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Mooie verhalen  
vanuit de Deventer’ 
samenleving



Sterke buurten, krachtige 
buurtgemeenschappen

In ons magazine Samen Deventer delen we 
van tijd tot tijd verhalen vanuit de Deventer’ 
samenleving. Waar buurt be woners, vrijwil
ligers, onze professionals en collega’s van 
samenwerkingspartners samen fantastische 
dingen voor elkaar krijgen. In deze editie 
nemen we je nog een keer mee terug naar 
2018, presenteren we verhalen uit het heden 
en kijken we vooruit!
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Pagina 3 
Bestuurder Jolanda Knorren  
blikt terug en vooruit
“Deventer loopt van oudsher voorop als het gaat om het 
betrekken van bewoners bij hun buurt. Met de ge meen te 
Deventer, WijDeventer, de sociaal teams en Saxion Hoge
school gaan we in 2019 laten zien waarom dat zo is!”

Pagina 4, 5 & 6 
Bijzondere activiteiten
“Op Koningsdag wordt ‘koninklijke inzet’ beloond met 
een passende onderscheiding. Zo ook voor onze jonge
rencoach Gerbrand Schutte. Hij ontving een lintje voor 
zijn inzet voor Stichting Zeilschip de Tukker en het 
Dickens festijn. Als geen ander is Gerbrand in staat jon
geren te motiveren en te betrekken bij de gemeen schap. 
Gerbrand weet met zijn passie, bereikbaarheid en aan
spreekbaarheid bij te dragen aan duurzame gedrags ver
andering bij jongeren. Tijd speelt daarin geen rol, de ver
binding met de jongeren die hij begeleidt des te meer.”

Pagina 7 
Martin Eulink zet zich voor anderen  
in als vrijwilliger bij de Ouderenactiviteiten
”Voordat mensen aan een activiteit meedoen merken we 
vaak dat ze iets hebben van: ‘dat is niks voor mij’.  
Of: ‘ik wil anderen niet tot last zijn’. Maar als ze eenmaal 
de stap hebben gezet, blijven ze meedoen. We moeten 
ze soms over de drempel helpen.” 

Pagina 10 
Het jaar 2018 van Raster  
en Sam&Ko in cijfers

Pagina 11 
Matthijs Brouwer werkte als deelnemer  
van de Expeditie aan zichzelf 
“De Expeditie heeft me in alle opzichten verder ge
holpen. Ik ben zelfstandiger geworden en minder af
hanke lijk van mijn ouders. Mijn motivatie in mijn studie is 
toe genomen; ik ben vorig jaar dan ook ‘gewoon’ over ge
gaan en heb er vrienden gemaakt. Ik voel nu dat ik echt 
iets van mijn toekomst moet maken. Ook bij mijn reis
genoten gaat het stukken beter dan voor de reis.”

Binnen Raster hebben we goud in handen. En dan doel ik in dit geval 
eens niet op onze bevlogen en deskundige professionals en onze 
inspirerende en volhardende vrijwilligers. Waarop wel? Op de combi
natie van welzijn en kinderopvang die we, als een van de weinige 
organisaties in Nederland, onder ons dak hebben. Een wijs besluit van 
de gemeente Deventer om daarvoor te kiezen. Welzijn en kinder
opvang versterken elkaar namelijk op een natuurlijke manier. En daar 
plukken ouders, hun kinderen, maar ook de professionals die met ze 
werken, de vruchten van. Kijk maar eens naar de eerste resultaten van 
Rini Kamp op pagina 7. Of naar de eerste resultaten van het project 
Taal&Meedoen waarover we berichten op pagina 17 en 18. In 2019 
gaan onze divisies Raster Welzijn en Sam&ko dat laten zien. Onder 
andere door te werken vanuit gezamenlijke wijkplannen. De profes
sionals hebben zelf de activiteiten bepaald die ze samen in de Deven
ter’ buurten gaan uitvoeren. Gepassioneerd en dichtbij bewoners.

Verbindingen leggen
In 2018 hebben we binnen Raster afgesproken dat we nog steviger 
gaan inzetten op het leggen van verbindingen. Rondom thema’s waar 
we als Raster maatschappelijke meerwaarde kunnen bieden, gaan we 
nieuwe verbindingen tot stand brengen en bestaande versterken. 
Bewonersparticipatie en samenlevingsopbouw is zo’n thema. Deventer 
loopt van oudsher voorop als het gaat om het betrekken van bewoners 
bij hun buurt. Met de gemeente Deventer, WijDeventer, de sociaal 
teams en Saxion Hogeschool gaan we in 2019 laten zien waarom dat 
zo is! Op pagina 20 laten we zien welke visie op samenlevingsopbouw 
we daarbij nastreven.

We wensen u veel leesplezier. En ontmoeten u graag in Deventer, waar 
wij, dag in dag uit, met iedereen die dat ook wil, werken aan sterke 
buurten en krachtige buurtgemeenschappen.

Jolanda Knorren
Bestuurder Raster
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Pagina 14 
Opbouwwerker Mariët Bloemendal  
en buurtbewoner Jan Visscher gaven kleur 
aan het adoptieproject Rivierenwijk 

“Er was veel onderling contact tussen de mensen. Dat zie 
je niet vanachter een bureau, maar pas als je in de wijk 
rondloopt. Ze kennen elkaar, wat niet zegt dat ze veel 
met elkaar doen. Maar in veel straten helpen mensen 
elkaar als de nood aan de man is. Ik merkte dat mensen 
best iets van trots voor de wijk voelden. Ze maakten zich 
namelijk zorgen over hun wijk en dat doe je niet als het 
je niets kan schelen. De vraag was hoe we die trots weer 
meer naar boven konden krijgen.

Pagina 17 
Tamara Tiggelovend vertelt hoe kinder
opvang en welzijn gezinnen verder helpen 
met Taal & Meedoen 
“Bij de kinderopvang hebben we niet alleen te maken 
met het belang van de kinderen, maar ook een relatie 
met hun ouders. Vanuit die relatie kunnen we ook wat 
voor hen betekenen. En helpen we kinderen uiteindelijk 
ook verder; zij zijn er ook bij gebaat dat hun ouders de 
taal voldoende machtig zijn.”

