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Inhoud
inleiding
toeleiding vve
kinderwerk
jongerenwerk

Voorwoord
Raster welzijn - bereikt en versterkt
De buurt. Daar waar het dagelijkse leven zich afspeelt. Op straat, op school, achter de
voordeur. Daar waar de Deventenaren zijn, daar is Raster welzijn ook. We zoeken mensen
op; jong en oud, met allerlei verschillende achtergronden. We zijn met ze in gesprek, elke
dag opnieuw en in alle omstandigheden. Door er te zijn, bereiken we mensen die voor
anderen onbereikbaar zijn. We signaleren wat er speelt, versterken mensen in hun eigen
kunnen en hun netwerk. Zo tackelen we problemen voor ze goed en wel begonnen zijn of
helpen ze draaglijk maken.

opbouwwerk (pak en deltadeals)
buurtbemiddeling

Daarmee vormen wij een basis op grond waarvan gemeente, woningcorporaties, scholen en
andere opdrachtgevers en samenwerkingspartners verder kunnen bouwen bij het halen van
hun doelen. Zo versterkt ons werk de gezamenlijke maatschappelijke inzet, gericht op het
meedoen van mensen in de samenleving.
Een rol van betekenis
Het meedoen van mensen in de samenleving, anders gezegd de zelfredzaamheid en participatie van burgers, dat is ook het doel van de WMO. Vanuit de beweging Welzijn Nieuwe Stijl
keken veel welzijnsorganisaties de afgelopen twee jaar naar hun eigen processen en werkwijze. Raster deed dat ook. In 2012 maakten we zichtbaar welke veranderingen nodig waren
om onze doelen te kunnen realiseren.
Wij weten wat onze kracht is en hoe we deze kunnen inzetten om de zelfredzaamheid en
participatie van burgers te vergroten. Natuurlijk valt er bij ons ook te vernieuwen en te
verbeteren. 2012 hebben we dan ook benut om onze positionering scherper te krijgen. Maar
bovenal hebben we gewerkt aan onze betekenis in de stad:
1)	Presentie in de buurt: Raster altijd in uw buurt! is niet voor niets onze ‘lijfspreuk’.
Medewerkers zijn zichtbaar in de buurten, buiten op straat of in het buurthuis: altijd
dichtbij en gemakkelijk benaderbaar.
2)	Contact maken: we spreken mensen aan en spreken de taal van mensen. Hierdoor zijn
we in staat om mensen in kwetsbare posities te bereiken.
3)	Signaleren: we signaleren en analyseren, en delen deze analyses met andere organisaties
met als doel een integrale dienstverlening aan de doelgroepen.
4)	Stimuleren van eigen kracht en verantwoordelijkheid: we brengen mensen in beweging
door hen aan te spreken op hun eigen kracht én op hun eigen verantwoordelijkheid
(wederkerigheid).
5)	Verbindingen leggen: we leggen niet alleen verbinding tussen mensen, maar ook tussen
mensen en instellingen en creëren netwerken in wijken.
Daarbij werken we altijd samen met netwerkpartners. Vanuit ieders eigen rol en kracht
versterken we elkaar.
In dit jaarbericht blikken wij terug op 2012 en laten we aan de hand van concrete voorbeelden zien hoe wij onze betekenis in de stad vormgeven.

Gerard Faas,
Directeur bestuurder Raster

Deventer, juni 2013
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Het in 2012 door de gemeente opgerichte Kenniscentrum VVE, gaf
Raster de opdracht om jonge kinderen met een dreigende achterstand
toe te leiden naar een voorschoolse VVE. Een aantal maanden draaide
de toeleiding als pilot. Na de eerste rapportage in juli 2012 heeft de
stuurgroep besloten de toeleiding een vervolg te geven.
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Hoe het werkt
Een toeleider van Raster gaat na doorverwijzing - meestal door de GGD - op huisbezoek bij het
gezin. Hij of zij vergroot de actieve rol van de ouders bij de ontwikkeling van hun kind. Dat
doet de toeleider door een plan van aanpak te maken met de ouders. Daar rolt soms een
gezinsplan uit om ouders weer in hun kracht te zetten.
Ali Witting is een van de toeleiders.”Verreweg de meeste gesprekken die we voeren, vinden
plaats bij gezinnen die te maken hebben met problemen op meerdere leefgebieden. Zo kan er
bijvoorbeeld sprake zijn van een instabiele financiële huishouding, ontwrichte gezinnen,
taalbarrière, ziekte, scheiding etc.”
Raster hanteert de KOEKmethode (Klimmen Op Eigen Kracht) die uitgaat van het onbevangen
binnenstappen, op zoek naar kwaliteiten, de tijd nemen voor het verhaal en de helpende hand
bieden. Het is altijd maatwerk: ieder gezin vraagt om een andere benadering. Je komt hiermee
snel tot resultaat, namelijk het maken van een gezinsplan (het Oképlan) en/of toeleiding van
het kind.
In het Oképlan stelt het gezin zichzelf haalbare doelen. Ze doen het voor zichzelf en niet omdat
het van een ander moet. Een bijkomend voordeel is dat het plan een overzicht biedt wie vanuit
het eigen netwerk kan helpen en welke partijen bij het gezin betrokken zijn. Ouders vinden het
prettig om met het plan te werken: het biedt structuur en geeft duidelijkheid. Op die manier
helpen we ouders weer in hun kracht te komen en het huishouden op orde te krijgen. Dat
geeft zelfvertrouwen.

