobbels, vooral rondom 
wet en regelgeving. Maar we hebben altijd een weg ge
vonden. En mensen die in het begin weerstand hadden, 
werken nu mee, omdat ze zien wat Kemi levert. Hoe ze is 
gegroeid.” Kemi: “Mijn toekomstdroom is doorgroeien in 
de uiterlijke verzorging en blijven werken met jongeren. Ik 
kan ze behoeden voor dingen die ik zelf verkeerd heb 
gedaan. Nu ben ik heel dankbaar. Ik besef vaak dat ik ge
luk heb gehad.” Selver: “Ik gun het haar echt. Dit moest 
gewoon een succesverhaal worden, vanuit haar passie. 
Steeds was ons idee de wereld te laten zien wat Kemi 
allemaal kan. En dat is haar gelukt!”
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niet zomaar cijfers uit 2017

Samen 
bereiken  
we meer!

Roland van Dalen werkt aan een schonere Rivierenwijk

“Ik weet als geen  
ander hoe prettig  
het is als huisvuil  
goed wordt 
aangeboden”

290 Er zijn 290 
vrijwilligers en     

65 rolmodellen betrokken 
en ingezet bij de uit-
voering en organisatie van 
activiteiten en events.

18 Aan de activiteiten binnen  
het pro ject ‘Potje van Otje-
Zwaluwenburg hebben in totaal 

20 kinderen uit groep 7/8 deelgenomen en  
18 volwassenen met een licht verstandelijke be-
perking. Die zijn via JP van de Bent, Philadelpia, 
mond tot mond reclame en andere zorgpartijen 
bij het project terecht gekomen. Er zijn inmid-
dels vijf vaste vrijwilligers die deze activiteiten 
uitvoeren, met ondersteuning van de 
Kinderwerker.

60 Aan bijeenkomsten die  
we met de Tintaan voor 

jonge vluchtelingen tot 12 jaar op 
scholen organiseren, doen gemid-
deld 60 ouders mee.

50 Twee keer per week organiseren kinder werkers 
in totaal vier TalentHouse-activiteiten. 

Gemiddeld doen er iedere week 50 kinderen van 
vluchtelingen wekelijks mee. 

2.200 Het Kinderwerk heeft in 
2017 2.200 kinderen bereikt 
met activiteiten, inter ven ties 

en events door heel Deventer! Daar kinderen op straat 
zijn, zijn wij ook. Op hotspots, (school)pleinen, Cruijff 
Courts en veldjes. Gemiddeld bereiken we 300 kinderen 
op straat en 1900 in accommodaties. 

545 Het Kinder-
werk kent niet 

alleen kinderen, maar ook 
hun ouders. We ken nen 
545 ouders, waarbij het 
contact met 30% van hen 
een intensief karakter 
heeft.

1.831 Afgelopen jaar 
bood Sam&ko aan      
1.831 kinderen 

kinderopvang aan. Aan 413 kinderen 
Kinderdagopvang, aan 938 kinderen 
Buitenschoolse Opvang en aan 480 kinderen 
Peuterspeelzaalwerk.

1.997 In 2017 
hadden 
we met 

in totaal 1.997 mensen contact via 
social media: met 1.127 ouders en          
870 kinderen.

5.300 Dat is het aantal 55+’ers dat is geabon-
neerd op ‘De Horizon’, een magazine 
dat vier keer per jaar verschijnt.

273 In totaal hebben 273 kinderen meegedaan aan één  
van de twaalf TalentHouses: 175 kinderen vanuit de BSO 

en 98 kinderen uit de buurten rondom de BSO-locaties. Ze deden 
bijvoorbeeld mee aan TheaterHouse, MusicHouse, ArtHouse, 
ScoutingHouse, SportHouse of KookHouse.