Pagina 19
Het jaar 2018 van Raster  
en Sam&Ko in cijfers

Pagina 20
Column opbouwwerker Mieke de Lange
“Professionals die er al langer werkten, wisten wat ik 
moest doen. ‘Je moet iets brengen en niet gaan op halen’. 
Bijvoorbeeld een schuttingproject om mensen met een 
uitkering nieuwe schuttingen te laten maken. Of een 
hulpdienst waarin bewoners elkaar kunnen hel pen. Het 
zijn oplossingen die zijn opgezet vanuit profes sionals om 
een probleem op te lossen. Als opbouw werker werk ik 
liever ‘alongside’ een community: contact maken, relaties 
opbouwen door er te zijn, luisteren met oprechte inte
resse en van daaruit beweging laten ontstaan vanuit 
bewoners zelf.”  
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Uitgelicht

Bijzondere 
activiteiten

Prettiger 
samen spelen
Oostrik heeft zijn eigen Code O
Code O staat voor Code Oostrik. Net 
als Zandweerd Code Z heeft, heeft 
Oostrik nu zijn eigen code O. Een 
code die bestaat uit vier iconen; 
veiligheid, samenwerken, respect en 
sportiviteit. Het helpt kinderen bij het, 
vanuit dezelfde regels, samen spelen 
en het elkaar kunnen aanspreken op 
ongewenst gedrag. De Code is met de 
leerlingen zelf opgesteld en wordt op 
vier basisscholen gebruikt. Kinder
werker Ronald merkt dat het werkt. 
‘De kinderen zijn zich nu bewuster van 
hun eigen gedrag. Een jongen ver tel
de mij dat hij na een voetbalwedstrijd 
die hij verloren had, naar de tegen
stander was gegaan om een hand te 
geven. Dat is een van de regels van 
het icoon Sportiviteit. Mooi dat hij me 
dit even komt vertellen!” #respect 
#samen #kinderwerkenonderwijs 
#verbinding #sterkebuurt

Medewerkers Raster  
en Solis geven samen  
nieuwe activiteiten vorm
Solis en Raster kijken samen naar 
samen werkingsmogelijkheden. Waar
bij we samen onderzoeken hoe we 
betekenisvol kunnen zijn voor de 
ander. En elkaars werk kunnen ver
ster ken. Vanuit Raster is Jacqueline 
Roelofs een van de kartrekkers. Ze ziet 
de kansen wel. “Met de kinderopvang 
kunnen we bijvoorbeeld vrij eenvoudig 
activiteiten met ouderen opzetten 
waar zowel de kinderen als de oude
ren zelf veel plezier aan beleven.” 
Belangrijk hierbij is welke kansen de 
medewerkers van Raster en Solis zelf 
zien. Jacqueline: “Daarom hebben ze 
kennis met elkaar gemaakt, waarna ze 
met elkaar zijn gaan brainstormen. 
Wat kunnen we het komende half jaar 
opzetten aan gezamenlijke activi tei
ten? Welke ideeën zijn er nu al en 
welke ervaringen hebben we tot nu 
toe?” Er werden lijntjes gelegd en 
afspraken gemaakt tussen Sam&ko
locaties en Solislocaties. De eerste 
gezamenlijke activiteiten zijn al uit ge
voerd. Zo ging Sam&jaap op Wereld 
alzheimer dag naar de bewoners van 
Woonzorgcentrum Groote & Voorster, 
waar de kinderen kaartjes hebben ge
maakt voor de bewoners. Jacqueline: 
“De bewoners genoten zichtbaar van 
de kinderen. Ze fleurden helemaal op 
en waren blij met de kaartjes. Het is 
prachtig om te zien wat er ontstaat op 
zo’n middag.”#kinderopvangen
welzijn #jongenoud #samen 
#kennisenervaringendelen

Kennis maken,  
samen brain
stormen en 
actie!

Samen is het 
een stuk 
gezelliger! 
Verslag van een aantal 
ouderenactiviteiten
Op 5 en 7 maart stond de Smokkel 
Stamppot op het programma. We  
zijn in de ochtend naar Chocolaterie 
Magdalena in Vierakker geweest voor 
een demonstratie en uiteraard een 
kleine proeverij! In Gastro Oldenkott, 
iets over de grens van Duitsland, 
genoten we eerst samen van een 
stamp pottenbuffet, waarna we een 
toer tocht hebben gemaakt in het 
grens gebied, over smalle weggetjes en 
paadjes. Daarbij vertelde een gids veel 
grappige anekdotes over het smokkel
verleden en deze grensstreek! Op 
zaterdag 9 maart speelde toneel
vereniging KDO uit Eerbeek het blij
spel “Boerenbont met rode lampjes”, 
over twee prostituees die weinig 
succesvol een bordeel runnen.  Het 
was een stuk met veel hilarische ont
wikkelingen. Iedereen in de (volle) zaal 
genot ervan! Op vrijdag 12 april kon 
iedereen aan de slag om een vrolijk 
Paasstukje te maken voor thuis of om 
iemand cadeau te doen. aansluitend 
was er een lunch met, uiteraard, een 
eitje erbij! #activiteiten #elkaar
lerenkennen #samenleukedingen
doen #etentheaterknutselen 
#vrolijkPasen #mindereenzaam

Werken aan 
gezamenlijke 
wijkplannen
Eén plus één is drie
In het najaar van 2018 hebben de 
collega’s van Sam&ko en Raster 
Welzijn gewerkt aan gezamenlijke 
wijkplannen. In een aantal bijeen
komsten hebben ze samen de moge
lijkheden verkend om elkaar te ver
sterken. Het heeft geresulteerd in 
minimaal drie concrete projecten of 
activiteiten die in 2019 in gezamen
lijkheid vorm worden gegeven in 
iedere buurt in Deventer. #goudin
handen #kinderopvangenwelzijn 
#wijkplannen #oudersenkinderen
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Martin Eulink werkt, samen met Betty, Coby en ali, als vrijwilliger bij de 
ouderenactiviteiten. Hij is een kind van de sixties. “Ik heb heel bewust de flower 

powertijd meegemaakt. Het credo ‘Love, peace and no war’ heb ik mijn hele leven 
meegenomen. Daarom wil ik ook graag wat voor een ander betekenen.”