“Senna vindt het geweldig op de peuterspeelzaal”
Sonja Ligtenberg is geen doorsnee moeder. In haar huishouden, dat
naast haarzelf bestaat uit twee dochters en twee katten, staat ze
er in feite alleen voor. Tijd en energie om te werken heeft ze niet,
want haar oudste dochter heeft intensieve psychische zorg en
begeleiding nodig en haar jongste is pas 2 jaar oud. “Geen werk,
geen inkomen, en dus ook geen geld voor een voorziening zoals
peuterspelen. Een logisch gevolg, maar op een gegeven moment
zag ik door de bomen het bos niet meer. Dan kom je in een
negatieve spiraal terecht, waar je niet zo makkelijk meer uitkomt.”
Via de wijkverpleegkundige kwam ze in contact met Raster.
“Eigenlijk om mantelzorg aan te vragen voor mijn oudste dochter
en ik niet wist hoe dat moest. Ik kreeg Ali Witting aan de telefoon
en die zei meteen: dat regel ik voor je. En dat deed ze! En wat ze
ook regelde was dat mijn jongste dochtertje Senna naar de
peuterspeelzaal kon. De gemeente betaalt. Normaal kan dat alleen
als je daar als ouder tegenover stelt dat je voor hetzelfde aantal
uren vrijwilligerswerk doet. Met de zorg voor mijn oudste dochter
lukt dat absoluut niet. Daarom kreeg ik vrijstelling. Nu gaat Senna
4 dagdelen per week naar de speelzaal en heb ik mijn handen vrij
om mijn huishouden weer op orde te krijgen en mijn oudste

dochter de zorg en begeleiding te bieden die ze nodig heeft.
Sonja is enorm blij met deze oplossing. “Senna vindt het geweldig
op de peuterspeelzaal. In het begin was het even moeilijk als ze
afscheid van me moest nemen, maar nu, na 4 weken, vindt ze het
alleen maar heel erg leuk. Ze komt vol trots en verhalen thuis wat
ze allemaal heeft geleerd en gedaan. Ik zie iedere week hoe ze zich
meer en meer ontwikkelt en dan ben ik zo ontzettend trots op
haar! Ze is pas 2 jaar maar ik zie haar thuis ineens allerlei dingen
doen die ze nooit eerder deed. Zoals het verband leggen tussen
spelen en opruimen. Heel fijn”, lacht ze.
Er is ook een enorme last van haar schouders gevallen. “Ik was
gewoon de weg kwijt in de wirwar aan regels. Ali heeft me de
goede weg gewezen en op pad geholpen. Het is zo fijn als er
iemand is die de weg wèl weet. En ze neemt het niet over, ik moet
en wil het gewoon zelf doen. Maar zij is voor mij de schakel naar
alle verschillende instanties. Ik weet Ali nu te vinden en we hebben
sinds onze kennismaking al veel vaker contact gehad. Ook over
andere dingen. Ik help haar weer als antenne in de wijk. Zo
onderhouden we een netwerk aan lijntjes. Hoe nauwer dat
netwerk, hoe beter.”

Jeugd
Onze kinder- en jongerenwerkers maken contact met kinderen en jongeren. Wij zijn
present in de wereld van het kind/de jongere en zijn ouders, in goede en in slechte tijden.
Wij werken met kinderen en jongeren in hun eigen context. En zien welke vraagstukken
er spelen. Daarbij kijken we altijd naar het kind, de jongere in zijn context. De driehoek
thuis - buurt/vrije tijd - school/werk. Wij werken daarbij niet gefocussed op het probleem,
maar sluiten aan op kansen, talenten en krachten en motiveren zo kinderen, jongeren en
hun ouders om achterliggende vraagstukken op te pakken. Vanuit het vertrouwen dat
kinder- en jongerenwerkers krijgen van kinderen en ouders weten wij hen te verleiden
Resultaten
In de eerste negen maanden van het project zijn 129
gezinnen aangemeld voor toeleiding. Hiervan zijn 104
kinderen geplaatst in een voorschoolse voorziening, in 13
gezinnen liep de toeleiding door in 2013. Soms hebben de
gesprekken met de toeleider niet het gewenste effect.
Oorzaken waardoor toeleiding niet lukt zijn uiteenlopend en
worden altijd terug gemeld aan de jeugdverpleegkundige
van de GGD. In zes van die gezinnen was sprake van een
verhuizing buiten de gemeente waardoor toeleiding niet lukte.
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om hun skils te versterken. Indien nodig kunnen wij de brug vormen naar
gespecialiseerde hulpverlening, als de vraagstukken te groot zijn.

Kinder- en Jongerenwerk zoekt gericht de samenwerking met (middelbare) scholen om
de jongeren van de straat weer of meer te binden aan school. Wij zien en merken dat de
samenwerking met het onderwijs zich steeds verder ontwikkelt.
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Kinderwerk
Ons Kinderwerk wordt op steeds meer plekken en in specifieke situaties ingezet. Kinderwerk werkt daarin altijd vanuit samenwerking met ouders en professionele organisaties
die rond het kind staan. Een van de ontwikkelingen die zich in 2012 heeft voorgedaan is
het verdiepen van de samenwerking in het kader van de Brede school gedachte.
Groepsgedrag
In het basisonderwijs lijkt er vanaf de bovenbouw een kentering in gedrag van kinderen te
ontstaan. Waar kinderen tot groep zes nog makkelijk meedraaien in bestaande structuren,
goed corrigeerbaar zijn en respect voor elkaar en volwassenen hebben, ontstaat er bij de
oudere kinderen steeds meer een cultuur die we op straat kennen; grote mond, constant
conflicten aangaan, prestatiedrang, groepsdruk, grensoverschrijdend gedrag, minder respect
voor volwassenen, etc. Dit gedrag beperkt zich niet alleen tot de straat, maar heeft vaak ook
effect op andere plekken zoals op het schoolplein en bij sportactiviteiten. Kinderwerkers van
Raster hebben de nodige expertise in huis om ondersteuning te bieden en gedragsveranderingen in gang te zetten. Uitgangspunt hierbij is het versterken van de eigen kracht van
ouders en kinderen. Dat doen we binnen een veilige omgeving met inzet van verschillende
spelvormen, methodes en trainingen. Daarnaast werken we aan samen spelen, sociale
vaardigheden, eigen verantwoordelijkheid, betrokkenheid. Zo zorgen we ervoor dat zij zich
makkelijker kunnen bewegen in de maatschappij.