Portiekvertegenwoordigers
Tijdens de wijkvernieuwing is er een renovatie aanpak 
geweest voor de 37 flats in de Deltabuurt; de Delta Deals. 
Met de Delta Deals zijn de portiekflats aangezet tot 
woningverbetering. Op deze manier kwamen vereni-
gingen van eigenaren in contact met de gemeente en 
bewoners in contact. Een Deltadeal bestond uit drie 
onderlinge afspraken: 

1.  Bewoners verklaarden de flat schoon,  
heel en veilig te houden (portiekafspraken maken). 

2.  De vereniging van eigenaren nam onder-
houdsmaatregelen (waarvoor een lening  
met lage rente beschikbaar was).

3.  De gemeente knapte de directe woon omgeving op,  
zoals het groen en de parkeerplaatsen.

Om bewoners te bereiken en de onderlinge afspraken per 
portiek in stand te houden, werden bewoners gevraagd 
als Portiekvertegenwoordigers. Ze wilden verantwoorde-
lijkheid dragen voor hun portieken en directe omgeving. 
Door een stevige inzet van het opbouwwerk lukte het 
overal be woners te vinden die een positief klimaat in hun 
portiek aan wilden jagen. De portiekvertegenwoordigers 
zijn, ook na de renovatieaanpak, nog steeds actief. Ze zijn 
enorm gegroeid in hun rol en inmiddels de spil in hun 
portiek. Ze heten nieuwe flatbewoners welkom en 
houden de af spraken die zijn gemaakt tijdens de Delta 
Deals in stand. Dat betekent dat zij hun buren aan-
spreken op overlast en/of informeren wat ze er aan kun-
nen doen. Daarnaast wis selen ze met elkaar ideeën uit 
over hoe ze de buurt een nog leukere plek kunnen 
maken. Zo zijn er begin dit jaar ‘welkomsttasjes’ ont-
worpen, die het makkelijker maken naar nieuwe buren 
toe te stappen en beheren een aantal Portiek vertegen-
woordigers zogenaamde ‘afvalbordjes’ om grondstoffen, 
die worden opgehaald door de gemeente lijke diensten, 
voorgesorteerd aan te bieden en zo zwerfvuil te 
voorkomen. 

ROL OPBOuWWERK
Het opbouwwerk is zichtbaar voor bewoners aanwezig in  
de buurt, heeft portiekvertegenwoordigers gevonden en 
ondersteunt ze nu bij hun werk. Het onderhoudt contac-
ten en pikt signalen vanuit de portieken op. Mooi voor-
beeld is het geven van informatie over de woonomgeving 
en woon beleving. Hoe werkt nu een VVE, hoe zit het met 
inspraak en ‘macht’? Welke stappen kunnen bewoners 
zetten om de woonomgeving te verbeteren? Hoe ga je zo 
het gesprek aan dat je conflicten voorkomt? Het opbouw-
werk zit in de haarvaten van de buurt en weet zo exact 
wat er moet gebeuren, zonder het op te leggen. Door er 
steeds te zijn, gaat het vanzelf en worden verbeteringen 
aangedragen door bewoners. Het opbouwwerk geef 
slechts wat richting.

Opbouwwerk in de praktijk
Voor opbouwwerker Liesbeth Willems is zichtbaar maken wat 
er onder de oppervlakte leeft belangrijk in haar werk. “Ik ben 
veel aanwezig in een wijk of straat, luister en kijk goed naar 
wat de mensen zeggen en wat er speelt. Vervolgens stimuleer 
ik dat mensen met elkaar initiatieven nemen. Daarbij kan ik 
ondersteunen en wat goed gaat versterken.” Liesbeth is er 
vaak te vinden, in Keizerslanden.

