
Typisch!
 Raster

‘Samen Deventer’!
RasteR laat van zich hoRen  
met nieuwe  podcast 

het fenomeen ‘podcast’ is bezig aan een on
stuitbare opmars. tik het woord maar eens in 
op spotify en je weet niet wat je ziet! pod
casts zijn audiouitzendingen die je op iedere 
plek en wanneer je maar wilt, kunt luisteren. 
en die je alleen luistert wanneer iets je inte
resseert, persoonlijk of beroepsmatig. eigen
lijk is podcast voor audio een beetje wat net
flix is voor televisie. alles wat je nodig hebt 
om te luisteren, is een smartphone of een 
computer.

20 minuten bijpraten per maand
het is voor Raster een mooi medium om van 
zichzelf te laten horen! en geïnteresseerden 
maandelijks, in 20 minuten, bij te praten over 
haar werk. op 18 november jl. is dan ook de 
eerste heeft editie van de Raster podcastserie 
‘samen deventer’ gelanceerd. zodat we ons
zelf niet alleen op de locaties van sam&ko en 
in de deventer’ buurten laten zien, maar ook 
van ons laten horen. als luisteraar kom je 
meer te weten over deventer, het werk van 
Raster en de meest aansprekende samen
werkingsprojecten die we met onze collega
organisaties in de buurten vormgeven.

Wat krijg je te horen?
vaste rubrieken zijn ‘Bestuurderspraat’, waar
in Jolanda de actualiteit bespreekt, ’10 vra
gen vanaf de werkvloer’, waarin een collega 
meer laat zien van zichzelf, het werk en wat 
het bijdraagt, ‘samen aan het werk’, waarin 
een samenwerkingsproject the spotlights 
krijgt en ‘typisch Raster’ waarin we zaken 
presenteren die Raster typeren als 
organisatie.  

Editie 1 online!
de eerste editie is zoals gezegd online. 
Jolanda Knorren heeft het in ‘Bestuurders
praat’ onder andere over de samenwerking 
met zorg; hoe kunnen we zorg zo onder
steunen dat zorgprofessionals kunnen doen 
waarvoor ze eigenlijk zijn? nusa meijboom 
vertelt over haar werk als jongerencoach,  
in ‘samen aan het werk’ vertellen Fanny 
verschuur en marion de smit hoe ze de vve
teleiding met allerlei andere organisaties 
vormgeven en in typisch Raster neemt 
Jacqueline Roeleofs de luisteraard mee in alle 
talenten die collega’s in hun werk inzetten!  
deze editie leer je meer over de steeds be
langrijker wordende connectie tussen zorg  
en welzijn, de toeleiding naar voor en vroeg
schoolse educatie (vve), de manier waarop 
jongerencoaches jongeren bewegen en 
talentenbenutting.

Benut de podcast!
wil je zelf, met jouw werk of een samen
werkingsproject, in de podcast? zodat je kunt 
laten horen hoe belangrijk het is wat je doet? 
en/of hoe leuk?
Mail dan naar podcast@rastergroep.nl. 

“De vrij wil
ligers doen 
het échte 
werk!”
caRoline holsheimeR is pRo

Ject leideR BuuRt Bemiddeling 

deventeR en olstwiJhe; een 

samenweRKing tussen ge meen

te, politie, woning coRpoRaties 

en RasteR. RasteR voeRt uit,  

de oveRige oRgani saties veR

wiJzen BewoneRs dooR en 

dRagen Financieel BiJ.  

caroline: “de vrijwilligers 
doen het echte werk. ik mag 
hen daarbij ondersteunen. ik 
geniet ervan om te zien wat 
zij neerzetten. mijn baan is 
erg afwisselend: ik bedenk, 
ontwikkel en organiseer aller
lei acties en middelen, heb 
een ondersteunende en in
houdelijke rol in de be midde
ling én ben direct in contact 
met de bewoners, de bemid
de laars en verwijzers. onze 
vrijwilligers komen bij mij om 
te sparren en blijven leer gie
rig om zich te ontwikkelen.”

Blijven leren
caroline vertelt over een con
crete bemiddeling. “Bij ons 
komen de meldingen bin nen, 
waarna we een intakege
sprek doen en toetsen of er 
een rol voor ons is. als dat zo 
is, zoeken we twee bemidde
laars die bij de vraag of het 
probleem passen. de bemid
de laars maken vervolgens 
een afspraak met de melder 
en gaan daarna bij de buren 
langs voor hun kant van het 
verhaal. als beiden mee wil
len werken, start het bemid
delen. ik merk dat het type 
(hoogopgeleide) vrijwilliger 
mij ligt. door de uitwisseling 
van kennis en kunde met 
deze vrijwilligers, leer ik  
zelf ook steeds weer.”