Superhelden op de Hovenschool
Hilde Pons is leerkracht van groep 6 op de Hovenschool.
Vorig jaar schakelde de school Raster in voor een bijzonder
project.
“In mijn groep werd al snel duidelijk dat de groepsdynamiek
niet optimaal was. Ik zie en zeg het wel vaker: individueel
zijn het engeltjes, maar bij elkaar worden het bengeltjes. Er
heerste een competitieve sfeer. Dat zag je in kleine en grote
dingen. Bijvoorbeeld als eerste door de deur willen. Of als
eerste klaar willen zijn. De toon was niet aardig en je zag dat
er een tweedeling in de klas ontstond. Kinderen die de baas
waren en kinderen die zich min of meer onderdrukt voelden.
We hadden het idee dat er iets moest gebeuren en besloten
daar externe hulp bij te zoeken. We wilden een brede
benadering, die verder ging dan alleen het schoolterrein. Pak
het kind in zijn totale omgeving. Want het gedrag houdt niet
op bij het verlaten van het schoolplein. Toen kwam Raster al
gauw in beeld, vanwege haar activiteiten in de wijk met de
jeugd, zoals Kidspower en De Meidengroep.
We hebben het project Superhelden genoemd. Iedere
donderdagmiddag kwamen de dames van Raster met twee
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stagiaires in de klas. Het doel was de kinderen bewust te
maken van hun rol en gedrag in de groep. De activiteiten
waren vooral gericht op samenwerking, elkaar beter leren
kennen, en voor je mening durven uitkomen. Er werden
tweetallen gevormd van kinderen die elkaar van nature niet
opzochten. Zij moesten zonder te praten samen iets maken.
Er werden toneelstukjes gedaan, de axenroos, het programma Over de Streep en aan het einde van het traject
mochten ze kickboksen. Ook de ouders werden in het
project betrokken. Zo waren er ouderavonden en wekelijkse
updates.
Bij sommige kinderen kwam echt wat los. Er was bijvoorbeeld een jongetje dat bijna niet of heel zachtjes praatte.
Waarom was dat nou? Hij bleek bang te zijn om uitgelachen te worden. Toen de groep dat eenmaal wist stelden ze
hem juist gerust. Kennis over elkaar zorgt voor begrip.
Deze groep 6 is inmiddels groep 7, dus niet meer mijn klas.
Er is echt iets veranderd, ze gaan respectvoller met elkaar
en anderen om. De groepsdynamiek is positief veranderd.
De samenwerking met Raster hebben wij als heel prettig
ervaren.”
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Marieke Kuipers was als senior Kinderwerker betrokken bij
het project Superhelden op de Hovenschool. “Alle ingrediënten waren aanwezig om een maatwerktraject te starten,
waarin de samenwerking met school van cruciaal belang
was. Doel van het project was vooral om de grote meerderheid zich te laten uitspreken. De kinderen die de overhand
hadden zagen pas wat het negatieve effect op het samen
spelen was, toen die meerderheid ging vertellen wat het met
hen deed. Daar waren ze zich niet van bewust. Wij zetten in
dit traject processen rondom sociale dynamiek in om de
pedagogisch didactische processen van school te ondersteunen. Juist deze combinatie maakte het traject uniek en
succesvol.”
De belangrijkste elementen uit het project waren:
1. Een klassenprogramma in schooltijd.
2. Een doorgaande lijn (naar school en vrije tijd).
3. Ouders betrekken bij het probleem én de oplossing.
4.	Olievlek naar anderen, sport en andere buitenschoolse
activiteiten.
Een klassenprogramma
De Hovenschool stond open voor samenwerking. Juist door de
gedurfde houding om het Kinderwerk in de klas te halen kon
dit project slagen. Onze Kinderwerkers zetten in op samenwerking en versterking van elkaars kwaliteiten. In de klas
werden verschillende spelvormen ingezet waarbij het ging

over samenwerken, contact maken en rekening houden met
elkaar. Marieke creëerde samen met de leerkracht een veilige
spelomgeving waarin confrontaties ontstonden én opgelost
werden. “Dat zorgde soms voor emotionele, maar vaker nog
voor begripvolle momenten. Vooral de momenten waarop
plotseling het spel werd stopgezet en de kinderen werd
gevraagd aan te geven wat er gebeurde, waren erg bijzonder.
Op zulke momenten leren kinderen wat het effect van hun
gedrag is op de ander. Sommige kinderen gaven aan dat ze er
helemaal niet aan gedacht hadden hoe een ander zich voelt.”
Ouders
“Ouders zijn een belangrijke derde schakel in het proces, het
gedrag van kinderen ligt vaak gevoelig bij ouders. Op
verschillende manieren werden zij betrokken bij dit project.
Tijdens een startbijeenkomst informeerden we hen over de
aanpak van het project en over de doelstelling. Tijdens
vervolgbijeenkomsten gaven we inzicht in de werkwijze door
onze spelvormen ook met ouders te doen en aan te geven
wat er in de groep gebeurde. Daarnaast vonden er individuele
gesprekken plaats met ouders. Elke week ontvingen ouders
een mail over het thema en een algemeen verslag van de
bijeenkomst. Daarin stonden ook tips & trucs. Wij planten in
tien weken een zaadje en de rest is aan de ouders. Zij moeten
het zaadje verder verzorgen en het nodige water geven zodat
het groeit en bloeit.”, aldus Marieke.

Jongerenwerk

Op deze foto: Jongerenwerker Wim

Onze jongerenwerkers krijgen nog wel eens de vraag of ze echt betaald worden om
te voetballen met jongeren. “Voetballen is één van de activiteiten die wij inzetten bij
ons werk, als je het zo bekijkt worden wij inderdaad betaald om te voetballen. Bij ons
gaat het echter helemaal niet over het voetballen zelf. Wij benutten voetballen als
middel om jongeren te verleiden, te kijken wat er speelt en gedrag te sturen. Bij het
voetballen komt namelijk alles voorbij: respect voor elkaar, samenwerken, elkaar iets
gunnen, interactie: hoe reageert de ander op wat jij doet of zegt.”

Totalen:
•
•
•
•
•

55 kindgroepen, waarvan:
22 straatgroepen
33 accommodatiegebonden groepen
17 vrijwilligersgroepen
In totaal bereiken we wekelijks zo’n 1547 verschillende kinderen en 170 vrijwilligers.

Bij deze totalen zijn de deelnemers aan onze vakantieactiviteiten en spektakeldagen nog niet
meegerekend. In 2012 bereikten we hiermee nog eens 1506 kinderen.*

Hermen Keijzer is senior Jongerenwerker. “Ons jongerenwerk werkt met jongeren die
wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De jongeren in de doelgroep (zie
kader) zitten in een fase waarin ze aan het experimenteren zijn en (nog) niet goed
weten wie ze zijn en wat ze willen worden. Dat steuntje kan net voldoende zijn om
aan de ‘goede’ kant deel te nemen in de maatschappij.”

