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In dit nummer:
Mensen verbinden, een vak apart!

Cijfers en hoogtepunten uit 2015

W
 ethouder Peeters: “Dichtbij de
mens hoor je het echte verhaal”

Talent is een verrassing
Mooie momenten

De Droomspeelbus is neergestreken
op de Esplanade: waterpret voor de
Almeerse jeugd!

Gesignaleerd op Twitter
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Redactioneel
Voor u ligt de eerste editie van het
Schoormagazine dat tweemaal per
jaar gaat verschijnen in een oplage
van 2.500 exemplaren. U ontvangt dit
Schoormagazine automatisch als relatie, vrijwilliger of medewerker van De
Schoor. In dit eerste Schoormagazine
schenken we aandacht aan enkele
projecten die eigenlijk heel gewoon
zijn, maar ook zo bijzonder.
In het openingsartikel is het woord
aan Erna Driessen en Annemarie
Geneugelijk die leiding geven aan de
afdelingen Jeugd en Wijk & Welzijn.
Wat is de rode draad in het werk van
De Schoor, hoe werken de wijkteams
samen met de Schoorprofessionals in
de wijk en wat betekent de aangescherpte missie en visie van De
Schoor voor de dagelijkse praktijk?
Veel Almeerders hebben de afgelopen jaren de weg gevonden naar

een van de vele eettafels in de stad.
Nu een kijkje bij de eettafel in Het
EveNaarHuis in Buiten.
GrandCafé WIJS is net van start
gegaan in het nieuwe Corrosia in
Almere Haven. U leest over de eerste
prille ervaringen.
Hoe we met talenten van jongeren
omgaan en hiervoor de basis al leggen bij het jongste kind leest u in de
artikelen over jeugd.
Een gastcolumnist geeft zijn visie op
welzijn in Almere. Wethouder René
Peeters bijt in dit eerste nummer het
spits af met de column Dichtbij de
mens.
En tussendoor nemen we u in vogelvlucht mee langs de hoogtepunten en
cijfers uit 2015.
Laat dit Schoormagazine vooral een
magazine zijn van en voor de stad.
Uw suggesties zijn zeer welkom voor
de volgende uitgave. Deze kunt u
komend najaar tegemoet zien.
Veel leesplezier!
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Mensen verbinden,
een vak apart!
De afgelopen maanden zijn de voorbereidingen getroffen voor
het strategisch beleid van De Schoor voor de komende jaren. De
missie en visie zijn aangescherpt. Aan de visie hebben we een
zesde P toegevoegd, namelijk de P van Partnerschap: de samenwerking met bewoners, vrijwilligers, gemeente en organisaties
is vanzelfsprekend niet nieuw. De vorm waarin is wél verder
ontwikkeld. Een gesprek met Erna Driessen, manager Jeugd en
AnneMarie Geneugelijk, manager Wijk & Welzijn.

Bruggenbouwers
Erna Driessen en AnneMarie Geneugelijk sturen de afdelingen Jeugd en
Wijk & Welzijn aan. Op de vraag
wat het belang van een strategische
koers is, antwoordt Erna: “We bepalen samen waar we voor staan. Hoe
we als organisatie keuzes maken in
wat we wel en wat we niet doen,
is van belang voor de ontwikkeling van Almere. Door onze strategische keuzes kenbaar te maken, weten
gemeente en samenwerkingspartners
waar ze ons op aan kunnen spreken.
AnneMarie vult aan “En het geeft
richting aan onze medewerkers. Met
elke medewerker maken we jaarlijks
resultaatafspraken. Ze laten via hun
werk zien wat de toegevoegde waarde
is van welzijn. Het zijn de medewerkers die kennis hebben van de wijken,
die zicht hebben op de problematiek
en zien waar oplossingsmogelijkheden liggen. Ze zijn de verbinders en
bruggenbouwers die we nodig hebben
om te komen tot een gezonde en prettige samenleving”.

“Hoe we als organisatie
keuzes maken, is van
belang voor de ontwikkeling
van Almere.”

