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dát is wat deze tijd nodigt heeft. Wat we willen, als bewoner  

of beroepskracht. Community building. Met ABCD als basis 

gaan we als raster, nog meer dan we nu al doen, aan de slag 

met community building in de deventer wijken en dorpen.  

dat doen we samen met iedere bewoner en beroepskracht  

die mee wil doen! Hoe? daar kom je op 3 juni a.s. alles  

over te weten tijdens het eerste deventer abCd-festival! !Sterke wijken  
en vitale 

samenwerkingen. 

Bewoners die de 

boventoon voeren. 
En samen.  

Vooral samen.
!

Meld je aan!

ABCD-Festival
Delen van kennis en ervaringen voor 
sterke buurtgemeenschappen!

op 3 juni organiseerde raster het eerste 
Deventer abcD-festival. De 150 bezoekers 
kwamen naar De gasfabriek om in een dag 
alles leren over asset based community 
Development. oftewel; hoe je gemeen-
schaps versterkend kunt werken. als bewoner 
én beroepskracht.

het werd een prachtige dag. De zonnestralen 
jubelden, de locatie was schitterend en het 
programma uitnodigend. met een stevig 
lokaal tintje, via optredens van dansgroep all 
the above en abcD-intro’s over het Deventer 
stadsmagazine Deventer Waag(t) en onze 
eigen podcast aan de stok met… bijvoor-
beeld. maar ook met veel inspiratie uit de 
rest van het land. 

ABCD-goeroe
met de ier cormac russell was zelfs ‘de we-
reld wijde goeroe’ van abcD aanwezig! hij 
lacht het weg; community building draait om 
mensen en gemeenschappen. met abcD ont-
dek je wat bewoners en een buurt allemaal 
te bieden hebben. om dat vervolgens te ver-
binden en te activeren. met drie voorbeelden 
zet cormac de bezoekers aan het denken. 
cruciaal is dat je een gemeenschap moet 
laten doen wat het zelf kan. als beroeps-
kracht werk je faciliterend. 

Weergaloze rap
er volgen drie rondes met abcD-intro’s. van 
beroepskrachten en bewoners uit het hele 
land. Wetenschapper kees Fortuin 
presenteert een samenvatting van 200 
onderzoeken naar de waarde van abcD. met 
maar één conclusie: werk je vanuit abcD, dan 
versterk je gemeenschappen op een blijvende 
manier. Die inzet heeft effecten op alle 
levensgebieden! raster gaat er niet voor niets 
mee aan de slag. en nodigt bewoners en 
partnerorganisaties uit mee te doen! bij de 
barbecue en naborrel trakteert 
jongerenwerker Fabian schrijver alle 
deelnemers nog op een weergaloze freestyle 
rap. Waarin hij op onnavolgbare wijze de 
kern van de dag vangt: volg de energie, werk 
aan relaties en bied bewoners ruimte! 

“Dat had ik eerder moeten 
doen!”, riep een collega 
enthousiast toen ze meedeed 
aan een activiteit van de 
personeelsvereniging (pv). 
mareike Draaijer, één van de 
initiatiefnemers van de pv, 
snapt de reactie: “het is ge-
woon erg leuk om elkaar ook 
eens buiten het werk om te 
ontmoeten in een ontspan-
nen setting”. 

eens in de twee maanden 
organiseert de pv een borrel. 
Daarnaast kun je deelnemen 
aan uiteenlopende activi-
teiten, van een filmavond  
tot een barbecue (8 juli!). 
mareike: “Jaarlijks inven ta-
riseren we de wensen om  
de activiteiten goed aan te 
sluiten op wat men wil”. bij 
de bowlingavond van april 
(zie foto) streden ter plekke 
samengestelde teams om de 
felbegeerde wisselbeker. 
er komt een gezellig aantal 
collega’s, “maar het mogen  
er meer zijn!”, aldus mareike. 
“vandaar deze oproep.  
kom erbij!”

Uit alle hoeken
mareike geeft aan dat de 
collega’s die er zijn, uit alle 
hoeken van de organisatie 
komen. “Je vindt altijd wel 
met íemand aansluiting.  
Je leert je collega’s op een 
andere manier kennen en 
gaat daarna weer met 
nieuwe energie aan de slag!” 
lid zijn is bovendien erg 
vrijblijvend. “Je kunt instap-
pen wanneer je wilt, kiezen 
waar je aan deelneemt, later 
aankomen, eerder weg; wat 
maar past.”

lidmaatschap kost €2,25 van 
je bruto maandsalaris en kan 
eenvoudig via een digitaal 
(mijnraster) of papieren 
formuliertje. heb je tips of 
vragen, mail pv@rastergroep.
nl of spreek één van de 
initiatiefnemers aan!