“De vreugde die  
we zien, maakt de 
waarde van ons 
vrijwilligerswerk 
onbetaalbaar”

Voorlichting 
helpt vrouwen 
richting 
Stembureau 
Groep ‘Vrouwen voor Elkaar’ 
werkt aan zelfredzaamheid en 
integratie
In de groep ‘Vrouwen voor Elkaar’ 
komen 50 vrouwen en veertien natio
naliteiten samen. De vrouwen doen, 
in een veilige sfeer, veel zinvolle en 
leuke dingen samen. Denk aan het 
uitnodigen van interessante sprekers, 
samen koken, uitstapjes en excursies 
regelen of een multicultureel buurt
feest organiseren. De initiatieven van 
de groep dragen bij aan de zelfred
zaamheid, integratie en persoonlijke 
ontwikkeling van de leden. Gesprek
ken gaan altijd in het Nederlands. 
Door met elkaar te praten, elkaar op 
te nemen en dingen te ondernemen 
groeit hun sociale netwerk, taalkennis 
en zelfverzekerdheid. Nuran Florissen 
is medeoprichter en voorzitter van de 
groep, die door Raster wordt onder
steund. Ze merkte dat veel vrouwen 
geen gebruik maken van hun stem
recht en benaderde politicus Zafer 
aydogdu die als nummer negen op  
de Overijsselse Pvdalijst de Provinciale 
Staten verkiezingen in ging. In de 
zomer van 2018 heeft hij dertig leden 
van Vrouwen voor Elkaar rondgeleid 
op het provinciehuis. Zo kregen de 
vrouwen een beter begrip van wat 
pro vincies en waterschappen doen en 
betekenen. En met resultaat zo ver
telde Nuran aan dagblad de Stentor: 
”Heel veel vrouwen in onze groep 
heb ben stemrecht. Door de voor
lichting van Zafer zijn er gelukkig veel 
dames geweest die nu wel bewust 
hun stem hebben uitgebracht.” 
#samendeventer #politiek iser voor
iedereen #ervaringenenkennisdelen 
#dichtbij

Je kunt wat 
voor anderen 
betekenen, 
hoe jong je 
ook bent
Bakken voor KiKa, hardlopen voor 
het KWF
Sam&ko en Raster Welzijn staan mid
denin de samenleving. In 2018 heb
ben we op bijna alle Sam&ko locaties, 
Bureau Beestenmarkt en in jongeren
centrum Moonlight gebakken voor 
KiKa. Peuterspelen op Sam&billy kop
pelde er het thema ‘de bakker’ aan. 
Ook op de BSO werd gebakken. De 
kinderen van BSO Sam&koos gingen 
er ondernemend op uit en verkochten 
op Bureau Beestenmarkt en aan 
ouders voor 165 euro koekjes. Op 
Sam&sjakie werd niet gebakken maar 
hard gelopen voor het goede doel. De 
sponsorloop zag er, met drankhekken, 
startnummers en natuurlijk sponsoren, 
professioneel uit. Op school, de BSO, 
het kinderdagverblijf en bij peuter
spelen stonden donatieboxen klaar. 
De kleinsten oefenden een loop par
cours en liepen vervolgens, met een 
eigen startnummer, het parcours. Na 
hen waren de oudere kinderen aan de 
beurt. In totaal verschenen er maar 
liefst 400 kinderen aan de start. Die 
geleerd hebben dat ze zich kunnen 
inzetten voor anderen, al zijn ze nog 
zo klein. Hun inspanningen leverden 
een prachtig bedrag op voor KWF 
Kankerbestrijding. #samenin beweging 
#samenvoor hetgoededoel #delen 
#dichtbij #maatschappelijke
kinderopvang

Koninklijke 
waardering 
voor 
‘koninklijke 
inzet’
Jongerencoach Gerbrand  
Schutte krijgt lintje
Op Koningsdag wordt ‘koninklijke in
zet’ beloond met een passende onder
scheiding. Zo ook voor onze jongeren
coach Gerbrand Schutte. Hij ontving 
een lintje voor zijn inzet voor Stichting 
Zeilschip de Tukker en het Dickens 
festijn. als geen ander is Gerbrand in 
staat jongeren te motiveren en te be
trekken bij de gemeenschap. Hij geeft 
ze in zijn werk een rol als vrij williger bij 
de activiteiten van het jongerenwerk, 
en bij het opknappen van Stichting 
Zeilschip de Tukker. Gerbrand weet 
met zijn passie, bereik baarheid en 
aan spreekbaarheid bij te dragen aan 
duurzame gedrags ver andering bij 
jongeren. Tijd speelt daar in geen rol, 
de verbinding met de jongeren die hij 
begeleidt des te meer. Kijk maar naar 
zijn betrokkenheid bij De Expeditie 
(lees verder op pagina 12 en 13). Hier
in krijgen jaarlijks tien jonge ren de 
kans in korte tijd hun eigen kracht te 
ontdekken en te werken aan positieve 
toekomstdoelen. Het is geweldig te 
zien hoe jongeren door deze metho
diek weer in zichzelf geloven en er
varen dat er ook andere wegen zijn. 
Dat Gerbrand zich, naast 32 uur per 
week als jongerencoach, ook nog 16 
tot 20 voor Stichting Zeil schip de Tuk
ker inzet en nog een aan tal uren voor 
het Dickens festijn, zegt alles over wie 
hij is. Hij heeft een warm kloppend 
hart voor de samen leving en zet zich, 
als professional en vrijwilliger, in voor 
zijn medemensen, jong en oud. als 
Raster zijn we bij dat we een be schei
den bijdrage aan zijn lintje heb ben 
mogen leveren!  
#Koningsdag # lintje #koninklijk
inzetverdient konink lijkeonder
scheiding #jongerenwerk

Martin Eulink is vrijwilliger bij de ouderenactiviteiten
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Het is niet de enige reden. “Ik ben geboren in een een
voudig arbeidersgezin in een tijd dat kinderen in dergelijke 
gezinnen al op hun veertiende gingen werken. Zo ook mijn 
zus en drie oudere broers. als jongste mocht ik naar de 
MuLO. Dat gaf aanzien, al stelt het natuurlijk weinig voor. 
Maar ik heb mezelf zo wel kunnen ontwikkelen. Samen 
met mijn vrouw heb ik, door hard te werken, een positie 
kunnen creëren van waaruit ik iets terug kan doen  
voor anderen.”