Integrale, preventieve aanpak
Voor de afdeling Jeugd zijn de keuzes
helder. Erna: “We zetten Schoorbreed
in op een integrale, preventieve aanpak. Binnen de afdeling Jeugd doen
we dat via pedagogische interventies
en zoeken we de verbinding met
anderen in het netwerk. Laat ik een
voorbeeld geven. Een jongerenwerker legt van oudsher contact met
jongeren en motiveert hen te kiezen
voor opleiding, werk en een gezonde
vrijetijdsbesteding. Als het nodig is,
gaat hij tegenwoordig ook op huisbezoek. En waarom? Een jongerenwerker staat dichtbij de jongere, spreekt
hun taal en legt makkelijk contact,
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óók met de ouders. In een gesprek
bespreken ouder, jongere en jongerenwerker samen wat het beste is.
Ouders ervaren geen drempel wanneer een jongerenwerker langs komt”.
Ze vervolgt: “Voor het wijkteam is de
expertise van het ambulant jongerenwerk welkom. Samen signaleren ze
meer dan ieder apart. Voor de kinderwerkers geldt eigenlijk hetzelfde. Dit
zie je goed bij de dagarrangementen
in Stedenwijk. Daar komen vooral
kinderen met wie het doorgaans niet
zo goed gaat. Op laagdrempelige en
methodisch onderbouwde wijze zorgen we voor een gezonde vrijetijdsbesteding voor en na school. En ouders
komen makkelijk binnenlopen met
vragen en voor advies”.
Wijkteams en wijknetwerk
AnneMarie is manager Wijk &
Welzijn. Dat betekent dat de wijkwerkers met de expertise opbouwwerk
deel uitmaken van haar afdeling. Ook
zij ziet de grote meerwaarde van de
verbinding tussen het wijkteam en
het wijknetwerk. “Ik vind het belangrijk dat wijkwerkers op natuurlijke
vindplaatsen contact leggen met
bewoners. Dat kan het buurtcentrum
zijn, maar ook de school, het gezondheidscentrum of de supermarkt.
Uitvinden waar mensen zorg om hebben, zicht krijgen op wat er speelt
en daar op aanhaken. Kijken hoe
je bewoners vroegtijdig van dienst
kan zijn zodat bewoners minder snel
een beroep doen op reguliere zorg.
Om dat voor elkaar te krijgen, gaan
we naar de mensen toe. Bijvoorbeeld
met een bakfiets met koffie en thee
de wijk in. Een fijnmazig buurtnetwerk is zo waardevol. Dankzij goede
contacten met wijkverpleegkundige,
wijkagent, huurconsulent, wijkregisseur en andere professionals signaleren we samen tijdig waar het mis
dreigt te gaan”.

gevonden om samen te komen en
samen activiteiten te ondernemen.
Belangrijk voor hun gevoel van
eigenwaarde. Ze doen mee! Een ander
voorbeeld is de Participatiefabriek
waar deelnemers, terwijl ze samen
het buurtcentrum runnen, op zoek
gaan naar werk en ondertussen een
bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijk. Uitgangspunt van
de Participatiefabriek is: waar ben je
goed in? En waar word je blij van? En
dat heeft tot nu toe een succesvolle
uitstroom naar werk opgeleverd. En
zo zijn er nog veel meer initiatieven.
Met het initiëren van dergelijke initiatieven streven we ernaar om vanuit
welzijn combinaties te maken met
andere domeinen waardoor we zowel
op individueel niveau als op wijkniveau maatschappelijke opbrengsten
behalen”.

“Samen kunnen we het
verschil maken”

Maatschappelijke effecten
Erna: “Dilemma blijft dat je preventie
moeilijk kunt meten. Hoe bewijs je
dat een preventieve aanpak werkt?
Daar ligt de komende jaren een forse
uitdaging. De gemeente baseert zich
in haar opdrachtverlening in toenemende mate op bijdragen van organi-

Missie
Alle bewoners doen naar eigen
kunnen mee in de samenleving.
Actieve en betrokken bewoners
zijn onmisbaar om samen een
gezonde samenleving te kunnen
vormen. Wij ondersteunen en
faciliteren bewoners daarin. Wij
maken meedoen mogelijk!

Visie
De visie van De Schoor is gestoeld
op 6 p’s: presentie, preventie,
participatie, perspectief, partnerschap én passie.

saties aan maatschappelijke effecten.
En dat is een goede zaak. Samen kunnen we het verschil maken”.
Enthousiast en betrokken
Erna en AnneMarie vormen samen
met Nico Nijkamp en Wyanne
Huitema het managementteam van
De Schoor. Erna neemt momenteel
als waarnemend directeur-bestuurder
de honneurs waar om de periode tussen het vertrek van Han Jetten en
de komst van de nieuwe directeurbestuurder, Gerard Boekhoff, per juni
2016 te overbruggen. En met enthousiasme en betrokkenheid, een eigenschap die je bij menig sociaal werker
terug ziet!
n

Prachtige initiatieven
AnneMarie vervolgt: “Er zijn prachtige initiatieven ontstaan voor en
met bewoners. In het project De
Gedachtenkamer hebben ouderen
met beginnende dementie een plek
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Dubbel voldaan

lijks ontmoeten. Soms schuiven ook
gezinnen aan die voor een andere
activiteit het buurtcentrum bezoeken.
Zij zijn aangestoken door het enthousiasme en de gezelligheid van de
groep.
Voor veel bezoekers is de eettafel een
belangrijk moment van de week. Ria:
“De dames trekken hun mooie jurk
aan en tutten zich op: ze zien het eten
als een uitje. Daar word ik echt blij
van. We krijgen veel complimenten
en soms zelfs applaus. Ik ga elke week
met een voldaan gevoel naar huis,
niet alleen van het eten, maar meer
omdat ik iets moois voor de gasten
n
heb kunnen doen”.

De eettafels zijn een populaire activiteit in verschillende buurtcentra. Vrijwilligers koken samen een maaltijd, waar buurtbewoners voor een schappelijke prijs aan kunnen schuiven. Een
mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Ook in buurtcentrum Het EveNaarHuis in Almere Buiten is er elke dinsdag een
eettafel, gerund door een enthousiaste groep vrijwilligers.