VERBINDING LEGGEN
In de Nilantstraat begon het met een mevrouw die samen met 
anderen de straat wilde opvrolijken met wat planten. Al snel 
blijken er meer mensen in te zijn voor dat idee. Er ontstond 
een netwerkje van 4 à 5 bewoners. Na een ge sprek met een 
medewerker bij de gemeente konden ze van start. In overleg 
is er gekozen voor lavendelstruikjes onder de bomen in de 
straat. Het onderlinge contact in de straat is daardoor zoveel 
beter geworden. Door dit initiatief kwam het gesprek op 
veiligheid in de buurt. En besloten vier andere dames een 
WhatsApp-groep buurtpreventie op te zetten.

PORTIEK VOOR PORTIEK CONTACT LEGGEN
In de Prins Bernhardstraat was de benadering weer anders. 
Liesbeth: “Hier heb ik samen met een collega ZZP’er ge werkt. 
Portiek voor portiek hebben we contact gelegd met be-
woners.” Als er eenmaal een relatie is ontstaan wordt het 
gemakkelijker.” De opbouwwerkers hebben 80% van de 
bewoners in 12 portieken gesproken. Een aantal van deze 
bewoners heeft inmiddels een schoonmaakgroep gevormd.  
Ze ontdekten zelf hoe het samenleven in hun eigen straat 
verbeterd kon worden. Liesbeth en haar collega creëren waar 
nodig ontmoetingsmomenten in de wijk tussen een netwerk 
van bewoners en professionals van organisaties zoals ge-
meente, de woningbouw vereniging en politie. “Mooi om  
te zien hoe het leven in deze straten veranderd is!”
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knijper en een zak en dan gaan we een uur lang rond in de 
wijk. Daarna drinken we met z’n allen een bak koffie. 
Mees tal neemt er wel iemand koekjes mee of taart, bij
voor beeld als er iemand jarig is.” Eén van de vrijwilligers 
kwam op het idee gekleurde bordjes te maken: een oranje 
voor PMDafval, geel voor glas en blauw voor papier. De 
bewoners kunnen de bordjes op straat plaatsen om ver
volgens het bijpassende afval ernaast te zetten. Roland zag 
het idee meteen zitten. “Als je de bordjes dan goed uit 
elkaar zet, kun je het gemakkelijk ophalen. Als alles op één 
hoop ligt, geeft het een heel rommelig beeld in de straat. 
Als vuilophalers moeten we dan de gemeente bellen.” Het 
systeem werpt zijn vruchten af, maar het gaat Roland soms 
niet snel genoeg. “Er zijn mensen die eraan meedoen, 
maar helaas geldt het nog niet voor iedereen. De ene keer 
gaat het heel goed, de andere keer minder. Toch is het 
vooruitgang, want eerst ging het eigenlijk nergens echt 
goed. Voor mijn werk betekent het wel iets. Eerst was het 
gewoon graaien in een berg, nu is dat beter voor elkaar. 
Een aanspreekcultuur is er in de Rivierenwijk nog niet echt. 

Roland van Dalen is 36 jaar oud en hij 
woont met zijn vrouw en twee kinderen in 
de Rivierenwijk. Hij is geboren en getogen 
in Apeldoorn, maar daar zien ze hem niet 
meer terug! Hij woont fijn in zijn nieuwe 
buurt, ook al omdat het er steeds schoner 
wordt. Roland is één van de bewoners die 
daar verantwoordelijk voor is. Als vrijwil
liger bij de project Schoon, Heel en Veilig 
prikt hij maandelijks afval. Ook denken 
bewoners er na over een betere manier  
om huisvuil aan te bieden. 

Bijzonder is dat Roland dat huisvuil als bewoner aanbiedt, 
als vrijwilliger prikt en als professional van Sallcon ophaalt. 
“Ik ben blij als mensen het bundelen en niet op een berg 
gooien. En mijn collega’s ook!”  