Mooie regeling
Na de Mulo stopte de schoolcarrière van Martin. ”In onze 
buurt was het simpelweg niet gebruikelijk dat je na de 
Mulo nog naar de HBS ging. Mijn broers werkten al, dat 
ging ik dus ook doen. Eerst bij uitgeverij Misset in Doetin
chem. Daar ontwikkelde ik mijn belangstelling voor directe 
commercie en sales. In de avonduren deed ik de marke
ting opleidingen NIMa a en B erbij, zodat ik kon door
groeien naar salesfuncties.” uiteindelijk belandde Martin  
in Deventer. “Mijn vrouw kon hier een baan krijgen. Ik heb 
mijn baan gewoon opgezegd en eigenlijk zijn we een 
beetje op de bonnefooi naar Deventer verhuisd.” Na wat 
omzwervingen vond hij werk bij KPN. Eerst in Zwolle, later 
in Den Haag. “Dat was een mooie baan, in het hogere 
salessegment. Ik was vanuit KPN verantwoordelijk voor de 

Daar had den ze mensen nodig. Ik ging met iemand mee 
naar een vergadering en was direct verkocht. Ik kreeg 
contact met Herman, en later met Wilma, van de 
ouderenactiviteiten. Of het me wat leek mee te helpen bij 
het organiseren van een zomerprogramma voor ouderen? 
Inmiddels werken we hier met vier vrijwilligers en twee 
beroeps krachten aan. Het is een hecht team, waarbinnen 
we prettig met elkaar omgaan. We gaan in januari bij 
elkaar zitten om na te denken over het zomerprogramma. 
Ik merk daarbij wel een omkering. Eerst leverden wij, als 
vrijwilligers, ideeën en werkten de beroepskrachten ze uit, 
nu doen wij dat laatste ook steeds vaker zelf.  Nog leuker 
dus. Met Betty heb ik bijvoorbeeld de komende verras
sings tocht voorbereid. De dagindeling in elkaar gestoken, 

“Als ouderen 
eenmaal de stap 
gezet hebben, 
blijven ze meedoen”

ministeries van 
Economische zaken, 
Financiën en Onder wijs. 
We hadden inmid dels 
kinderen, dus de 
reistijden werden wel 
steeds meer een pro
bleem. Ik heb het vijf 
jaar volgehouden, toen 
gaf ik aan dat ik salaris 
wilde inleveren om 

“Mijn belangrijkste 
drijfveer is dat ik 
iets wil doen voor 
andere mensen”

prijsafspraken gemaakt, 
vervoer geregeld, 
teksten voor in het 
programmablaadje 
gemaakt; we hebben 
alles zelf gedaan. Naast 
dagtochten organiseren 
we andere activi teiten: 
kaarten, jeu de boules, 
klootschieten, allemaal 
dicht bij mensen, in hun 
buurt. We huren dan 

weer in het Oosten van het land te kunnen werken. Maar 
KPN was inmiddels in wat zwaar der weer geraakt, wat de 
weg voor mij plaveide om op mijn 54e met een mooie 
regeling te kunnen stoppen.” 

Drempel over helpen
Martin startte een klein adviesbureau voor ondernemers en 
werd huisman. “Mijn vrouw Carla werkt buitenshuis en ik 
runde de thuissituatie. Daarnaast besefte ik eigenlijk hoe 
leuk ik het vond om vrijwilligers werk te doen. In het vere
nigingsleven, bij onder andere de volleybalclub, sprong ik 
ook altijd wel in, als ze een trainer, bestuurslid of jeugd
commissielid nodig hadden. Vanuit het idee anderen te 
helpen, kwam ik een paar jaar later ook bij Raster terecht. 

een ruimte en begeleiden daar de activiteit. Voordat 
mensen aan een activiteit meedoen merken we vaak dat ze 
iets hebben van: ‘dat is niks voor mij’. Of: ‘ik wil anderen 
niet tot last zijn’. Maar als ze eenmaal de stap hebben 
gezet, blijven ze meedoen. We moeten ze soms over de 
drempel helpen.”
 
Mooie, fascinerende verhalen
Martin ziet de impact van zijn vrijwilligers werk. “De men
sen die meedoen zijn tussen de 65 en 95 jaar oud; dit jaar 
hebben we zelfs een deelnemer die 100 wordt. Voor deze 
mensen zijn zeker de uitstapjes echt een feest. Ze zitten 
naast elkaar in de bus en hebben direct een goed gesprek. 
Soms zijn het groepen die elkaar al een beetje kennen, 
vanuit een zorgcentrum of uit een dansgroepje. De een
lingen haal je er wel uit. Het is onze taak ze op hun gemak 
te stellen, zodat ze in de groep kunnen komen. En dat lukt 
altijd!” Martin steekt tijdens zijn werk ook nog het een en 
ander op. “Tussen de deelnemers zitten echt hele wijze 
mensen. als ik zie wat zij in hun leven hebben meege
maakt… Dat levert heel mooie en fascinerende verhalen 
op. Mijn belangrijkste drijfveer dat ik dit werk doe is dat  
ik iets wil doen voor andere mensen. En niet omdat ik nou 
zo graag een goede jongen wil zijn. Maar de vreugde die 
we zien, maakt de waarde van ons vrijwilligerswerk 
onbetaalbaar.”   
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Matthijs Brouwer blikt terug  
op zijn deelname aan de Expeditie

“Ik ben blij dat  
ik de stap heb 
durven zetten!”

niet zomaar cijfers uit 2018

Highlights 
Sam&ko

9 locaties BSO waar 13 Talent Houses  
zijn aangeboden (Sam&iep, Sam&koos, 
Sam&max, Sam&pippi, Sam&abeltje,  
Sam@pebbles, Sam&billy, Sam&ronja  
en BSO&de Rank); activiteiten waaraan 
zowel kinderen van de BSO als uit de wijk 
mogen meedoen.

Talent Houses hadden minimaal 1  
en maximaal 8 activiteiten per ronde

 Aan Talent Houses deden 273 kinderen 
mee, waarvan 175 vanuit de BSO  
en 98 uit de buurt

In december 2018, waren er 425 kinderen  
die gebruik maakten van het kinderdagverblijf, 
1.016 op de BSO en 457 op peuterspelen

7 kinderdagverblijf locaties, 15 locaties met 
peuterspelen en 15 met buiten schoolse opvang 
verdeeld over in totaal 22 locaties

2 kinderdagverblijven 
(Sam&zaza en Sam&oluk) 
hebben een groenkeurmerk

1 locatie (Sam&michiel) biedt 
zowel peuterspelen als BSO en 
heeft ook een groen keurmerk.