Sociaal beheerder Erik Kooi is trots
op de groep vrijwilligers die iedere
week zo’n 30 gasten ontvangt.
“Het EveNaarHuis heeft een bijzonder
hechte groep vrijwilligers die de wekelijkse eettafel verzorgt. Bewoners die
allemaal een eigen reden hebben om
hier actief te zijn: de één wil graag
een nuttige dagbesteding, de ander
wil de Nederlandse taal beter leren
spreken en een derde wil gewoon
graag iets voor iemand anders doen.
Het is mooi om te zien dat deze
groep zo goed samenwerkt én plezier
maakt. Buiten hun vrijwilligerswerk
weten ze elkaar ook te vinden: iets
dat je graag met dit werk wil bereiken”, vertelt Erik.
Vrijwilliger Ria Swart is het met Erik
eens: “De mensen die hier actief zijn,
zijn fantastisch! We bepalen samen
het menu en we doen de boodschappen. Voordat we beginnen met koken,
bespreken we met elkaar wie wat
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Hollandse bonenstoof
Een succesrecept voor 4 personen, klaar in 15 minuten

“Als je wereld kleiner wordt,
is de eettafel een fijne plek
om heen te gaan”

wil doen. Omdat we goede afspraken
maken, loopt het koken altijd op rolletjes en dat moet ook wel: je moet
elkaar niet in de weg lopen in de
keuken”.
De eettafel wordt bezocht door een
vaste kern: veelal ouderen, alleenstaand of stellen, die elkaar nu weke-

Ingrediënten:
• 200 gr. magere spekreepjes
• 400 gr. champignons in plakjes
• 1 blik tomatenblokjes
• 1 pot zilveruitjes 		
(100 gr. uitgelekt)
• 50 gr. blanke rozijnen
•
2 potten bonen (mix kapucijners, bruine & witte bonen)
Bereiding:
Bak in een hapjespan zonder olie
of boter de spekreepjes 4 minuten op middelhoog vuur. Voeg
de champignons toe en bak nog
even mee. Voeg de overige ingrediënten toe en laat 5 minuten op
laag vuur stoven. Schep regelmatig om. Op smaak brengen met
peper en eventueel fijngesneden
selderij voor extra smaak. Eet
smakelijk!

2015 in cijfers
Eind 2015 telt De Schoor 175 medewerkers. Bijna de helft, 46%, is werkzaam
binnen de afdeling Jeugd en 36% in de
afdeling Wijk & Welzijn. De resterende
18% is werkzaam in management, staf
en ondersteunende diensten.
Afgelopen jaar hebben 235 stagiairs
stage gelopen, veelal vanuit het mbo en
hbo. De meeste stagiairs waren te vinden
in het kinder- en jongerenwerk.
De omzet in 2015 bedroeg 13,8 miljoen

In 2015 zijn 1.116 vrijwilligers actief vanuit De Schoor. In diverse projecten en op verschillende locaties.
Vrijwilligersfuncties zijn er legio: gastvrouw/gastheer,

activiteitenbegeleider,

buurtbemiddelaar, docent Taal in de
Wijk, barvrijwilliger, pr-medewerker, coördinator kinderdisco, en nog veel meer!
Echter duizenden Almeerders zijn daarnaast actief in en voor hun eigen wijk,
vaak ondersteund door medewerkers
van De Schoor.
De 19 buurtcentra hebben samen
597.032 bezoeken geteld, gemiddeld ruim
30.000 bezoeken per centrum per jaar.

euro.

2015 in hoogtepunten

In de Stripheldenbuurt werken buurt-

Wethouder Froukje de Jonge opent de

Jongerencentrum Trapnotov in Almere

centrum De Cartoon en Kwintes actief sa-

GedachtenKamer, een ontmoetingsplek

Haven organiseert veel activiteiten die de

men in het buurtrestaurant. Om dit nog

voor en georganiseerd door mensen met

jongeren aanspreken. De DJ workshops

beter bekend te maken bij buurtbewo-

beginnende vergeetachtigheid/dementie

zijn een groot succes.

ners gaan ze samen on tour door de wijk.

en hun mantelzorgers.

Het leerwerkproject Learn2Work voor

Solliciteren kan op steeds meer nieuwe

Ontmoeten en bewegen is een mooie
combinatie.

Vanuit

buurtcentrum

is genomineerd voor een

manieren. De Participatiefabriek start

Corrosia kunnen mensen deelnemen aan

Appeltje van Oranje van het Oranje

met het laten maken van sollicitatie

de Social Walk. Samen een wandeling

Fonds. Het Appeltje krijgen we niet, wel

video’s.

maken en na afloop gezellig een kop

jongeren

een mooie cheque.

In Almere Poort gaat het eerste

koffie drinken.

Vrijwilligers zijn belangrijk in de

Zwerfboekenstation van start. In buurt-

De digitale ontwikkelingen staan niet

Almeerse samenleving en de professio-

centrum Amerika kun je boeken ophalen

stil! Steeds meer van onze locaties en

nals kunnen hun werk niet doen zonder

én achterlaten.

projecten hebben een eigen website en/

vrijwilligers. Op 1 januari telt De Schoor
ruim 800 vrijwilligers.
De wijkteams gaan officieel van start.

Na de winterstop zijn kinderen weer
van harte welkom om te komen bouwen

of gebruiken social media: snel een laagdrempelig.

en ravotten op de jeugdlanden.

Zestien teams werken vanuit de disciplines zorg en welzijn nauw samen om bewoners beter van dienst te kunnen zijn.
Vanuit De Schoor vervullen opbouwwerkers de functie van wijkwerker.
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2015 in cijfers

Het project Buurtbemiddeling heeft
194 meldingen ontvangen. Het aantal
geslaagde bemiddelingen bedroeg 109.