Het totale bereik van Raster Kinderwerk is dus:
3053 kinderen en 170 vrijwilligers
* voorjaarsvakantie, Straatspeeldag, Meidendag, Zomertrein, Opening Bert van Marwijkplein,
10
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Unieke methode
Er zijn meer organisaties die zich richten op jongeren en
overlap hebben met delen van ons werk. Wat ons zo uniek
maakt is juist het feit dat wij de groep kennen, weten wat er
leeft onder jongeren. En hoewel de jongeren voor ons het
uitgangspunt is van waaruit wij werken, kijken we juist naar
de hele context: wat is de groepsdynamiek van zijn peergroep, hoe zit zijn omgeving in elkaar (buurt, gezin, school/
werk). Je gedrag veranderen lukt alleen als je omgeving of
vriendengroep dat nieuwe gedrag ook accepteert. We zetten
daarbij activiteiten in om te kunen sturen op gedrag, werken
individueel en in de groep aan “wat is normaal en wat niet”,
we zoeken in de buurt rolmoddelen die positief gedrag
versterken etc.. Door te kijken naar de mogelijkheden om de
buurt te activeren zorgen we dat jong en oud elkaar beter
kennen, maken we gezamenlijke afspraken en zie je dat
vooroordelen geslecht worden.
Jongerenwerk is veelomvattend, maar begint altijd met het
leggen van contact. Op straat, waar jongeren zich thuis en
veilig voelen en waar ze zichzelf kunnen zijn. Waar niemand
op hen let. Onze jongerenwerkers spreken de taal van de
straat. Zij zijn thuis in de jongerencultuur, kennen als geen
ander de netwerken rondom de hangplekken en zijn bekend
met de valkuilen en problemen die bij deze leeftijdsgroep
horen. De jongerenwerkers zijn eerlijk en oprecht en laten
jongeren merken dat ze hen begrijpen, maar ook (verder)
kunnen helpen.
In de gesprekken op straat wordt al gauw duidelijk waarom

jongeren maar wat doelloos rondhangen. Zo ontbreekt het
hen vaak, om uiteenlopende redenen, aan een dagbesteding
die een school of een werkgever biedt. Een van onze taken is
dan ook het begeleiden naar een opleiding of werk.
Hermen probeert jongeren zoveel mogelijk zelf in actie te laten
te laten komen. “Samen met de jongeren maken wij hun eigen
plan van aanpak. Soms individueel, soms op groepsniveau.
Maar altijd samen met de jongere, zodat het plan aansluit bij de
motivatie van de jongere zelf,” geeft Hermen aan.
Focussen op mogelijkheden
Binnen het jongerenwerk speelt talentontwikkeling een
belangrijke rol. Samen met de jongere kijken we naar wat
hij kan. Waar is hij goed in? Waarin kan hij zichzelf laten
zien? Waar wordt hij zo enthousiast van, dat zijn negatieve
houding afbrokkelt en hij weer zin krijgt om zich voor iets
in te zetten? En wat heeft hij hier voor nodig?
Wij laten jongeren bij wie het bijvoorbeeld niet goed gaat
op school ervaren dat ze geen losers zijn, die niets kunnen
en niets waard zijn. We nemen dit negatieve zelfbeeld weg
door jongeren zelf te laten ervaren dat ook zij ergens goed
in zijn. Empowerment noemen we dit. De activiteiten die
we aanbieden, in het buurthuis of in het jeugdhonk, helpen
in het ontdekken waar iemands talenten liggen.
Deze activiteiten zijn echter slechts een middel om dit te
bereiken en geen doel op zich. Het gaat erom dat een
jongere van de bank komt en ‘geactiveerd’ wordt. Of hij
vervolgens gaat poolen, rappen, sporten of activiteiten gaat

organiseren, maakt niets uit. Ons doel is jongeren weer te
laten participeren in de maatschappij. Door in taakgroepen
activiteiten voor de buurt te organiseren maken jongeren
zelf weer onderdeel uit van de samenleving en zetten ze
zich niet langer tegen de samenleving af.
Begeleiden, activeren, participeren en problemen samen
oplossen helpt vaak, maar niet altijd. Daarom werken we
nauw samen met de politie, het opbouwwerk en de
hulpverlening, zodat zeker bij de moeilijke jongeren hulp of
sancties komen die passen bij hun gedrag.
Driehoek School - Vrije Tijd - Thuis
De straat en wat daar normaal is, is heel bepalend voor een
jongere. Maar ook hoe de thuissituatie is en hoe het op
school gaat. Raster kinder- en jongerenwerk heeft een
sterke positie op straat,maar we zijn ook steeds meer te
vinden in de thuissituatie en op school.
Vaak is de weerstand tegen hulpverlening groot.
Jongerenwerkers zijn echter wel welkom en mogen met
ouders in gesprek over hun zoon/dochter, en over andere
zaken. Ondersteuning die we zelf kunnen bieden, is dan
snel op de plek waar die nodig is. Wordt het ingewikkelder
dan nemen we een specialist mee. Op die manier komen
deze specialisten toch binnen bij de mensen, waar zij
normaal gesproken op weerstand stuiten.

docent dat doet. Wij richten ons juist op de groepen waar
het onrustig is, die blijven hangen, vervelend en negatief
doen. Door onze aanpak in de school te brengen zien we
dat klassen beter functioneren. Niet alleen is de sfeer beter,
er wordt minder gepest, de docent krijgt meer ruimte om
zijn/haar rol te vervullen en er worden zelfs betere cijfers
gehaald dan ervoor. Hoe doen we dat? Door onze aanpak
met de mentor van de klas, het zorgteam en het docententeam af te stemmen. Onze analyse van de groep leggen we
aan hen voor, bespreken we en samen nemen we een besluit
op de interventies die het jongerenwerk doet. Die interventies zijn heel verschillend. Soms klein, soms wat groter. Maar
ook hier geldt dat jongeren het uitgangspunt zijn.

Jongerenwerk is
veelomvattend, maar
begint altijd met het
leggen van contact.

