Het Kinderwerk is wijkgericht, outreachend en laagdrempelig. Maar vooral ook
creatief, dynamisch en LEUK!
Kinderen zijn relatief makkelijk te verleiden tot samen iets leuks doen. Een aantrekkelijk en duidelijk
aanbod is belangrijk en een krachtig middel om in gesprek te komen en verder te kunnen kijken dan
de oppervlakte. Wij hebben dit vertaald in verschillende modules waardoor we spelenderwijs doelen
behalen. Vele van deze modules zijn inmiddels een begrip in Deventer. Het is typerend voor onze
praktische, en daardoor succesvolle benadering.

Raster Kinderwerk

Kinderen ervaren het aanbod van Raster Kinderwerk als een veilige, uitdagende en stimulerende
omgeving om samen te kunnen spelen en andere kinderen te kunnen ontmoeten. Tegelijkertijd leren
zij hun eigen kracht te versterken, sociale vaardigheden te vergroten en een eigen netwerk op te
bouwen, waardoor zij zich kunnen ontpoppen tot jongeren die zich staande kunnen houden in de
maatschappij. En dat is precies het doel dat we willen bereiken.
In de leeftijdsfase waar het Kinderwerk inzet pleegt is het nog haalbaar ook de ouders te bereiken. Dit
proces is echter een heel moeizame en heeft alleen slagingskans als er langdurige aanwezigheid wordt
gerealiseerd. Als het vertrouwen en de relatie er eenmaal is delen ouders vaak hun levensverhaal met
de Kinderwerker en vragen om advies en steun.
Kinderwerk heeft een coachende rol om kinderen en hun ouders in hun eigen kracht te versterken
en ze daar te houden en om ouders te coachen sterker in hun rol van opvoeder te staan. Daarnaast
vervult zij een brugfunctie tussen de (hulp)vraag/behoefte van ouders en kinderen en de hulp/aandacht
van de organisaties/instellingen in de stad.

It takes
a village
to raise
a child

Kijk op www.rastergroep.nl/kinderen voor een totaal overzicht van onze modules en activiteiten,
of neem contact op met Marischka Thijssen (Teammanager Kinderwerk) voor meer informatie:
telefoonnummer (0570) 857241, email kinderwerk@rastergroep.nl

Raster Welzijn

Succesvolle aanpak
vanuit drie pijlers

Onze doelgroep
Een groot deel van de kinderen uit de
gemeente Deventer tussen de 4 en 12 jaar
maken wekelijks gebruik van het aanbod
van Raster Kinderwerk (1344 kinderen) een
nog groter deel bezoekt de meer incidentele activiteiten van het Kinderwerk in de
vakanties en bij bijzondere dagen (1900
kinderen).
Het kinderwerk richt zich op kinderen zowel
op straat als in de accommodatie.
We zijn er voor alle kinderen, maar met
specifieke aandacht voor kwetsbare
groepen en individuen.
Onder kwetsbare kinderen verstaan we
kinderen die een extra steuntje in de rug
kunnen gebruiken op het gebied van
ontwikkeling van sociale vaardigheden
en maatschappelijke preventie. Hierin
onderscheiden we drie belangrijke groepen: straatgroepen, waarbij kinderen veel
op straat te vinden zijn, een grote mond
hebben,ruzies uitlokken en in toenemende
mate overlast veroorzaken. Daarnaast zien
we veel kinderen uit gezinnen met (multi)
problematiek: verwaarlozing, grensoverschrijdend gedrag, ongezonde levensstijl,
sociaal onvaardig, zorg voor ouders/gezinsleden. Ook meiden vallen in toenemende
mate in de categorie die onze aandacht
krijgt: met name het vroeg volwassen willen
zijn, vroeg experimenteren met seksualiteit,
kleding, vriendjes zijn factoren waar wij ons
zorgen over maken. We benaderen kinderen niet vanuit problemen of zorg, maar
vanuit de krachten, kansen en talenten van
kinderen. De kracht van kinderen ligt in hun
onbevangenheid, energie, leerbaarheid en
oprechtheid. Ieder kind is uniek, óók in het
Kinderwerk!

Pijler 1 – Basisaanbod: Contact leggen & relaties opbouwen

Uitgebreid netwerk

Wij ontmoeten kinderen in hun eigen leefomgeving. We benaderen hen actief, veelal
op basis van signalen uit de buurt of eigen waarnemingen. Door contacten te leggen en
de relatie aan te gaan, krijgen we de groep en de individuele kinderen helder in beeld.
Met deze kennis maken we een analyse van het achterliggende probleem en van de
wensen en behoeften bij de kinderen. We betrekken kinderen, maar ook hun ouders en
samenwerkingspartners, bij het bedenken en uitwerken van oplossingen en bij het opzetten
van een structureel aanbod aan activiteiten. Dat levert niet alleen maatwerk op, maar
vergroot ook de participatie en het aangaan van een langdurige relatie met kinderen en hun
omgeving. Een groot aantal activiteiten zijn vervat in aansprekende modules die we in de
buurt aanbieden, zoals Banjeren, Girlz Stuff, Kookkids en de Natuurbox.