Vanuit het sociaal cultureel werk zijn in
de buurtcentra 74 activiteiten georganiseerd met in totaal 7.340 bezoeken.
Mooi Zo Goed Zo heeft 100 aanvragen
ontvangen, waarvan 60 zijn gerealiseerd.
Mooi Zo Goed Zo heeft ruim 350 keer
een vraag uitgezet in haar netwerk.
Aan de 32 Rommelroutes hebben 1.342
huizen deelgenomen.

Geluidsoverlast is al jaren veruit de meest
genoemde klacht.
Bijna 600 senioren zijn geabonneerd op
de maandelijkse nieuwsbrief met activiteiten voor senioren in Almere.
Aan de Zomerschool voor Senioren
hebben 164 Almeerders deelgenomen.
Vrouw & Wijzer bereikte ruim 150
vrouwen met workshops en trainingen.

Taal in de Wijk registreerde 537 deel-

Via Kracht on Tour kregen 12 vrouwen

nemers. De taallessen zijn verzorgd door

een leerervaringsplaats; 8 vrouwen zijn

56(!) vrijwilligers.

uitgestroomd naar betaald werk.

2015 in hoogtepunten

In Almere Poort wordt het nieuwe

Het project Informatief Huisbezoek

Een nieuwe groep vrijwilligers meldt

pand van Sterrenschool De Ruimte in ge-

gaat verder onder de naam Wegwijs in

zich: Almeerders met een bijstandsuitke-

bruik genomen. Onderwijs, opvang en

Almere: vrijwilligers begeleiden senio-

ring zijn verplicht een tegenprestatie te

ontmoeting komen samen in het prach-

ren naar activiteiten, vrijwilligerswerk,

leveren in de vorm van vrijwilligerswerk.

tige pand aan het Nimfenplein.

voorzieningen en geven informatie over

Sinds deze maand zijn zes hbo-coaches

zorg, wonen en welzijn.

Deze maand is de harmonisatie speelzaalwerk en kinderopvang een feit. We
nemen afscheid van onze pedagogisch

actief. Zij vergroten en borgen de kwali-

Jeugdland Buiten is, vanwege de ont-

teit van VVE van de peuterspeelzalen in

wikkelingen aan de Meridiaan, ver-

medewerkers die over gaan naar ver-

Almere.

plaatst. Op 30 mei wordt het nieuwe

schillende kinderopvangorganisaties tij-

land feestelijk in gebruik genomen.

dens de Dag-dag.

Op 23 april viert de Participatiefabriek
haar eerste verjaardag in buurtcentrum

Het seizoen van de Rommelroutes

We organiseren een groots jonge-

Het Boegbeeld met de Participatiedag.

staat voor de deur: in 2015 organise-

rendebat in het project We Can Young.

Veel werkzoekende Almeerders maken

ren buurtbewoners in totaal zestien

Jongeren gaan met elkaar in gesprek

kennis met de Participatiefabriek en ne-

Rommelroutes, ondersteund vanuit Mooi

over seksualiteit, social media en gender-

men deel aan inspirerende workshops en

Zo Goed Zo. Tijdens een rommelroute

ongelijkheid.

lezingen.

verkopen bewoners hun tweedehands

Tijdens Koningsdag organiseren we

spullen vanuit hun tuin, huis of garage.

De MOgroep heeft Almere uitgeroepen
tot één van de tien gouden gemeenten.

verschillende activiteiten in Almere, het

De inzet van vernieuwend opbouwwerk

grootste evenement vindt plaats in het

in de wijk en innovatieve welzijnsprojec-

Lumièrepark.

ten worden bijzonder gewaardeerd.
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2015 in cijfers

Binnen het team Het Jonge Kind voeren
we diverse programma’s op maat uit in
de voor- en vroegschoolse educatie van

Van de 37 ingestroomde kandida-

peuters en kleuters. Via de programma’s

ten bij de Participatiefabriek zijn er

Opstapje, Opstap, Minisamenspel en VVE

17 uitgestroomd naar een baan. In de

Thuis bereiken we 692 veelal kwetsbare

Participatiefabriek werken zelfstandige

kinderen en hun ouders.

en kwetsbare oudere werkzoekenden
samen om werkervaring op te doen met
als doel uit te stromen naar een betaalde
baan.
De Droomspeelbus rijdt door heel
Almere; 588 kinderen hebben de Droom
speelbus weten

De jeugdlanden zijn 29.885 keer bezocht door 2.746 kinderen. Dat zijn gemiddeld 11 bezoeken per kind.
Speeltuin De Speelhaven in Almere
Haven telde 34.649 bezoeken.

te vinden, gemiddeld

De twee Schatkisten vol speelgoed in

14 keer! Het aantal bezoeken aan de

Danswijk en Stedenwijk zijn 10.258 keer

Droomspeelbus bedroeg 8.469.

bezocht door 361 kinderen.

2015 in hoogtepunten

De zomer start zonnig: zelfs zo zonnig

Het nieuwe seizoen begint voor ons

Burendag wordt volop gevierd in

dat de jeugdlanden en De Speelhaven

zonder de speelzalen. Wel gaan alle VVE-

Almere, o.a. in Almere Haven op de

een tropenrooster instellen.

activiteiten zoals Opstap(je), VVE Thuis

Markt en bij de buurtcentra Meenten &

en MiniSamenspel weer van start.