Handen uit de mouwen
Roland staat nog altijd achter zijn keuze om twaalf jaar ge
leden naar Deventer te verhuizen. “Nu er een derde kindje 
op komst is, voelt het extra goed om in een fijne buurt te 
wonen. Zeker vergeleken met ApeldoornNoord, waar ik 
vandaan kom. “Daar werd onze oude woning gesloopt. Ik 
kon daar een nieuwe woning zoeken, maar heb destijds, 
toen ook met het oog op gezinsuitbreiding, gekozen voor 
een huis met meer ruimte. En ondanks dat hier echt wel 
eens wat aan de hand is, valt het vergeleken met waar we 
vandaan komen reuze mee.” Roland vond het belangrijk 
aansluiting te vinden in de nieuwe wijk. En besloot de 
handen uit de mouwen te steken. “Mijn vrouw werd al 
snel actief in de buurt. Eerst nog in het oude gebouw van 
De Bron, vervolgens is ze in het Huis van de Wijk beheerder 
geworden. Ze regelt hier het reilen en zeilen. Via haar ben 
ik hier ook actief geworden. Dat doe ik vooral in de 
weekenden, dan maak ik bijvoorbeeld schoon als er een 
feest is geweest. Doordeweeks werk ik de ene week vier 
en andere week vijf dagen.” Dat doet Roland dus in de 
afvalbranche. Hij weet als geen ander hoe prettig het is als 
huisvuil goed wordt aangeboden. “Soms wordt het op één 
bult gegooid en voor het huis gezet. Dan moet je er maar 
wat in graaien. Want de papierwagen mag alleen papier 
meenemen en de glaswagen alleen glas.” 

Vooruitgang
Toen in de wijk iemand de droom ‘Heel Rivierenwijk 
Schoon’ met buurtbewoners deelde, was het een kwestie 
van tijd of Roland moest in beeld komen. “Via opbouw
werker JanWillem Bekhuis raakte ik erbij betrokken. uit
eindelijk duurde het toch nog even voordat ik echt aan
haakte. Ik ben natuurlijk de hele week al met afval bezig 
en om dat dan ook in de weekends te doen… Daar moest 
ik echt even over nadenken.” Inmiddels is hij één van de 
ongeveer vijftien buurtbewoners die iedere eerste zaterdag 
van de maand bij elkaar komen in het Huis van de Wijk. “ 
Dat is meestal rond een uurtje of negen. We krijgen een 

We hebben wel eens een hele avond in de buurt gestaan 
met ‘Deventer schoon’. Met koffie en koekjes, maar ook 
met touw, tape en andere materialen om te laten zien hoe 
mensen het vuil kunnen aanbieden. Dat helpt dan ook 
weer een beetje. Het is een proces van de lange adem.”

Resultaten
Wat is er de afgelopen twee jaar bereikt door portiek-
vertegenwoordigers, met ondersteuning van het 
opbouw werk?
. Het netwerk is weer verder vergroot.
.  Er is toegewerkt naar minder afhankelijkheid van 
onder steuning en een andere rol van ondersteuning.

. De groepen zijn bij elkaar gehouden.

.  Er is een communicatieplatform opgestart door het 
opbouwwerk, dat nu door bewoners verder wordt 
gebracht. De buurtverbinders zijn hier de aanjagers.  
Die structuur zit in het concept verwerkt.



Talenthouse de Vijf
Op diverse locaties BSO van Sam&ko kunnen 
kinderen meedoen aan ‘TalentHouse de Vijf’. 
Dat zijn extra activiteiten, in blokken van een 
paar weken. In onder andere GirlsHouse, 
CookingHouse, SportHouse en ArtHouse leren 
de kinderen hun talenten en passies ont dek-
ken. Plezier staat voorop en tijdens een 
feestelijke afsluiting laten de kinderen zien 
wat zij allemaal gedaan en geleerd hebben. 
Bijzonder is dat een deel van de TalentHouses 
wordt aangeboden door pedagogische mede-
werkers van Sam&ko. Zo wordt optimaal ge-
bruikt gemaakt van al de talenten die zij in 
huis hebben.