Sinds een tijdje wordt er ook actief samengewerkt met
scholen. Hier richten we ons niet op les geven, zoals de

Totalen:
•
•
•
•
•

92 jongerengroepen, waarvan
59 straatgroepen
70 activiteiten groepen
80 vrijwilligers
489 ouders

Scan jongerenwerk
41 ontmoetingsgroepen
22 aandachtsgroepen
26 risicogroepen

2 lichtcrimineel
1 crimineel

Onze doelgroep

• In totaal bereiken we 1676 jongeren waarvan ongeveer 1/2 zowel
op straat als in de accommodatie.
Bij deze totalen zitten de deelnemers aan onze vakantieactiviteiten. In 2012 bereikten we hiermee nog eens 450 jongeren.*

Raster jongerenwerk werkt met jongeren in de leeftijd van 12 t/m 23 jaar. Van alle jongeren in de
gemeente Deventer in deze leeftijdsgroep hebben er 1.470 onze speciale aandacht nodig. Dat is zo’n 10%
van het totaal. We hebben zowel te maken met risicovolle jongeren als met weinig risicovolle jongeren.
Risicovolle jongeren zijn onder andere jongeren die spijbelen en vroegtijdig van school gaan, nauwelijks
of geen veilig, stabiel sociaal netwerk hebben of overmatig drugs of drank gebruiken. Zij zijn in onze
doelgroep sterk oververtegenwoordigd. De groep weinig risicovolle jongeren vormt weliswaar nog geen
risico, maar heeft wel een grote kans om risicovol te worden. Om dit te voorkomen richten we ons in
ons werk ook op hen.

Het totale bereik gedurende het afgelopen jaar is dus rond 2000
tieners en jongeren, bijna 500 ouders en 80 vrijwilligers.
* Vakantieactiviteiten, RasterCup, Eagles Buurtleague .
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Op deze foto: Jongerenwerker Wim
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Opbouwwerk
Eigen kracht en verantwoordelijkheid, twee kreten die je veel hoort in het
welzijnswerk en bij de overheden. Veel mensen lukt dat prima, maar niet altijd
en niet iedereen. Hoe zet je je eigen kracht in als je deze niet herkent, hoe
neem je verantwoordelijkheid terwijl je niet weet hoe?

Onze opbouwwerkers werken onder andere met de methodiek Coach van het Alledaagse. Deze methodiek is ontstaan
tijdens het project PAK, dat in april 2012 eindigde. PAK ging en gaat over mensen in contact brengen met hun echte vragen
en dromen, en vervolgens kleine stappen zetten om die droom te verwezenlijken. Kleine stapjes, maar voor de mensen zelf
vaak heel groot en bijzonder. Door die kleine stapjes komen ze steeds verder, leggen weer contact met anderen, met
buurtbewoners of instellingen die hen verder helpen. Op eigen kracht, met af en toe wat hulp.
Een Coach van het Alledaagse kan daarbij van grote betekenis zijn. Uitgangspunt bij Coach van het Alledaagse is het
ontdekken en aanboren van de kracht in de directe leefomgeving. Overal in buurten en wijken zijn mensen aanwezig die
anderen ondersteunen en die over coachende kwaliteiten beschikken, zonder dat ze zich er van bewust zijn. Met dit project
worden de coaches niet alleen ontdekt, maar krijgen ze ook extra handvatten om buurtbewoners gericht te kunnen begeleiden. Eigen kracht, en méér!

Ik durf nu nee te zeggen

Niet alledaags opbouwwerk:

coach van het alledaagse
Opbouwwerkers Jetske Schimmel en Danielle Rada
werken dagelijks met deze methodiek. “Door onze
aanwezigheid in de wijk en door de contacten die
we hebben met buurtbewoners, zien en kennen we
veel bewoners die anderen helpen. Ieder op hun
eigen manier. Dat zijn de mensen die in staat zijn om
hun buren of wijkgenoten te steunen en te stimuleren. Die mensen hebben we gevraagd om Coach te
worden.”

met veel levenservaring, die de leefomgeving goed kennen
en die wat extra tools in handen hebben om andere
buurtbewoners te begeleiden.

Raster ontwikkelde een speciale training voor hen, gericht
op het verder bewust maken en ontwikkelen van hun
kwaliteiten en talenten. Onderdeel van de training is
bijvoorbeeld: wat voor een type coach ben jij? Ben jij heel
praktisch ingesteld? Iemand van snelheid? Of iemand die
van afstand zaken goed kan overzien? We benutten de
persoonlijke kwaliteiten en bouwen die verder uit. De
coaches gaan zelf op zoek naar het verschil dat ze kunnen
maken. Zo ontstaat een groepje van coaches uit de buurt,

Wij brengen vervolgens bewoners en coach met elkaar in
verbinding. De coach helpt de bewoner em tegelijk ontplooit
hij zichzelf. Bovendien ontstaan er nieuwe relaties in de
buurt waar iets moois uit kan opbloeien.
Niet alleen de buurtbewoner ontwikkelt zich dus, ook de
coach zelf. Het begint bij enkele individuen, maar als het
netwerk rondom individuele bewoners steeds groter wordt,
gaan de cirkels in elkaar grijpen. Op den duur vergroot je
daarmee het zelf oplossend vermogen van een hele buurt.

Jolanda Kruitbos is overblijfmoeder, OR-ouder, wasmoeder en luizenmoeder op de school van haar dochter. “Ja, ik
vang iedere maandag na de vakantie luizen”, lacht zij. Een echte duizendpoot dus. “Maar dat was voorheen nog
veel erger, ik kon nooit ergens nee tegen zeggen. Ik deed de boodschappen voor de een, haalde kinderen op voor
de ander. Ik had het gevoel dat iedereen iets van me wilde en ik zei nooit nee. M’n eigen huishouden en m’n
gezondheid gingen eronder lijden, toen was de maat vol. Dat was anderhalf jaar geleden. Toen kwam ik in gesprek
met Danielle van Raster. We kenden elkaar al van de wijkaanpak en de groepsgerichte activiteiten in de buurt.”