Grienden, ’t Kardoes en Kolkzicht.

Zomerschool voor Senioren, Vakantie
FUN en Chill & Fun: er zijn activiteiten voor
Almeerders die niet op vakantie gaan.
De Droomspeelbus is actief op de
Esplanade in het centrum van Almere:
waterfun, voetbalfun en een heuse obstakelrun4kids zorgen voor veel plezier.
Taal in de Wijk bereidt zich voor op een
nieuw seizoen vol taallessen. Meer dan
50 vrijwilligers zetten zich in als docent.
Via zomerlunches met medewerkers
treffen we de eerste voorbereidingen
voor het strategisch beleid 2016-2019.

In Almere Poort vindt het Kidsproof

In Stedenwijk bestaat het Repair Café

Kinderfeest plaats, in samenwerking

drie jaar. Vrijwilligers staan maandelijks

met verschillende organisaties. In het

klaar voor het repareren van kapotte

Cascadepark nemen kinderen en ouders

spullen van buurtbewoners.

volop deel.

Gezondheidscentrum De Bouwmeester

Binnen De Schoor zelf staan de ontwik-

organiseert in samenwerking met De

kelingen niet stil. Deze maand nemen

Schoor, het wijkteam, het Leger des Heils,

we ‘Joost’ in gebruik: ons relatiebeheer-

de VMCA en Stichting Almeerdaagse een

systeem dat collega’s in staat stelt een-

sociale markt.

voudiger gegevens te registreren en te
gebruiken in hun werk.

De buurtcentra Het Forum en Parkwijk
ondergaan een metamorfose: een nieuwe vloer en nieuw meubilair maken de
centra weer eigentijds.

Schoormagazine juni 2016

9

2015 in cijfers

Ook voor jongeren zijn tal van activiteiten (342) georganiseerd, 51.447 keer
bezocht door in totaal 3.208 jongeren.

Kennismaken met sport is belangrijk
en gezond! De sportactiviteiten voor
de jeugd zijn 28.412 keer bezocht. Aan

Poppodium De Meester telde ruim
11.000 bezoekers tijdens 51 concerten.

Meer Bewegen voor Ouderen namen

Van de 62 deelnemers aan Learn2work

wekelijks bijna 400 ouderen deel op 14

zijn er 46 uitgestroomd naar werk en/of

locaties in de stad.

opleiding.

Aan het praktisch verkeersexamen in

De jongeren van Learn2work organi-

Haven en Poort namen 242 kinderen deel.

seerden activiteiten vanuit buurtcentra

De dagarrangementen in Stedenwijk
en Haven telden 179 kinderen.

De Draaikolk en Het EveNaarHuis voor
ruim 4.000 bewoners.

In totaal zijn in 2015 de kinderactiviteiten 116.609 keer bezocht.

2015 in hoogtepunten

Het team van Schoormedewerkers wint
dit jaar het Almeers Dictee!
De enorme verbouwing van Corrosia
nadert haar voltooiing. Als eerste neemt

Het Initiatievenbureau legt steeds meer

Een groep deelnemers van Taal in de

verbindingen tussen vragen en mogelijk-

Wijk viert het Sinterklaasfeest met loot-

heden. Er ontstaan zo mooie nieuwe initi-

jes trekken en gedichten voor elkaar

atieven die u terugvindt op onze website.

schrijven.

het buurtcentrum zijn intrek in dit mar-

Het Kempenaar Festival, het meiden-

Directeur-bestuurder Han Jetten ver-

kante gebouw. Belangstellenden kunnen

project Ninãs, de opening van SkatePlaza

laat na zeven jaar De Schoor om een

vast een kijkje komen nemen.

zijn slechts enkele van de activiteiten waar

nieuwe uitdaging aan te gaan.

Veel aandacht voor Halloween dit jaar.

deze maand veel jongeren op af komen.

Rapper Fresku brengt een bezoek

Op Jeugdland Stad is er Scaryland en in

Deze maand is De Schoor met vlag en

aan de jongeren in jongerencentrum

het Lumière- en Cascadepark Halloween-

wimpel geslaagd voor de hercertificering

Trapnotov. Hij vertelt iets over zichzelf

4kids: ook dit jaar weer een groot succes.

van HKZ, het kwaliteitskeurmerk in onze

en de jongeren showen hun talenten. Hij

sector. Een resultaat om trots op te zijn!

geeft ze tips waar ze echt iets aan heb-

De jongeren van Learn2Work leveren

ben.

een inhoudelijke bijdrage aan de voor-

De jaarlijkse bewonersdag van LSA,

stelling Eigen Schuld van theatergezel-

landelijk samenwerkingsverband actieve

Onze nieuwe folderlijn is gereed: een

schap Bonte Hond over armoede. Ook

bewoners, vindt 28 november 2015 plaats

algemene folder en een serie van zes fly-

veel maatschappelijke organisaties be-

in Almere. De Schoor doet mee en orga-

ers geven een mooi totaalbeeld van wel-

zoeken de voorstelling ter voorbereiding

niseert mede de bezoeken aan 10 pro-

zijn in Almere.

op een vertelsessie rond het thema ar-

jecten op initiatief van Almeerders in de

moede in het kader van horizontale ver-

stad waaronder een bezoek aan JVSA,

antwoording.