“Mijn motivatie in mijn 
studie is toegenomen;  
ik ben vorig jaar dan ook 
‘gewoon’ overgegaan en  
heb er vrienden gemaakt”

12 13

zou zijn. Pas op het laatste moment gaf ik aan dat ik wel 
meewilde en ben ik aan de groepsapp toegevoegd. Ik was 
heel zenuwachtig om drie weken op pad te gaan met een 
groep onbekenden. Ik was nog nooit echt alleen weg ge
weest. Familie, vrienden en de begeleiding van Halte Z 
gaven uiteindelijk de doorslag. Samen met hen heb ik de 
voor en nadelen afgewogen, waarna ik de stap heb 
durven zetten. Dat was al een overwinning, want ik ben 
daarvoor altijd in mijn eigen comfortzone gebleven.”

Zelf onze weg vinden
Matthijs werd in de drie weken die de Expeditie duurde 
behoorlijk uit zijn comfortzone gehaald. “Kamperen, in de 
natuur zijn, het zeilen, alle opdrachten die we hebben ge
daan, het was allemaal nieuw voor me. Te beginnen met 
de reis van Duitsland naar Newcastle op een zeilboot. We 
hadden vier diensten op een dag; de wacht houden, 
slapen, wacht houden, slapen. We waren maar vier dagen 
op zee, maar het voelde veel langer. Daarnaast werd ik op 
een gegeven moment zeeziek. Ik hield niets meer binnen. 
Ik dacht steeds: straks in Engeland neem ik het eerste vlieg
tuig terug. De groep hielp me er doorheen. En dat gold 

eigenlijk voor de meesten. We zaten met zestien mensen 
op het schip en dat groepsverband voelde direct ver
trouwd. Na een paar uur had ik het idee dat ik ze al weken 
kende. Zeker op momenten dat je jezelf beroerd voelt, help 
je elkaar er doorheen. Na twee dagen moest iedereen ver
tellen waarom hij of zij mee was. Dat waren soms best 
heftige, emotionele verhalen. Door die te delen, ontstond 
er nog meer een gevoel van verbondenheid. In Engeland 
aangekomen, was ik alweer wat bijgedraaid. We gingen 
de bergen in, met volledige uitrusting. In duo’s, die je niet 
zelf mocht kiezen, moesten we de tent opzetten en koken. 
Overdag loop je met elkaar mee, ’s avonds praat je in je 
tentje nog wat na. In de bergen was het zwaar. Flinke 

Matthijs Brouwer woont in Schalkhaar en 
is inmiddels 20. September 2017 deed hij 
mee met de Expeditie. Twee jaar later blikt 
hij terug op de reis en wat de drie weken 
Expeditie hem hebben opgeleverd.  
“Het is spannend om hierin te stappen, 
maar je komt er echt sterker uit.”

Matthijs was 18 jaar oud toen hij vastliep. “Ik had moeite 
met bepaalde dingen. Ik was niet heel zelfstandig, had 
twee keer een verkeerde opleiding gekozen en ook sociaal 
ging het me niet gemakkelijk af. Ik wist eigenlijk niet goed 
wat ik van het leven wilde. Daarvoor had ik begeleiding 
van Halte Z. In een evaluatiegesprek kaartte ik mijn situatie 
aan en werd ik gewezen op het jongerenwerk van Raster 
en de reis die het ieder jaar maakte; de Expeditie. Ik werd 
in contact gebracht met jongerenwerker Gerbrand en zo 
ging het balletje rollen.”

uit comfortzone
Na wat appcontact, kwam het tot een afspraak. “Gerbrand 
liet me een filmpje zien om een indruk te geven van de 
reis. Wat het programma zou zijn en wat ik kon ver wach
ten. Maar hij stelde ook vragen over mezelf: waarom wil je 
mee, waaraan wil je bij jezelf gaan werken? Ik ging dat 
gesprek blanco in. Ik kende Gerbrand niet, de Expeditie 
niet en Raster een beetje. Na dat gesprek leek het me heel 
gaaf. Toch heb ik lang getwijfeld of ik mee zou gaan. Ik 
was net gestart met de volwassenen Havo en was bang de 
aansluiting te missen als ik er de eerste drie weken niet bij 

afstanden lopen, rotsen beklimmen, bergen van soms wel 
een kilometer hoog oplopen. ’s avonds in de schemering 
onze weg zien te vinden als we laat waren. En we kregen 
opdrachten. Zo moesten we bijvoorbeeld een steen uit
zoeken die symbool stond voor een probleem dat we van
uit thuis meenamen. Die steen, jouw probleem, moest je 
dan een berg op sjouwen. Een andere keer werden we 
gedropt in een bos en moesten we 24 uur overleven. Met 
5 pond om wat eten te kopen. Na 24 uur werden we op
gehaald en hebben we tijdens een diner over deze ervaring 
nagepraat. Ik merkte dat ik steeds meer begon terug te 
ver langen naar de boot. De terugreis duurde gevoelsmatig 
ook korter.”

Elkaar verder helpen
Van tevoren schreef Matthijs drie dingen op een briefje die 
hij wilde veranderen. “Ik wilde werken aan mijn zelf
standig heid, motivatie vinden om succesvol in mijn studie 
te kunnen zijn en ook in sociaal opzicht stappen zetten. De 
Expeditie heeft me in alle opzichten verder geholpen. Ik 
ben zelfstandiger geworden en minder afhankelijk van mijn 
ouders. Mijn motivatie in mijn studie is toegenomen; ik ben 
vorig jaar dan ook ‘gewoon’ overgegaan en heb er 
vrienden gemaakt. Ik voel nu dat ik echt iets van mijn 
toekomst moet maken. Ook bij mijn reisgenoten gaat het 
stukken beter dan voor de reis. Dat deelden we met elkaar 
tijdens een weekend in de ardennen dat we drie maanden 
na de Expeditie nog samen deden. In het succes is dat 
groepsgevoel heel belangrijk geweest: je helpt elkaar ver
der. Daarnaast is de afwezigheid van de bekende omge
ving denk ik een succesfactor. Je stapt neutraal in, past je 
aan anderen aan, hoort hun ervaringen en leert ervan. Dat 
heeft echt geholpen. Het is spannend om erin te stappen, 
maar je komt er veel sterker uit dan je erin gaat. Ik zou het 
in dat opzicht ook zeker aanraden aan andere jongeren.”
        