Leerdoel
Raster had net het PAK-project lopen. Pak alledaagse kansen. “In
een gesprek met Danielle kwam ik erachter wat mij dwars zat en
realiseer- de ik me dat ik zelf de enige ben die daar iets aan kon
veranderen. Ik formuleerde voor mezelf een soort leerdoel. Mijn doel
was meer voor mezelf op komen, zodat ik meer rust in m’n leven zou
krijgen. En meer dingen kan doen die ik zelf graag wil, die mij plezier
brengen. En daarbij had ik ook de wens om meer andere mensen te
ontmoeten.”
Coach van het Alledaagse
“Ik kreeg via Danielle een coach aangewezen. De zogenaamde
Coach van het Alledaagse, dat is een belangrijk onderdeel van het
PAK-project. Dat zijn bewoners uit de wijk die andere bewoners
coachen. Ze worden door Raster opgeleid. Ik had eerst een oudere
vrouw als coach, en daarna een jonge vrouw. Ik kende ze allebei niet
maar het klikte goed. Dat is belangrijk. En tegen een vreemde durf je
meer te vertellen en stel je jezelf meer open. We spraken elkaar elke
week. Dan gingen we bijvoorbeeld koken. Al doende hadden we
gesprekken. Ze vroeg op een gegeven moment of ik even met haar
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“De training sluit aan bij de behoeften, leerstijlen en
opleidingsniveaus van heel verschillende mensen. Het
mooiste vind ik om te zien dat mensen hierdoor weer – of
zelfs voor het eerst – plezier krijgen om te leren en zich te
ontwikkelen. “

naar de markt wilde. Ik zei: Nee, daar heb ik nu geen zin in.” Ze
keek me eerst verontwaardigd aan en begon toen te lachen. Je hebt
je leerdoel bereikt!”, zei ze.
Alles op z’n tijd
“Ik ben nu veel minder gejaagd, alles komt op z’n tijd. Als ik nu
ergens geen zin in heb, zeg ik nee. En dan is het ook echt nee. Ik
doe aan allerlei buurtactiviteiten mee. We doen van alles: hondjes
haken, taarten bakken, kerstversiering maken en 3-D kaarten
maken.” Door haar enthousiasme activeert zij ook andere mensen
in de wijk, iets wat ze heel goed kan en waarvoor zij veel
waardering krijgt. “Ik neem vaak anderen mee op sleeptouw. Ik
zorg wel dat ze van de bank af komen!” Een rol die Jolanda goed
past en die haar zichtbaar goed doet. En zo blijkt dat een
individueel traject waardevol kan zijn voor een hele buurt.
Op 1 april 2012 eindigde het project. “Ik dacht dat het een geintje
was! Helaas, dat bleek niet zo te zijn. Maar gelukkig gaat het wel
gewoon door in het dagelijkse werk van Raster, alleen niet meer
als project.”
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Werken vanuit
					 presentie
16

Raster is een echte ‘wijkspeler’. In alle wijken, of er nu veel ontwikkelingen gaande
zijn zoals sloop, nieuwbouw, renovatie, of juist niet, wij zijn er met ons presentiewerk. We zijn voortdurend in contact met (groepen) mensen in de wijk en onderzoeken samen met hen welke wensen en behoeften zij hebben op individueel en
buurtniveau en hoe daaraan invulling gegeven kan worden. Raster helpt hen
daarbij, zodat mensen in de wijk zelf aan de slag kunnen met het verbeteren van de
kwaliteit van hun leef- en woonomgeving, naar hun eigen maatstaven. Of het nu
gaat om individuele zorgvragen in het kader van de WMO of om de algemene
woonruimtes zoals een omvangrijk project in de Rivierenwijk laat zien.
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Deltadeals: handen in en op elkaar voor leefbaarheid
Deltadeals is een co-product van Raster Opbouwwerk en de
gemeente Deventer. De coördinatie ligt bij projectleider
Jantine Sijbring namens de gemeente, het opbouwwerk
ondersteunt de bewoners in het proces. Het doel is om
bewoners van portiekflats in de Rivierenwijk te stimuleren
om de leefbaarheid in hun eigen buurt te vergroten.
Opbouwwerker Berna de Graaf is vanuit Raster betrokken.
Bewoners mede eigenaar maken
Dit is de deal: de gemeente verstrekt per flat een goedkope
lening voor achterstallig onderhoud aan de Verenigingen van
Eigenaren. Bewoners mogen meepraten over de inrichting van
de openbare ruimte eromheen, mits ze samen, per portiekflat,
goede afspraken kunnen maken over hoe het schoon, heel en
veilig blijft.
Pré: je hebt echt wat te bieden
Met die opdracht zijn we aan het werk gegaan. Het project
Deltadeals biedt een goed vertrekpunt, omdat je bewoners
echt wat te bieden hebt. In overleg met de projectleider
besloten we om per portiek een vertegenwoordiger te zoeken
die zowel met de bewoners communiceert als met de
gemeente en de VvE. De portiekvertegenwoordigers (gemiddeld 3 portieken per flat) maakten samen de flatafspraken.
Berna ging hiermee aan de slag. “Het eerste contact leggen
was niet moeilijk. Deels kon ik gebruik maken van het netwerk
dat ik hier in de afgelopen jaren heb opgebouwd, maar ik ken
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niet iedereen. Bovendien is er veel doorstroom in de wijk.
Daarom gingen we op pad.
Soms lukt het bij de eerste keer dat je aanbelt, soms ook is het
bijna stalken geweest. Je kijkt naar de flats, de ramen, wie
loopt er in en uit, zie je iemand met wie je contact zou kunnen
maken?”
Bewoners in beweging brengen en houden
Toen de portiekvertegenwoordigers gevonden waren, kwam
de volgende stap: ze stimuleren om andere bewoners aan te
spreken. We introduceerden het project letterlijk voor de flat,
de portiekvertegenwoordigers nodigden hun medebewoners
uit om allemaal naar buiten te komen. Dat moment vinden ze
vaak spannend of ingewikkeld. Hoe benader je je flatgenoten,
wat ga je ze vragen?
Sommigen spreken het liefst met mensen van de eigen
cultuur. Een aantal spreekt de taal niet of nauwelijks. We
hebben als hulpmiddel een vragenlijst ontwikkeld met niet
alleen woorden, maar ook symbolen die betrekking hebben
op leefproblemen. Hoe wil je met elkaar wonen, wat vind je
belangrijk, welke wensen heb je? De opbrengsten van de
vragenlijsten vormden de input voor het ontwerp van de
buitenruimte en de portiekafspraken. De portiekvertegenwoordigers onderhandelden hierover met de gemeente en de
VvE, met ondersteuning van de opbouwwerkers.
Naast het inventariseren van wat ieder belangrijk vond, was
het doel om met elkaar kennis te maken. Volgens Berna van
essentieel belang: “Een portiek is in feite een kleine samenle-