Jongeren Veilig Stadshart Almere.
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De Participatiefabriek start met Litera
tuur
wijk TV via YouTube en interviewt
begin 2016 onder meer wethouder Pol.

Dichtbij de mens
Warmte, ontmoeten, samen…
het zijn woorden die me lief
zijn. Veel persoonlijker kan
ik het als wethouder verantwoordelijk voor welzijn, jongeren, ouderen, zorg en vrijwilligers niet maken.

Bij mijn bezoeken aan één van de
vele activiteiten van De Schoor word
ik altijd getroffen door de grote
betrokkenheid van de medewerkers
en de vrijwilligers. Enige tijd geleden
schoof ik aan aan de wijkeettafel
in De Bazuin. Vrijwilligers uit verschillende landen kookten uitheemse
gerechten voor buurtbewoners. Vier
euro kostte die maaltijd, geen geld
voor internationale cuisine… Ik zat
aan tafel met buurtbewoners die niet
alleen kwamen voor de prima maaltijd, maar vooral om elkaar te ont-

moeten. Gewoon even iemand anders
om je verhaal te vertellen. Ik sprak
een oud-docent die kort geleden
weduwnaar was geworden. Hij vond
het fijn om met anderen aan tafel te
zitten. Met elkaar praten over wat je
meemaakt, waar je plezier in hebt,
waar zorgen over zijn. Luisteren,
ervaringen delen, van elkaar leren, je
leefwereld vergroten.
Verbinden, het is een fundamentele
rol van het welzijnswerk, vaak verricht door vrijwilligers en ouderen die
je bijna nooit ziet.
Dichtbij de mens zijn is zo belangrijk.
Er wordt geoordeeld over vluchtelingen, er wordt geoordeeld over mensen die anders zijn en anders doen.
Totdat je dichtbij komt en het verhaal
leert kennen. Dichtbij de mens hoor
je het echte verhaal, krijg je begrip
en ontstaat er een band. Soms kun je
hulp bieden. Begrip, hulp en troost,
ook dat is een fundamentele rol van
het welzijnswerk.
Recent opende De Schoor GrandCafé

WIJS in het nieuwe Corrosia in
Almere Haven. Bestemd voor mensen
die op leeftijd zijn en door fysieke
beperkingen of zorgbehoefte weinig
de deur uitkomen. Een plek waar
‘verbinding, elkaar ontmoeten, hulp,
zorg en troost’ de kernwoorden zijn.
De Schoor is een begrip dat onmisbaar bij onze stad hoort: Dichtbij de
mens.
René Peeters, wethouder Jeugd,
Maatschappelijke Ontwikkeling,
Onderwijs en Sport n

Mijn mooiste moment

van de bezoekers? “Heerlijk Anneke,
dat mag je nog eens doen”.

Medewerkers vertellen

Lucia Fer, wijkwerker in Tussen de
Vaarten

Carla Pol, hbo-coach voor- en vroegschoolse educatie

Thomas (3), een serieuze en faalangstige peuter durft in de groep nog
weinig te zeggen. De pedagogisch
medewerkster vroeg mij om advies.
Met Sinterklaas mocht hij een verlanglijstje ‘schrijven’. En dat deed hij!
In de kring vroeg de medewerker
hem of hij wilde vertellen wat op zijn
verlanglijstje stond. En ja hoor, hij
stond op en ‘las’ met een lach van
oor tot oor wat hij opgeschreven had.
Kippenvel, dat kreeg ik. Niet omdat
Thomas een mooie brief gemaakt had,

maar omdat hij voor het eerst ten
overstaan van de hele groep zijn
lijstje durfde op te noemen.
Irma van der Hoeven, sociaal beheerder in buurtcentrum Parkwijk

Tweemaal per maand komen mantelzorgers rond het middaguur in
Parkwijk gezamenlijk voor een warme maaltijd. De tafel gezellig gedekt,
kaarsjes aan. De maaltijd bestellen
we dan buiten de deur. Echter op 10
maart verraste vrijwilligster Anneke
de mantelzorgers. Ze bakte spontaan
heerlijke en mooie flensjes. De reactie

Daar zat ik dan achter mijn kraampje
in gezondheidscentrum Castrovalva
bewoners enthousiast te maken voor
ons kerstdiner 2015. Komt er een
moeder op mij af met de vraag of wij
ook een mamacafé in buurtcentrum
Cobra wilden beginnen. Ik wist niet
hoe snel ik “Ja, natuurlijk!” moest
zeggen. Dat is toch geweldig… terwijl
ik bewoners werf voor een activiteit, komt een andere bewoner naar
me toe met de vraag hoe zij zich
dienstbaar kan opstellen voor de wijk.
Moeder@Moeder is maart 2016 in
buurtcentrum Cobra gestart.
n

Schoormagazine juni 2016

11

Samen de basis leggen voor
een optimale schoolcarrière
De Schoor biedt al jaren verschillende voor- en vroegschoolse
activiteiten (VVA) aan. Bekend zijn programma’s als VVE Thuis,
Opstap(je) en MiniSamenSpel. Sinds de harmonisatie van het
speelzaalwerk en de kinderopvang augustus 2015 – waarbij de
speelzalen van De Schoor zijn overgedragen aan kinderopvangorganisaties – is het nieuwe team Het Jonge Kind verantwoordelijk voor de uitvoering van deze programma’s.