Mariët Bloemendal en Jan Visscher 
maakten het Adoptieproject  
in Rivierenwijk mee

“Heel veel  
kleine dingen  
maken samen  
dat de wijk  
van binnenuit  
wordt versterkt!”

“Ik vond het een 
hele diverse buurt, 
die het op zijn 
eigen manier  
prima doet”
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Bewoners hebben de laatste jaren 
samen veel voor elkaar gekregen 
in de Rivierenwijk. Toch zijn ze lang 
niet allemaal positief over hun 
wijk. Opbouwwerkster Mariët 
Bloemdal vroeg zich af hoe ze dat 
sentiment kon keren. En benutte 
de adoptiemethodiek in haar 
zoektocht naar een antwoord.

De adoptiemethodiek is een door theatermaakster 
adelheid Roosen ontwikkelde werkwijze om contact 
tussen wijkbewoners tot stand te brengen. Deelnemers 
leven tijdens hun adoptieperiode een aantal dagen lang, 
24 uur per dag met elkaar samen. De deelnemers kijken 
door elkaars ogen naar de wijk en naar hun levens. Ze 
delen hun verhalen, die de kracht van de wijk zichtbaar 
maken, uiteindelijk in presentaties.

Niet weg te krijgen
Mariët Bloemendal en Jan Visscher waren respectievelijk als 
opbouwwerkster en bewoner bij het project betrokken. 
Mariët is veel in Italië. als ze in Nederland is, werkt ze als 
freelance opbouwwerker. Zo ook in Deventer. “Toen ik in 
Rivierenwijk werd gevraagd, zeiden veel vrienden en 
bekenden: dat is niks. Dat wekt bij mij dan juist nieuws
gierigheid. Ik vond het een hele diverse buurt, die het op 
zijn eigen manier prima 
doet. Bewoners hebben 
vooral last van de 
stempel dat ze hebben 
gekregen. De eerste 
periode wilde ik echt 
even rondkijken en 
snuffelen. Het viel me 
op dat veel bewoners 
hun wijk nog steeds 
zien als ‘Vogelaarwijk’.” 
Jan beaamt dat. “Dat 
predicaat kregen we met de beste bedoelingen, maar 
ineens stonden we wel in een lijst van slechtste wijken van 
Nederland.” Jan kwam in 1949 met zijn ouders vanuit de 
provincie Groningen naar Rivieren wijk. Het was net na de 
oorlog, in Deventer was veel werkgelegenheid. Hij ging 
naar de Mavo, de Havo en haalde aktes Duits. Hij werd 
docent Duitse taal en letteren. Hij was midden 20 toen hij 
uit de Rivierenwijk verhuisde. Jan: “Het werd er zo erg, het 
was niet meer te doen. Er waren veel brandstichtingen, 
steeds meer inbraken en andere criminaliteit… Je zag  
het gewoon veranderen.” Jan woonde op andere plekken 
in Deventer, om uit eindelijk, jaren later, weer in de Rivieren
wijk terug te keren. “Na een echtscheiding was ik alles 
kwijt en kreeg ik een woning toegewezen in de Rivieren



“Heel veel kleine 
dingen maken dat 
de gemeenschap  
van binnenuit 
wordt ver sterkt!”
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wijk. Met mijn vier dochters ging ik er weer wonen. Veel 
mensen van voor heen bleken er nog altijd te wonen.”

Google
Mariët kreeg als taak te kijken welke netwerken er waren. 
En welke ze nog kon opzetten. “Er was veel onderling 
contact tussen de mensen. Dat zie je niet vanachter een 
bureau, maar pas als je in de wijk rondloopt. Ze kennen 
elkaar, wat niet zegt dat ze veel met elkaar doen. Maar in 
veel straten helpen mensen elkaar als de nood aan de man 
is. Ik merkte dat mensen best iets van trots voor de wijk 
voelden. Ze maakten zich namelijk zorgen over hun wijk en 

ners kregen door de studenten een spiegel voorgehouden. 
Iemand zei bijvoorbeeld dat ze door haar adoptiestudent 
nu inzag dat ze vooral aan het werken was. En eigenlijk te 
weinig tijd aan haar kinderen kon besteden.” Mariet hoopt 
dat het project nog iets anders heeft laten zien. “Het gaat 
er niet om wat organisaties of subsidieverstrekkers willen 
met een wijk, maar wat bewoners willen, aankunnen en bij 
ze past. Het zou moeten draaien om wat zij kunnen en 
willen. Om wat zij met elkaar willen doen. Heel veel kleine 
dingen maken dat de gemeenschap van binnenuit wordt 
ver sterkt!” Jan: “Bij de deelnemers heeft het echt iets los
gemaakt, het zou mooi zijn als dat nu gaat groeien.”
   dat doe je niet als het je 

niets kan schelen. De 
vraag was hoe we die 
trots weer meer naar 
boven konden  krijgen. 
Ik had hier contact over 
met Raster en de ge
meente en we besloten 
het adoptieproject te 
gaan doen. Ik had 
contact met studen ten 
van VIaa Hoge school Zwolle. Zij gingen met mij met 
allerlei op drachten de wijk in. Het beeld dat ze op voor
hand hadden was niet positief. Want Google de wijk maar 
eens en je vindt alleen maar misère.” Mariët ging op zoek 
naar buurt bewoners die ze aan de studenten kon matchen. 
En ont moette Jan die graag meedeed. “Daar naast deed ik 
het ook een beetje voor het imago van de wijk. Ik wilde de 
wijk van binnenuit laten zien. Ik kreeg Ties, een student 

Jour nalistiek, zeven 
dagen bij mij in huis. 
We zijn samen naar Go 
ahead ge weest en 
keken thuis samen tv. 
Daarnaast reed hij mee 
met mijn krantenwijk. 
Onderweg heb ik hem 
verteld over de 
geschiedenis van de 
wijk.” Mariet: “Ties ver
telde dat mensen in 
Deventer vinden dat er 
niets is in Rivierenwijk. 
als je er niet woont, 
heb je er niets te 
zoeken. En als mensen 
er niet kijken, blijft het 
imago ook gemakkelijk 
negatief.” 