Ken je een collega van wie je meer 

wilt weten? Of die om een andere 

reden aan de muur zou moeten 

hangen? Schroom niet en mail 

naar muur@rastergroep.nl!

Ik ben
Raster
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#LSR #meedoen #talentontwikkeling 

#normalelevenversterken #socialebinding

een jaar geleden startten 12 deel
nemers aan de lsR cursus (leider 
sportieve Recreatie). het was een jaar 
van hard werken: lessen volgen, stage 
lopen, opdrachten maken, een groot 
event organiseren en examen doen! 
alles onder bege leiding van loes 
(Raster Kinderwerk) in samenwerking 
met sportbedrijf deventer. zeven 
deelnemers zijn ge slaagd, twee deel
nemers gaan nog herkansen. tijdens 
de diplomauit reiking gaf wethouder 
Rob de geest aan trots te zijn op deze 
mensen en hun inzet. hij gaf ook aan 
dat zij de toekomst zijn van de wijk: 
“Jullie zijn de ogen en oren van de 
wijk. we heb ben jullie keihard 
nodig.” wat een groei maakten de 
deelnemers door tijdens dit jaar: het 
zelfver trouwen groeide mee met hun 
ken nis en vaardigheden! nu gaat het 
echte werk beginnen. allen gaan ac
tief aan de slag in de wijk om activi
teiten op te zetten voor kinderen en 
jongeren.

Wil jij ook 
een mini
magazine?
het eerste Raster minimaga
zine is verschenen. het gaat 
over vvetoeleiding. in het 
magazine vertellen vvetoe
leiders marion de smit en 
Fanny verschuur, directeur
bestuurder titia vollema 
(sine limite), Yvonne tiemens 
(gemeente deventer) én 
twee moeders over deze in 
nederland unieke aanpak.  
en wat het oplevert. we wil
len ieder jaar drie minimaga
zines uitbrengen over bij
zonder diensten of projecten 
van Raster. dus… wil jij ook 
een minimagazine over iets 
waar je aan werkt? zodat je 
iedereen kunt laten zien hoe 
belangrijk, inspirerend of 
goed gelukt een project of 
dienst is? laat het weten! 
hoe? door te mailen!  
naar muur@rastergroep.nl!  

#kansenvooriedereen #samendeventer 

#iedereendoetmee #verbinding 

#ontmoeting #zodoenwedatinDeventer 

#eenzaamheid #sterkegemeenschappen 

#krachtigebuurten 

vorige week was de actieweek eén 
tegen eenzaamheid. maar ook deze 
week (en alle volgende) zijn er men
sen met minder sociale con tacten 
dan ze wensen. want dat is wat een
zaamheid voor ons in de kern is: een 
(tijdelijk) gebrek aan verbinding. 
inzet op voorkomen en tegengaan 
ervan hoeft dan ook niet groots en 
meeslepend te zijn; het draait om 
het tot stand brengen van duurzame 
verbinding tussen mensen. en iedere 
verbinding is er één! het Kansfonds 
steunt ons in ons werk om in buur
ten een context te creëren voor ont
moeting en verbinding. zodat we 
daar de komende maanden een 
extra impuls aan kunnen geven!
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BooRDEvol niEuWS, pRojEctEn En collEga’S om in tE lijStEn

You’ve  
got mail!
een BeRicht vooR muuR@
RasteRgRoep.nl! 

collega patRicia van ziJl 
mailde ons. 

allereerst om te vertellen hoe 
leuk ze die muurposters wel 
niet vindt. Kijk, dat is hart
stikke mooi! maar dat was 
natuurlijk niet alles. patricia 
wil namelijk zelf graag aan 
de muur en wel om iedereen 
binnen Raster welzijn en 
sam&ko uit te nodigen mee 
te doen aan ‘onze eigen’ wie 
is de mol?groep! wie is de 
mol?, al snel het allerleukste 
tvprogramma van neder
land en verre omstreken, 
start namelijk in januari weer. 
en wellicht wisten jullie het 
nog niet, maar je kunt het 
spel ook met elkaar spelen. 
hoe? in een digitale groep. 
daar voorspel je iedere af
levering weer wie de mol is! 
vorig jaar duelleerden 17 van 
onze collega’s om de widm
Rasterwisselbokaal. 

doe je dit jaar ook mee? mail 
dan naar Patricia.vanZijl@
samenko.nl. Bedenk wel; 
iedere aflevering wordt dan 
nóg spannender!

“Toppers!”

iRene deKKeR 2nd degree connection

“Mooi en belangrijk initiatief!”
gino latumahina 
pedagogisch medewerker / sKJ /coach/ 
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“Belangrijk initiatief, mooi!”
annelien paKKeRt 2nd degree connectionZoek de vijf verschillen!   .