“De expertise en kwaliteit
die we in ruim 30 jaar
hebben opgebouwd, dragen
we zorgvuldig over.”

Het team Het Jonge Kind wordt
aangestuurd door teamleider Ineke
Koomen. Naast een groep ervaren
pedagogisch medewerkers telt dit
enthousiaste team inmiddels acht
hbo-coaches.
“Er is veel vraag naar activiteiten
die er toe doen. Dat merken we bij
al onze voor- en vroegschoolse activiteiten. Met onze aandacht voor
en begeleiding van het jonge kind
en zijn ouders werken we aan een
goede basis ter voorbereiding op de
basisschool. Binnen de verschillende
programma’s schenken we veel aandacht aan taal en sociale vaardigheden. Interactie stimuleren tussen ouder
en kind, tussen kinderen onderling en
tussen ouders onderling vinden we
belangrijk. Ouders bieden we meer
inzicht in de leerontwikkeling van hun
kind. Samen maken ze plezier en leren
kinderen spelenderwijs”, vertelt Ineke
Koomen. “Dit stimuleren we binnen
De Schoor én bij de verschillende kinderopvangorganisaties in Almere.

12

Schoormagazine juni 2016

De hbo-coaches pakken dit laatste op.
Zij richten de coaching van pedagogisch medewerkers op opbrengstgericht werken. Zij dragen zorg voor
het vergroten en waarborgen van de
kwaliteit van het speelzaalwerk in
Almere bij de verschillende kinderopvangorganisaties met gesubsidieerde
VVE-plaatsen (VVE staat voor vooren vroegschoolse educatie). Daarnaast
voert Ineke gesprekken met de leidinggevenden in de kinderopvang:
“De expertise en kwaliteit die we
in ruim 30 jaar hebben opgebouwd,
dragen we op deze manier zorgvuldig

over. Kinderopvangorganisaties hoeven niet zelf het wiel uit te vinden en
dat komt de kwaliteit van de speelzalen zeker ten goede”.
Ze vervolgt: “We trekken samen
met de gemeente op als het gaat
om ontwikkelingen rond de jongste
Almeerders. We denken mee in het
jeugdbeleid en kijken over de grenzen
van ons eigen werk. Nu actueel is het
wijkgericht werken. We streven naar
korte lijntjes met ouders en professionals van verschillende organisaties
betrokken bij de ontwikkeling van
kinderen. Als ouders je weten te vinden, kun je ze goed op weg helpen
met voor- en vroegschoolse activiteiten en opvoedingsondersteuning.
En dat is waar we voor staan: samen
met ouders en organisaties in wijk
en stad zorgen voor een goed programma en zo de basis leggen voor
een optimale schoolcarrière!”
n

Poppodium De Meester in het centrum van Almere Stad organiseert per jaar ruim 200 concerten, waar volop ruimte is voor
jong lokaal talent. Barry Bouquet en Kirsten Nuijten, beiden
werkzaam in De Meester bieden jongeren kansen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Als stagiair, als vrijwilliger,
én natuurlijk op het podium!

Talent is een verrassing!

“Talent een kans geven, jongeren
laten groeien en stimuleren. Dat doen
we door een aantal events en producties te organiseren op verschillende fronten. Voorbeelden zijn de
Battle of the Schoolbands, de wedstrijd waar bands van Almeerse middelbare scholen tegen elkaar strijden,
de Verkiezing van de Stadsrapper
waarna de winnaar zich een jaar lang
Stadsrapper mag noemen en Talent
Stage waar lokale beginnende bands
worden uitgenodigd om te komen
optreden. Verbindend element is dat
we niet alleen voor een podium en
alle faciliteiten zorgen, maar ook voor
coaching en begeleiding in het voortraject. Een belangrijke meerwaarde
die De Meester een onderscheidend

Stadsrapper 2015 Sallie E:
“Dit is een mooie kans om
dit jaar zoveel mogelijk te

Kirsten: “Ik geniet ervan wanneer
jongeren hun talent ontdekken en er,
door uit hun comfortzone te treden,
ook echt iets mee gaan doen. Soms
is het ontdekken van een talent echt
een verrassing. Dat geldt zeker niet
alleen voor de aankomende artiesten,
maar ook voor onze vrijwilligers en
stagiairs”.
De Meester heeft een grote groep
vrijwilligers: voor de techniek, de
garderobe en achter de bar. Kirsten:
“Soms komen vrijwilligers onzeker
bij ons binnen. Ze vinden het best
eng om aan de slag te gaan. We
laten ze ontdekken waar ze goed in
zijn én wat ze leuk vinden. Binnen
de kortste keren zie je ze veranderen
in zelfstandige vrijwilligers op wie
we kunnen rekenen. Datzelfde geldt
voor onze stagiairs. Gemiddeld hebben we zo’n 20 stagiairs per jaar vanuit verschillende opleidingen: kunst
& cultuur, cultureel werk, techniek,
communicatie, evenementen, vrijetijd
en facilitair, zowel op mbo- als op
hbo-niveau. Zij ontdekken hier wat
ze echt leuk vinden en waar ze goed
in zijn. En dat De Meester een fijne
plek is om iets met je talent te doen,
is duidelijk. Veel stagiairs blijven na
hun stage actief als vrijwilliger”.
Barry besluit “Voor zo’n grote en
jonge stad als Almere is poppodium
De Meester niet alleen een geweldige
plek voor jongeren met talent, maar
ook voor Almeerders om van dit
jonge talent te genieten”.
De agenda van De Meester is te vinden op www.demeesteralmere.nl. n

bereiken. Maar wat je er zelf
mee doet, telt.”

poppodium maakt” vertelt Barry over
de Almeerse talenten. “We proberen
ook koppelingen te maken door bijvoorbeeld aanstormend talent in het
voorprogramma te laten spelen van
een bekendere band. Zo ervaren ze
wat het is om voor een volle zaal op
te treden en verwerven ze gelijk ook
bekendheid”.