Iets losgemaakt
Jan: “Ik denk dat Ties 
nu een stuk positiever 
over de buurt is.” 
Mariet: “Dat geldt voor 
alle studenten die heb
ben meegedaan. En ze 
hebben meer geleerd 
over hoe ze con tact 
kunnen maken met 
bewoners. De be wo

Kinderen, hun ouders, maar ook professionals  
hebben baat bij Taal&Meedoen  

Onder de naam Taal&Meedoen hebben Sam&ko, Raster Welzijn,  
de bibliotheek Deventer en andere organisaties verschillende projecten 
rondom taal uitgevoerd. De grote winst is volgens Tamara Tiggelovend  

van Sam&ko dat de drempel om taalachterstand te bespreken veel minder 
hoog is geworden. “En doordat we onze kennis hebben vergroot, kunnen  

we ouders vervolgens veel beter verder op weg helpen.”

“E
r g

ebeurt zoveel m
eer ro

n
dom

 taal dan je denkt!”



EERST SaMEN, VERVOLGENS  
aLLEEN DuRVEN GaaN
Een ouder van Sam&billy peuterspelen is met een mede
werker naar het Taalcafé geweest. “Ik vond het leuk en 
ben daarna nog zes keer alleen gegaan. Ik vond het qua 
taalniveau al snel een beetje te gemakkelijk en ga nu zelf 
op zoek naar iets meer verdieping in het aanbod. Mocht 
ik hier niet uitkomen, dan weet ik dat ik weer bij de 
peda gogisch medewerker terecht kan. Zij helpt me dan 
verder. Ze houdt mijn situatie goed in de gaten, is dichtbij 
en betrokken bij mij als ouder.” 

GREEP uIT DE  
GEBOEKTE RESuLTaTEN
Er zijn op verschillende locaties pedagogisch mede
werkers van Sam&ko met ouders naar de bibliotheek 
geweest, om ze daar wegwijs te maken en hun kinderen 
lid te maken. Verschillende  kinderen zijn er aangemeld 
voor de voorleesexpres, waarbij een vrijwilliger 20 keer bij 
het gezin thuis komt voorlezen. Zodat ouders zelf leren 
hoe zij dat kunnen doen. Enkele pedagogisch mede
werkers zijn met ouders mee geweest naar het Taalcafé 
of de Taalsalon om ze over de eerste drempel heen te 
helpen. Hierna zijn deze ouders op eigen gelegenheid 
gegaan. Er is een ouder aangemeld bij TopTaal. Deze 
ouder is hoogopgeleid in het land van herkomst, maar 
beheerste de Nederlandse Taal niet. Deze ouder leert nu 
Nederlands. Er is een brug gelegd tussen ouders en een 
medewerker van de afdeling Basisvaardigheden van de 
bibliotheek. Deze medewerker regelde Taalhulp op maat 
voor de ouders in kwestie. Dat kan een vrijwillig taal
maatje zijn die éénopéén met een ouder gaat zitten. 
We hebben in 2018 veel geleerd en blijven ons in 2019 
inzetten op dit thema voor ouders en kinderen  
in Deventer. 

“We zijn ons veel 
bewuster geworden 
van de samen
werkingskansen die 
er liggen. Bijvoorbeeld 
op het gebied van 
 opvoedings  onder
steuning of rondom 
armoedevraag stukken”
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maanden kun nen we al zeven of acht concrete resultaten 
benoemen (voor voorbeelden: zie kader). Daarnaast heeft 
Taal&Meedoen echt een impuls gegeven aan de samen
werking met de bibliotheek. We zijn ons veel bewuster 
geworden van de samenwerkingskansen die er liggen. 
Bijvoorbeeld op het gebied van opvoedings ondersteuning 
of rondom armoedevraagstukken.”

weg dat we ook voor 
deze groep nog vol
doende kansen zien. 
Wij gaan dit jaar benut
ten om de te bekijken 
of en hoe we geld kun
nen krijgen voor nieu
we projecten. Ik ben er 
in ieder geval trots op 
dat we vanuit het niets 
een funda ment hebben 
gelegd waarop we ver
der kunnen bouwen. 
We vinden samen met 
de andere partijen 
steeds beter onze weg 
en alles raakt meer ge
stroomlijnd. Na drie 

“Bij de kinderopvang hebben we niet alleen te maken met 
het belang van de kinderen, maar ook een relatie met hun 
ouders. Vanuit die relatie kunnen we ook wat voor hen 
betekenen. En helpen we kinderen uiteindelijk ook verder; 
zij zijn er ook bij gebaat dat hun ouders de taal voldoende 
machtig zijn.”

Betere gesprekken met ouders
De pilot Taal&Meedoen leverde Tamara, als beroepskracht, 
ook regelmatig een eyeopener op. “We weten nu veel 
beter wat er rondom taal allemaal aan aanbod is en waren 
eerlijk gezegd ook wel verbaasd. Er is zoveel meer dan je 
denkt! Bij de bibliotheek gebeurt bijvoorbeeld veel meer 
dan alleen boeken lenen. Door deze kennis hebben we 
betere gesprekken met ouders. We weten nu beter waar
over we praten en wat er allemaal mogelijk is. als we die 
kennis met onze collega’s delen, kunnen zij deze ook weer 
inzetten in hun contacten met ouders of bewoners in de 
buurt. Zo maken we het verschil! Dat is voor mij echt een 
wens voor 2019.” Welzijn en Sam&ko hebben in dit 
project van elkaar geleerd. Tamara: “Onze pedagogisch 
medewerkers hebben ervaren dat als je mensen letterlijk 
aan de hand meeneemt, je de drempel pas echt verlaagt. 
Welzijn werkt natuurlijk al langer zo, maar het is echt 
nieuw voor ons. Veel belangrijker: we hebben gezien dat 
het werkt! Daarbij helpt het ook dat de medewerkers 
affiniteit hebben met het thema. Dan kost het geen ener
gie, maar levert het energie op om zo’n programma mee 
vorm te geven. Dat betekent voor onszelf dus op zoek 
gaan naar onze eigen drijfveren en talenten als profes sio
nals. Zodat we de juiste mensen op de juiste plek krijgen.” 