Over de TalentHouses
Judith Hekkert (kinderwerker Raster): “We kijken naar de talen-
ten die medewerkers en mensen in ons netwerk hebben. Soms 
huren we iemand in. Samen hebben we veel talent en beschik-
ken we over een groot netwerk. Zo zijn ideeën vanuit ouders 
ook altijd welkom.”
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Quan Marsman leerde schaken 
tijdens TalentHouse. En leert  
het nu aan andere kinderen.

“ Ik vond het leuk 
om iets nieuws  
te ontdekken”

Quan Marsman wordt over twee dagen  
11 jaar oud. Het is een genot met hem te 
praten. Quan is open, enthousiast en weet 
drommels goed wat hij doet. Met veel 
plezier doet hij mee aan de verschillende 
TalentHouses binnen BSO Sam&billy. Hij 
vertelt er met smaak over.

Zo deed hij niet zonder reden mee aan het CookingHouse. 
Quan bereidt zich daarmee voor op zijn toekomst. “Heel 
eerlijk gezegd denk ik niet dat het straks meteen goed  
met mij gaat als ik op mezelf ga wonen. Dan heb je eerst 
name lijk nog geen vrouw en woon je alleen, in een klein 
huis. Dan moet ik wel kunnen koken, anders ga je de  
hele dag aan de cola en heb je zo een slechte conditie!“  
Het gaat hem niet overkomen, want hij deed mee aan 
Cooking House. En leerde er de eerste grondbeginselen  
van het kokkerellen.  

Strategie doordenken
Hij koos ook nog voor twee SportHouses (om conditie op 
te bouwen, zodat ik met rennen niet meer van mijn vriend
jes verlies), maar we zijn hier omdat hij ook meedeed aan 
het SchaakHouse. Daar leerde hij schaken. En ook dat deed 
hij niet zonder reden. Quan hoopt namelijk op bijzonder 
werk als hij oud is. “Het lijkt me mooi om iets te doen bij 
de politie of de marchaussee. Of om beveiliger te zijn van 
de koning en in de optocht achter de Gouden Koets mee 
te rijden. Maar dan moet je wel goed kunnen nadenken. 
Waarop moet ik letten? Wanneer is iets riskant? In die 
situaties moet je snel kunnen denken. En niet alleen aan 
jezelf, maar ook voor anderen. Ik houd van veel actie! 
Jammer genoeg gebeurt hier niet zoveel in Deventer.” 
Quan deed samen met in totaal acht kinderen mee. Best 
handig, een even aantal. Quan: “Eerst wilde ik weten hoe 
het werkte, later gingen we kleine zetjes oefenen. Dat 
vond ik saai. Maar toen mochten we tegen elkaar schaken 
en vond ik het helemaal niet saai meer! Als ik tegen
woordig schaak, denk ik echt een strategie door. Enige 
nadeel is dat Martijn, die hier werkt en de SchaakHouse 
heeft gegeven, precies weet wat hij mij heeft geleerd. 
Maar het is echt heel leerzaam en leuk.” Quan geniet van 
de stoel waarop hij zit. “Ik voel me echt een zaken man



Jacqueline Roelofs 
(clustermanager Sam&ko): 
“Het uitgangspunt is dat kinderen tussen  
4 en 13 jaar zelf bezig gaan met hun 
talenten. We hebben steeds verschillende 
Houses; dat varieert van koken, sport,  
art, theater tot dan en meer. Bij deze 
TalentHouses worden kinderen van  
de BSO, de basisschool én kinderen uit  
de buurt betrokken. Ouders hoeven hun  
kind alleen maar aan te melden en  
een strippenkaart te kopen.” 