ving. Als je elkaar kent, ben je eerder bereid om rekening met
elkaar te houden.” In de tweede bijeenkomst voor de flat ging
iedereen akkoord met de afspraken en werd het plan
ondertekend door de portiekvertegenwoordigers.
Borgen. Belangrijk!
In de vervolgfase moet blijken hoe het loopt. Soms zijn
portieken al redelijk georganiseerd en hebben ze het al voor
elkaar. Bij andere kost het meer moeite om de afspraken na
te komen. Dan blijven er bijvoorbeeld toch steeds weer
fietsen in de hal staan, of skelters bij de deur, en weten
mensen niet goed hoe ze dat aan moeten pakken.
Portiekvertegenwoordigers komen dan bij Berna. “We wijzen
er dan op dat je als bewoner moet blijven investeren in je
medebewoners. Maak contact, heet ze welkom, wijs ze op
de afspraken. Een aantal portiekvertegenwoordigers is, met
ondersteuning van ons, zich aan het organiseren om
ervaringen te delen, tips uit te wisselen en steun bij elkaar te
vinden.Bewoners zien opbouwwerkers wel als een constante
factor waar je op terug kunt vallen. Het is de kunst om er te
zijn, zonder het over te nemen. Ze moeten het zelf doen. Als
je er niet af en toe wat peper of een veer in stopt, zakt het
toch weg. Niet eens uit onwil, maar door de waan van de
dag. Soms moet je mensen even moed inspreken, door ze te
herinneren aan eerdere successen. Ik leef mee, maar ben
tegelijkertijd ook heel vasthoudend: ‘Je moet er niet in
blijven hangen, doe er wat aan’. Dat mag ik zeggen, omdat
ik naast ze sta.”

Resultaten
Alleen al het feit dat mensen elkaar beter leren kennen,
is winst. Ten eerste vergroot het het gevoel van welbevinden in de eigen woonomgeving en verlaagt het de
drempel om elkaar aan te spreken. Ten tweede zien
bewoners dat er echt wat verandert en spreken ze
hierover hun verwondering ook uit. Binnen een jaar
resultaat, maakt dat mensen trots zijn op ‘hun buurt’.
Ze vertellen het anderen. Daardoor, en vanwege de
zichtbare resultaten, heb je bij een volgende flat al een
goede startpositie.
Naast het gemeenschappelijke, kunnen we voor een
aantal mensen ook individueel wat betekenen.
Bijvoorbeeld doordat iemand als portiekvertegenwoordiger zich weer gezien voelt en merkt dat hij van betekenis is. Sommigen zijn vrijwilligerswerk gaan doen,
andere bewoners zijn taalles gaan geven aan buren,
doordat ze tijdens het project elkaar hebben leren
kennen. Bij een aantal flats is de Vereniging van
Eigenaren nieuw leven ingeblazen en worden een paar
keer per jaar vergaderingen georganiseerd. Daarvoor
hadden veel bewoners geen idee dat ze daar een eigen
vertegenwoordiging in hadden, nu voelen ze het belang
en de eigen invloed weer.
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“De nieuwe
balkonhekken
zijn al besteld”
Bianca van Dalen woont in de Rivierenwijk, in een van de portiekflats
achter het winkelcentrum. Een van de vele flats die meedoen aan de
Deltadeals. “Ik werd benaderd door Berna van de Graaf van Raster.
Of wij - de eigenaren en/of bewoners -  onze flat wilden opknappen,
in ruil voor mooie, nieuw aangelegde tuinen rondom de flat. Nou, dat
klinkt als een win-win situatie dus dat wilden we wel. Er was al ruim
zes jaar niets meer gebeurd, de hoogste tijd dus!”

Indruk van
het bereik van
opbouwwerk
Wat?

Aantal betrokken bewoners
(vrijwilligers)

7 wijkteams van
de wijkaanpak

70 bewoners maandelijks per wijk bij
elkaar om taakgroepen te faciliteren.

214 taakgroepen
van de
wijkaanpak

Bijna 3000 bewoners zetten zich in
meer of mindere mate in voor een
concreet resultaat in hun eigen buurt.

Onbeperkt Actief
activiteiten

82 bewoners zetten zich in om
buurtbewoners met een beperking te
helpen met meedoen in de buurt.

Presentie in de
specifieke
buurten
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330 bewoners zijn thuis in gesprek
gegaan over verbeteren van hun
leefsituatie, waardoor bij 90 beowners
acties of initiatieven volgden.

Er werd een portiekplan opgesteld, met daarin niet alleen fysieke
voornemens zoals het schilderwerk aanpakken of de balkonhekken
vervangen, maar ook leefregels. “Ik heb gewoon aangebeld bij alle
buren. Bij degenen die moeilijk bereikbaar waren hielp Berna om
contact te leggen. We hadden al heel snel voldoende animo, iedereen
wilde meedoen. Dus hebben we met elkaar afspraken gemaakt over
het wonen in deze flat. Bijvoorbeeld geen beesten voeren vanaf het
balkon, geen afval in de tuin gooien en geen fietsen neerzetten in de
algemene ruimtes. Dat soort zaken. Maar ook het fysieke opknapwerk: de trappenhuizen, de brievenbussen, de balkonhekken. Het
plan hebben we uitgewerkt in een mooi document en gepresenteerd
aan alle bewoners. We hebben er zelfs een tolk bij gehad voor de
Poolse bewoners. Die tolk had Berna geregeld.”
Het plan werd ondertekend door de bewoners en door de wethouder.
“Daarmee werd de deal beklonken. Het enthousiasme was er meteen
bij ons, de nieuwe balkonhekken zijn al besteld. Onze Vereniging van
Eigenaren had genoeg geld in kas voor een eerste ronde, maar
uiteindelijk hebben we besloten om alles in een keer goed te doen.
Daarvoor hadden we iets meer geld nodig, we konden via de
gemeente een gunstige lening krijgen, ook een onderdeel van de
Deltadeals. De gemeente zorgt voor de tegenprestatie: de nieuwe
tuinen. Wij hebben zelf het ontwerp gekozen en de beplanting, het
hovenierswerk is door de gemeente gedaan. In afwachting van het
juiste plantseizoen werd er eerst gras gezaaid. Tegen de tijd dat de
eerste grassprieten tevoorschijn kwamen konden ze er al weer uit,
maar ach…het resultaat is prachtig en we zijn er heel blij mee.”
Andere flats doen ook mee. “Als het resultaat eenmaal zichtbaar
wordt, willen anderen het ook. Het verspreidt zich dus vanzelf als een
lopend vuurtje. Als je in de wijk bent, zie je heel goed welke flats wel
en welke niet meedoen. Je ziet het meteen aan de balkonhekken, de
tuinen en het schilderwerk. Dat zijn toch wel de blikvangers in de
Deltadeals. En dat is alleen nog maar de buitenkant. Er is veel meer
gebeurd, er is weer nieuw leven ingeblazen in de buurt en buren
weten elkaar makkelijker te vinden. Het telefoonnummer van Berna
staat in mijn favorieten.”