Meer samenwerkingskansen
“We hebben ervaren dat mensen die Nederlands niet als 
moedertaal hebben zich veel minder schamen voor hun 
mindere taalvaardigheid. De mensen voor wie Nederlands 
wel de moedertaal is, zijn veel moeilijker te bereiken. Voor 
hen is de drempel om mee te doen veel hoger. Neemt niet 

Kinderwerk op 21 basisscholen

50 individuele maatjestrajecten  
vanuit het kinderwerk

14 deelnemers  
aan de LSRtraining

cijfers uit 2018

Highlights 
Raster Welzijn

Kinderwerk heeft 4480 kinderen  
bereikt en een fors deel van hun ouders  
in 86 verschillende activiteiten  
en programma’s

Jongerencoaches begeleiden 
doorlopend 150 jongeren

Jongerenwerk heeft contact met rond de 
1500 jongeren, op straat, op 5 scholen, via 
social media, in jongerencentra en bij hen thuis3 huiswerkklassen  

voor 77 jongeren

Ouderenwerk heeft 410 deelnemers in 
beweeggroepen, 325 deelnemers in sociale groepen, 
1720 deelnemers aan seizoensactiviteiten, 330 
deelnemers per maand voor culturele activiteiten

VVE heeft 127 toeleidingen gedaan

Er zijn 2 zwerfboekenstations  
gestart specifiek voor kinderen

Bij buurtbemiddeling Deventer zijn 
23 vrijwillige bemiddelaars actief 
geweest in 153 zaken

Ruim 600 bewoners 
vanuit Deventer zijn 
gedurende het jaar 
actief als vrijwilliger en 
organiseren samen met 
onze kinder, jongeren, 
opbouw en ouderen
werkers, buurt bemidde
laars en vvetoeleiders 
het welzijnswerk.



Van what’s 
wrong naar 
what’s strong

Drie maanden geleden ben ik gestart met extra opbouw
werk inzet in een buurtje in Deventer. De gemeente gaf op
dracht om informele netwerken te versterken en bewoners 
te activeren omdat in deze buurt nauwelijks sociale cohesie 
bestaat en er geen bewonersinitiatieven zijn. Een onmoge
lijke opgave, hoorde ik al snel van de collega’s in dat gebied: 
‘Die mensen nemen zelf geen enkele verantwoordelijkheid, 
maar wijzen keer op keer naar de gemeente.’

Schuttingproject
De afgelopen jaren is er regelmatig extra inzet geweest in  
dit buurtje en werden er leuke dingen neergezet waarbij be
woners betrokken waren. Toch stortte het keer op keer weer 
in wanneer de opdracht afliep en de professionals weer weg 
gingen. Professionals die er al langer werkten, wisten wat ik 
moest doen. ‘Je moet iets brengen en niet gaan ophalen’, 
zeiden ze toen ik voorstelde eerst contact te maken en een 
relatie op te bouwen. Ik kon bijvoorbeeld een schutting
project starten om mensen met een uitkering nieuwe schut
tingen te laten maken. Of een hulpdienst waarin bewoners 
elkaar kunnen helpen. Het zijn oplossingen die zijn opgezet 
vanuit professionals om een probleem op te lossen. als op
bouwwerker werk ik liever ‘alongside’ een community. Con
tact maken, relaties opbouwen door er te zijn, luisteren met 
oprechte interesse en van daaruit beweging laten ont staan 
vanuit bewoners zelf; dat draagt bij aan gemeen schaps zin. 
Dus ik ging in mijn nieuwe buurt praatjes maken.

Troep
Bewoners vertelden dat het zo’n troep was, waar de ge
meente echt iets aan moest doen. Maar die had geen idee 
wat er zich in de buurt afspeelde. De woningbouwcorporatie 
deed ook niets. En bij de politie hoefden ze ook al niet aan 
te kloppen. Zelf iets organiseren? Dan deed er toch nooit 
iemand mee. Dit hoorde ik ongeveer drie maanden aan.  

Ik was er zo’n drie keer per week en sprak met verschillende 
bewoners. De meeste kwam ik gewoon ergens in de buurt 
tegen. Soms belde ik ook aan bij mensen die een mooie 
voortuin hadden of een bijzonder bordje bij de deur. Ik was 
nieuwsgierig, luisterde naar wat ze te vertellen hadden.  
Maar ik werd wel een beetje moe van al dat gezeur en ge
klaag. Hadden die professionals dan toch gelijk? Moest ik 
iets gaan brengen? Zelf iets opstarten?

Foto’s
Onverwacht kreeg ik van een collega een setje oude foto’s 
van de buurt. Die was ze ooit vergeten terug te brengen.  
De volgende keer nam ik ze mee. Tijdens weer een klaag ge
sprek, pakte ik de foto’s. ‘Misschien kun je me even helpen, 
Gerrit? Ik wil deze oude foto’s aan de eigenaar teruggeven.’ 
Gerrit werd enthousiast. ‘Ja!’, zei hij, ‘ons oude speeltuin
gebouw!’ Hij riep zijn vriendin erbij en samen begonnen ze 
te vertellen. annie, Jannes en Toosje liepen langs en kwamen 
erbij staan. Het regende positieve verhalen over de buurt. 
Waar je er voor elkaar was en je lief en leed met elkaar deel
de. In de verhalen noemden ze de voor hen belangrijkste 
functies van een gemeenschap: veiligheid in de buurt, samen 
opvoeden en opgroeien, burenhulp, fijne leefomgeving en 
lokale economie. ‘alongside’ de community blijven, bleek 
ook in deze buurt te werken! Ik heb er drie lessen uit getrok
ken die ik graag deel. Eén: geef niet zomaar op en blijf pre
sent in de buurt. Twee: door er te zijn, contact te maken en 
relaties op te bouwen, krijg je focus op ‘what’s strong’ in 
plaats van ‘what’s wrong’. Drie: bewoners weten door het 
vertellen van verhalen heel goed aan te geven welke functies 
een gemeenschap voor hen heeft. Doordat zij dit delen ont
staat er actie en is er ruimte voor nieuwe initiatieven. Die 
komen dan vanuit bewoners zelf en leveren een bijdrage  
aan dat wat zij echt belangrijk vinden. Zo bouwen we  
samen aan sterke buurten waarin we op elkaar aankunnen.

Verhaal vanuit de werkpraktijk van onze  
opbouwwerkers: de samenleving van binnenuit versterken

Community building
in lastige buurten