Onze partners zijn de kinderen zelf, hun netwerk (zoals ouders,
leerkrachten, hulpverleners), het basisonderwijs, BSO, opbouwwerk, wijkaanpak, kinderopbouwwerk, partners in de wijken (zoals lokale ondernemers), Brede Scholen, jongerenwerk, gemeente
Deventer, woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen.

Ons werk: spelenderwijs, dynamisch en met grote betrokkenheid
Kinderen zijn de toekomst. Dat geeft gelijk aan hoe belangrijk het is om structureel te investeren in kinderen. Met name in kinderen die kwetsbaar zijn of met risico’s in hun leefomgeving.
Raster Kinderwerk laat deze kinderen participeren in het maatschappelijk leven. Spelenderwijs,
vanuit de beleving en interessegebieden van kinderen in verschillende leeftijdscategorieën. Wij
gaan uit van het positieve en zoeken de eigen kracht van kinderen (en hun ouders). Talentontwikkeling is een achterliggend doel bij al onze activiteiten. Dit alles altijd in relatie met de
leefomgeving: ook het sociale netwerk van het kind wordt erbij betrokken. Professionals zijn er
op momenten, de omgeving is er altijd. Het Kinderwerk benut alle potentiële krachten om het
kind en gezin en proberen ook steun op het sociale vlak te organiseren. We brengen kinderen
in contact met elkaar en bieden ze de kans samen te spelen, zodat ze vriendschappen kunnen
bouwen. We brengen ouders met elkaar in contact, omdat het fijn is om af en toe met een
andere ouder te praten die dezelfde dingen mee maakt en omdat je samen misschien dingen
durft te doen waar je alleen niet aan durft te beginnen.
Ons werk hebben we ingedeeld in drie categorieën die we pijlers noemen. Belangrijk is om
te benadrukken dat deze pijlers samen een sterk fundament vormen, maar dat ze afzonderlijk van elkaar hun kracht verliezen.
Wat we doen onder de 1e pijler - het basisaanbod - is noodzakelijk om tot pijler 2 - welzijn
voorkomt zorg - en pijler 3 - welzijn versterkt zorg - te kunnen komen.

Pijler 2 – Welzijn voorkomt zorg: Preventie vanuit samenwerking
Een aantal kinderen in Deventer dreigt in de knel te raken. Het zijn kinderen die net wat
meer aandacht of ondersteuning nodig hebben. Door deze kinderen in een vroeg stadium in
beeld te krijgen en te benaderen met een extra aanpak, kunnen we escalatie van problemen
voorkómen. Dat is in de eerste plaats voor het kind en het gezin prettig, maar ook positief
voor de samenleving. Het plus-aanbod van Raster Kinderwerk voorziet in modules die zich
richten op preventie, zoals de sociale vaardigheidstraining Kidspower. Hierin werken we
samen met partners, zodat een sterk aanbod ontstaat vanuit een multidisciplinaire aanpak.

Pijler 3 – Welzijn versterkt zorg: Brug vormen
Veel gezinnen met problemen willen of kunnen de stap naar hulpverlening niet nemen. Raster Kinderwerk fungeert als brug tussen
kind en ouders enerzijds en de hulpverlenende instantie anderzijds.
Juist doordat wij een relatie hebben opgebouwd met de kinderen en
ouders vanuit het laagdrempelige aanbod, komen wij gemakkelijker
achter de voordeur. Daar krijgen wij een goed beeld van het probleem
en kunnen op basis daarvan kind en ouders in contact brengen met
de juiste instantie. Waar nodig en mogelijk trekken we deels gezamenlijk op bij het bieden van de passende hulpverlening. Zodat we
als vertrouwd persoon zichtbaar blijven voor ouders en kind. Met
samenwerkingspartners hebben we ook modules ontwikkeld waar
onze brug-functie als vanzelf in zit.

Dankzij onze lokale verankering is Raster Kinderwerk een toegankelijke partij voor kinderen en hun omgeving. Door intensief de
samenwerking met andere partijen op te zoeken en te benutten,
bieden we kinderen perspectief. Met name aan die kinderen die
zonder extra steun en aandacht dreigen te vervallen in probleemgedrag of criminaliteit of geen aansluiting meer vinden in de
maatschappij. Door onze aanpak vervullen we een centrale rol in
de signalering, aanpak en preventie van problemen in de wijken
en bij individuele kinderen en hun gezinnen. Als spin in het web
verbinden we ons aan andere partijen in de wijk en verbinden
onze partners vervolgens ook aan elkaar. We dienen als klankbord
en lopen samen op in maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij
we inspringen op vragen en behoeften die bij onze partners leven.