Buurtbemiddeling
In 2012 vierden we het 10 jarig bestaan van Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is
een samenwerking tussen gemeente Deventer, Woonbedrijf ieder1, Rentree, De
Marken, de Politie en Raster, waar de uitvoering van Buurtbemiddeling is ondergebracht. Buurtbemiddeling is er voor iedere bewoner van de gemeente Deventer
die in een conflictsituatie zit of dreigt te komen. De basisgedachte achter
Buurtbemiddeling is dat niet de bemiddelaar de problemen oplost, maar juist de
buren zelf. Zij worden begeleid om samen tot een goede oplossing te komen.
Dit paste tien jaar geleden al bij de gedachte om de zelfredzaamheid van bewoners
te vergroten. Niet overal is een professional voor nodig. Nu, tien jaar later, past deze
gedachte nog steeds. Juist de inzet van vrijwillige bemiddelaars maakt
Buurtbemiddeling tot een succes. Bemiddelaars zijn buurtbewoners met een extra rol
en vaardigheid. Geen professional, die misschien juist een versterkend effect op het
conflict zou hebben. Gewoon aan de keukentafel bespreken wat het conflict is en
samen kijken op welke manier buurtbewoners het conflict kunnen oplossen.
Om een conflict tussen buren zodanig op te lossen dat beide partijen weer met
elkaar door één deur kunnen, vraagt wel wat van de vaardigheden van onze vrijwilligers. Daarom steken we veel tijd in opleiden en begeleiden van de bemiddelaars.
Zodat ze in de meeste situaties beslagen ten ijs komen, en weten hoe te handelen.
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Van bijna op de vuist tot een oplossing
Machteld Kernkamp is 1 van de pakweg 20 buurtbemiddelaars bij Raster. Samen bemiddelen zij in een groeiend aantal
burenconflicten. Afgelopen jaar waren het er 137. “Hoe dat
komt, die toename? Ik denk dat de gemoedelijkheid er een
beetje af is de laatste jaren.”

geklaard dat het niet eens tot een bemiddeling komt. Meestal
kom ik thuis met een case waarbij kinderen betrokken zijn. Tja,
toch een beetje beroepsdeformatie.”

Van beroep is ze echtscheidingsmediator. “Ik las destijds een
stukje in de krant over buurtbemiddeling. In mijn achterhoofd
zat al een poosje de wens om naast mijn werk ook iets als
vrijwilliger te betekenen. Dat viel toen mooi samen. Ik
verbreed mijn horizon ermee, het is een ander soort conflictbemiddeling dan ik beroepsmatig doe. Bij Raster kreeg ik ook
een training, toegespitst op burenoverlast. Daarna kon ik aan
de slag. Het aantal bemiddelingen dat ik doe hangt af van
hoeveel tijd ik beschikbaar heb. In 2012 heb ik er 6 of 7
gedaan.”

“De meeste ruzies tussen buren gaan over geluid, kinderen of
huisdieren. Mijn rol is om de buren weer met elkaar in gesprek
te laten zijn waardoor wederzijds begrip ontstaat èn de wens er
samen iets aan te doen. Ze moeten zelf met oplossingen
komen. De meeste overlastgevallen waarin we bemiddelen
worden opgelost. Tijdens het gesprek blijkt dan dat de veroorzaker en de klager geen idee hebben wat de ander nou precies
dwars zit of waarom hij zich zo gedraagt. Als ze eenmaal over
de drempel heen zijn en een keer echt naar elkaar luisteren, dan
blijkt de oorzaak van de klachten vaak eenvoudig op te lossen
en vinden ze elkaar misschien zelfs weer aardig. En dan
accepteren ze ook weer de ‘normale’ burengeluiden.”

Er wordt bij voorkeur in tweetallen bemiddeld, in de combinatie man-vrouw. “Daarmee heb je het beste evenwicht in
het gesprek. In een periodieke vergadering worden alle
binnengekomen cases doorgenomen en verdeeld. Onze
coördinator (Yolande Donker Duyvis) krijgt de meldingen
binnen en ‘zeeft’ deze alvast. Zij heeft ook het eerste contact
met de melders en soms is daarmee de lucht al zodanig

“Vorig jaar heb ik in een paar langlopende kwesties bemiddeld.
In beide gevallen had het met kinderen te maken. Dat ligt bij
ouders altijd heel gevoelig, ze verdedigen snel het gedrag van
hun kinderen, voelen zich aangevallen. Maar beide situaties zijn
goed opgelost. Het is wonderbaarlijk hoe een gesprek dan
ineens kan openbreken. Dat gaat soms van bijna met elkaar op
de vuist naar een oplossing. Dat is mooi om te zien.”

Totalen:
In 2012 heeft Buurtbemiddeling
137 bemiddelingen verwerkt. Van
dat aantal is reeds 75% positief
opgelost, waarmee we bedoelen
dat het hele traject is afgerond (van
intake tot nazorg). 87% van de
bemiddelingen geslaagd.

Ondanks dat dit jaaroverzicht zorgvuldig is samengesteld kan aan de
inhoud ervan geen rechten ontleend worden.
Teksten:
Redactie:
Vormgeving:
Fotografie:
Eindredactie:
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Het waait en Raster, afdeling communicatie
Katja Hogenes
bureau Janse, Deventer
Astrid van Loo, Deventer
Raster, afdeling Communicatie
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