“Ik dacht: ik kan het 
vast wel, laat ik het 
eens proberen. Het 
ligt me wel, Stratego 
vind ik bijvoorbeeld 
ook heel leuk.”

netje,” zegt hij lachend. Quan vertelt dat hij niet alleen met 
het schaken meedeed om zijn brein te trainen. “Ik vond 
het ook leuk om iets nieuws te ontdekken. Ik dacht: ik kan 
het vast wel, laat ik het eens proberen. Het ligt me wel, 
Stratego vind ik bijvoorbeeld ook heel leuk. Ik zou heel 
graag een spel spelen dat nog niet bestaat. Met een bord 
met hologrammen en waarop je vrije technieken kunt 
kiezen. Maar dat is er waarschijnlijk pas over vijftig jaar.” 

Leuk en gezellig
Quan heeft inmiddels ook andere kinderen op de BSO 
leren schaken. “Ze kunnen het best; één jongen wil er ook 
echt mee door. Martijn zit nu steeds met hem te schaken. 
TalentHouses zijn heel leuk en gezellig. Soms valt het alleen 
samen met mijn judo of hockeytraining, dat is jammer. 
Maar je kunt ook meedoen als het niet op jouw BSOdag 

is; dan probeer ik vaak nog iets te regelen! Ik zou graag 
nog een keer meedoen met een TalentHouse voor lange
afstand rennen, met hindernissen onderweg.” Quan houdt 
van actie en dat is precies wat hij de komende tijd krijgt. 
Want de TalentHouses zijn al behoorlijk enerverend, maar 
twee dagen na dit interview is hij jarig. En dat wordt ge
vierd met twee uur lasergamen. Niet binnen, maar buiten, 
in het bos. Echt spannend vindt Quan de reis die hij in de 
zomer gaat maken. “Dan gaan we met het vliegtuig naar 
China. Ik ben geadopteerd en ga nu voor het eerst terug. 
Als baby heb ik ook wel eens gevlogen, maar nu besef ik 
het me past echt. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn, 
ook met het vliegen. Mijn vader volgt nu een cursus 
Chinees, maar dat gaat niet zo goed. Hij spreekt een paar 
woordjes, maar dat klinkt niet echt Chinees. Zelf kom ik 
ook niet verder dan Ni Hao.” En weg is Quan. Want inter
view of niet, zijn vriendjes wachten op hem. En spelen met 
zijn vriendjes, dat is toch wat hij het liefste doet.
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696 Raster heeft 
696 jongeren 

bereikt op straat. 

1.174 1.174 jongeren 
hebben regel-
matig meege-

daan aan activiteiten op onze 
accommodaties.

155 Het aantal 
jongeren dat 

een individueel traject 
kreeg vanuit de 
jongeren coaching van 
Raster. 

226 In totaal zijn er 226 jongeren geweest die 
aan een traject of activiteiten hebben 

meegedaan dat richting de arbeidsmarkt leidt. 

11 Met jongeren zijn we aan de slag 
gegaan met media bewustzijn. We 
hebben 11 workshops gegeven op 
scholen in het basis- en voort gezet 

onderwijs. Zeven jongeren vormen inmiddels een 
gamegroep die activiteiten organiseert voor andere 
jongeren in Deventer.

30 In totaal 
hebben   
30 leer-

lingen individuele 
coaching ge kregen op 
scholen. Bij 18 van hen 
was de coaching 
intensief.

138 In 2017 zijn 138 kinderen toegeleid 
naar een VVE-voorziening. Een 

groot deel van de aanmeldingen kwam binnen 
via de GGD (80,4%).

127 De Buurt-
bemidde ling 
heeft 127 

zaken opge pakt, waarvan 47%  
is opgelost. Het merendeel van 
de zaken is afkomstig van de 
woning corpora ties, betreft 
geluids overlast en speelt zich af 
in eenpersoons huis houdens in de 
wijk Keizerslanden. Het meren-
deel van de bemiddelings ge-
sprek ken is positief afgerond 
(85%) en heeft gezorgd voor 
tevreden bewoners.