Linda de Lange, Jaidi Muskee, 
Geoffrey Birahij, Mandy de 
Groot, Louise Appelo, Judith 
Hekkert, Agnes Dijkhuizen en 
Mareike Draaijer
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Lisanne Paalman
pedagogisch medewerker

Lotte Lokate
clustermanager

Michael Vlutters
ICT-coördinator/applicatiebeheerder

Bress Willems
kinderwerker

Anne Wiertz
ouderenwerker

Nicole Polselli
beleidsmedewerker Kwaliteit

Sabine Ester
pedagogisch medewerker

Tessa Brouwer
pedagogisch medewerker

Sarina van Dijk
jongerenwerker

Bonnie Veenendaal
pedagogisch medewerker

Jacqueline van Petersen
ouderenadviseur

Ryanne Sinnige
ouderenadviseur

Janneke Hendricks
teammanager Welzijn (interim)

Desi Rozenberg
pedagogisch medewerker

Larissa Hendriks
pedagogisch medewerker

Sanne Broeils
pedagogisch medewerker

Anneke Sneeuw
pedagogisch medewerker

Zelf aan  
de Muur 
hangen? 
De muurposter is er voor 
jullie allemaal. om zelf op te 
‘shinen’ met een bijzonder 
project of moment dat je wilt 
delen met collega’s. maar je 
kunt ook een collega 
voordragen die met iets 
bezig is wat gedeeld móet 
worden! benut ‘jullie’ 
muurposter. en zorg dat we 
met z’n allen op de hoogte 
blijven van al het mooie werk 
dat we samen doen! 

Dus heb je een tip voor de 
volgende muurposter, mail 
ons via communicatie@
rastergroep.nl!  

WELKOM!
in De maanDen maart  
t/m Juni ziJn De volgenDe 
collega’s ons komen ver-
sterken. Welkom! 

BoorDEvol niEuws, projECtEn En CollEgA’s oM in tE lijstEn

Samen dichtbij
inwoners  

van nul tot 
honderd

veertig medewerkers van 
sam&ko en raster Welzijn  
die in de voorstad werken, 
kwamen onlangs samen voor 
een zogenaamde ‘wijkbijeen-
komst’. Dit om de onderlinge 
samenwerking te versterken.

De ene collega ervaart kin-
der opvang en Welzijn als een 
gouden combinatie, terwijl 
het voor de andere collega 
niet duidelijk is hoe de werk-
soorten elkaar kunnen ver-
sterken. Daar waar collega’s 
elkaar ontmoeten, ontstaan 
ideeën, zo blijkt ook tijdens 
deze wijkbijeenkomst.

Groeien en 
ontwikkelen
“We willen elke wijkbewoner 
van nul tot honderd onder-
steunen,” zo trapt remco 
greven de avond af. “Wij 
helpen met groeien en ont-
wikkelen, of je nou in de 
kinderopvang werkt of als 
jonge renwerker op straat.” 
na de opening gaan collega’s 
in steeds wisselende groepjes 
langs statafels om van ge-
dachten te wisselen. Dat 
levert posters vol steek woor-
den op die in sneltreinvaart 
aan elkaar worden gepresen-
teerd. maar meer dan pos-
ters, leveren de gesprekjes 
haakjes op voor verdere 
samen werking.

“Wat nou als verschillende 
jongerenwerkers workshops 
tekenen, schilderen of 
muziek geven op de buiten-
schoolse opvang?”, wordt 
bijvoorbeeld geopperd. ver-
der blijkt een welzijnscollega 
op zoek naar een werkplek  
in de vroege avonduren. 
“Dan kan hij prima terecht 
op sam&koos.”

Elkaar vinden
“als je kijkt naar het kind,  
de ouder en de wijkbewoner, 
dan is het nodig dat wij als 
raster-professionals elkaar 
goed vinden,” vertelt 
Jacqueline roelofs. “Wanneer 
dat gebeurt, kan dat er bij-
voorbeeld voor zorgen dat 
het activiteitenaanbod ver-
sterkt wordt. Daarnaast kun 
je makkelijker inspelen op 
een gezinssituatie. Je kan 
lijntjes leggen waardoor je 
het voor een kind en zijn ge-
zin fijner in de buurt maakt. 
er liggen kansen en die lig-
gen soms veel dichterbij dan 
we denken.”
 
De volgende wijkbijeenkomst 
zal dan ook snel volgen. 
Jacqueline sluit af: “Dit was 
een avond vol positiviteit.”

  Kern-
waarden

Dichtbij, passie en delen van 
kennis en ervaringen zijn 
onze kernwaarden. vanuit 
die basis werken we elke dag 
aan sterke buurten, krachtige 
gemeenschappen en het 
mooist mogelijke Deventer! 
in de verhalen op deze 
muurposter komen de 
kernwaarden tot leven! 

De passie
van Mareike

De PV: 
kom er 
gezellig 

bij!

passie dichtbij delen van kennis en ervaringen