180 Ruim 180 vrijwilligers, een aantal 
docenten en Raster organiseren wekelijks 
een activiteitenaanbod voor ouderen. 

Gemiddeld nemen wekelijks zo’n 800 ver schil lende ouderen 
deel aan de activi teiten. Er zijn 12 dagtochten georganiseerd 
en één meerdaagse reis. Vrijwilligers onder steunen in de 
voorbereiding en de begeleiding van de dag tochten en de 
reis. Aan de sei zoens activiteiten namen 1695 ouderen deel, 
een kleine toename ten opzichte van het voorgaande jaar.

niet zomaar cijfers uit 2017

Samen 
bereiken  
we meer!



Alles in 
de buurt 
is er al

In mijn mailbox van het Sociaal Team zat een berichtje van Marjon. Ze wist het niet 
meer en had hulp nodig. Ik ging bij haar langs. Zonder voor kennis, blocnote of pen. 
Het werd een open ontmoeting waarbij Marjon aan een stuk door ver telde over wat 
haar allemaal was over komen de afgelopen jaren. En ik? Ik luisterde. Profes sionele 
hulp had ze al van een psycholoog. Er was alleen dat ene waar ze zelf maar niet 
verder mee kwam. Haar in komen was te laag om van rond te kunnen komen. 
uitbreiding van uren zat er niet in. Van haar vriend kreeg ze wel tips, maar ze 
twijfelde of ze moest gaan flyeren om adresjes als poetsvrouw te krijgen. Je wordt 
tegen woordig soms zomaar verlinkt. Tja, ik zou het zo ook niet weten zei ik. En toen 
dacht ik aan Sabine. 

Als opbouwwerker versterk je de samen leving van binnenuit. Buurt bewoners heb
ben allemaal talenten, vragen en ideeën. Maar ze weten het niet van el kaar of 
kennen elkaar niet. En dat vind ik nou interes sant. Alles in de buurt is er al. Soms 
komt het spontaan bij elkaar en dan ont staat er iets moois. Een goede sfeer. Een 
fijne buurt. En soms gebeurt dit niet. En staan mensen er alleen voor. Sommige 
buurten staan bekend als on veilig, vuil en ongezellig. De be woners maken de buurt. 
Dus inves teer je in de mensen die er wonen, wil je ze echt leren kennen en maak je 
contact vanuit oprechte interesse. Je geeft een stukje van jezelf en zo ontmoet je 
elkaar. Be woners komen in be we ging en de buurt wordt van binnenuit versterkt. Dat 
maakt mijn werk zo leuk. En weet je wat vorige week zo leuk was? Ik heb Marjon 
aan Sabine voorgesteld. Dat was best spannend, want ze kenden elkaar hele maal 
niet. De één met een vraag. De ander die wel wilde helpen. 

Sabine had net de training Vrijwillige Coach afgerond en woonde een paar straten 
verderop. Tijdens het maken van de glunderflap (onder deel van de laatste 
trainingsdag) vertelde ze dat ze anderen in haar buurt zou willen helpen. Mensen 
met een coachvraag richting werk. Ik leg het aan Marjon voor en het lijkt haar wel 
wat. Een paar dagen later zitten we met z’n drieën met een kopje thee op de bank 
van Marjon te kletsen. Er is een klik. Ik moedig Marjon aan haar coachvraag voor te 
leggen, vat het kort samen en vraag aan Sabine of zij denkt dat ze Marjon kan 
helpen. Ze spreken ver trouwen in elkaar uit en zeggen dat ze er samen verder wel 
uit komen. Ze tekenen het coachcontract, app en het naar elkaar toe en weg ben ik. 
Over drie maanden zie ik ze weer om te horen hoe het gegaan is. Natuurlijk kunnen 
ze mij tussentijds altijd bellen. Ik ben benieuwd hoe het zal verlopen. Jullie ook?

Mieke de Lange vertelt hoe ze als opbouwwerker  
de samenleving van binnenuit versterkt