Sallie E
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Wijsheid komt met de jaren
Wethouder De Jonge heeft tijdens de jaarlijkse week van Zorg en
Welzijn op 17 maart het startsein gegeven voor GrandCafé WIJS
in het nieuwe Corrosia. GrandCafé WIJS verwelkomt oudere
Havenaren die vanwege fysieke beperkingen veelal aan huis
gekluisterd zijn, maar nu met de inzet van vrijwilligers wekelijks
samen een onbezorgde en gezellige middag beleven.

Bart Bakker (89)
De heer Bakker is een gezelligheidsmens. Het lichaam wil niet
meer zo goed wat maakt dat hij
niet makkelijk de deur uitkomt.
“Nu klets ik met iedereen en heb
het naar mijn zin”.
Marianne Krant (75)
Mevrouw Krant is, zoals ze zelf
zegt, een thuiszitter. “Wat een
goed initiatief. Ik kan slecht zien
en daarom minder goed meedoen,
maar de lunch is heerlijk en ik vind
het fijn hier te zijn”.
Lies Jonkman (57)
Mevrouw Jonkman, vrijwilligster,
werkte in het verleden in de zorg.
“Dit is mooi, maar zwaar werk met
vaak te weinig tijd voor persoonlijk
contact met de cliënt. Bij GrandCafé
WIJS kunnen we de oudere gasten
ondanks hun belemmeringen een
fijne middag bezorgen in een vriendelijke en veilige omgeving. Ik houd
van buiten zijn, dus voor een ommetje ben ik altijd wel te porren”.

Linda Feller, projectleider GrandCafé
WIJS: “We kregen steeds meer signalen dat oudere Almeerders vereenzaamden. Ouderen blijven langer
thuis wonen. Dat is aan de ene kant
heel fijn, maar maakt ook dat mensen
nauwelijks buiten de deur komen als
ze daarvoor afhankelijk worden van
anderen.” Mede dankzij het Oranje
Fonds kon GrandCafé WIJS januari 2016 starten in buurtcentrum
Corrosia. Inmiddels telt WIJS wekelijks rond de 15 gasten, dit aantal
groeit in de loop van het jaar naar
circa 30 gasten.
De kracht van WIJS ligt in de samenwerking met andere organisaties. De
wijkverpleegkundigen van Zorggroep
Almere zorgen voor de toeleiding en
ondersteunen de ouderen waar nodig.
Hier TV geeft voorlichting hoe de iPad
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“Actief zijn en genieten van
elkaar. Meedoen!”

te gebruiken en leent de Googlefiets
uit. De ‘medebewoners’ van het nieuwe Corrosia, zoals denieuwebibliotheek, café Roest van Triade en film/
theater/expo Corrosia leveren een
bijdrage aan de activiteiten. En zo
zoekt Linda de samenwerking met nog
meer partijen, zoals het wijkteam, de
Zonnebloem, VMCA en Humanitas.
Wanneer is GrandCafé WIJS geslaagd?
Linda: “Als ouderen de weg naar WIJS
weten te vinden en ervan opbloeien.
En als GrandCafé WIJS grotendeels
draait op een groep enthousiaste vrijwilligers”.
n

Anja ten Hoopen
Anja ten Hoopen, wijkverpleegkun
dige bij Zorggroep Almere, komt
veel bij mensen thuis en ziet dat
sommige ouderen de deur niet meer
uit kunnen en vereenzamen. Veel
gasten vonden via haar en haar collega’s de weg naar GrandCafé WIJS.
Tijdens activiteiten zorgt ze voor de
praktische zaken, zoals gasten naar
het toilet helpen en vrijwilligers
instrueren. Voor Anja is welzijn en
zorg een gouden combinatie.

Linda Feller en gasten

Korte berichten
Afgelopen half jaar heeft De Schoor
samen met GGD Flevoland, Tactus
verslavingszorg en het onderzoeksbureau IVO een Startfoto van Almere
Poort kunnen maken. In de Startfoto
geven we een beschrijving van de
situatie van specifiek eenoudergezinnen in Almere Poort. Op basis van
de Startfoto is een gedegen plan van
aanpak voor de periode 2016-2019
ingediend bij het fonds NutsOhra.
Inmiddels is bekend dat het fonds de
aanvraag heeft gehonoreerd. We gaan
het plan uitvoeren. Meer informatie
bij boonstra@deschoor.nl.

In april 2011 is het leerwerkproject
Learn2work van start gegaan. Veel
jongeren voor wie het moeilijk was
de draad van opleiding en werk
op te pakken, hebben de weg naar
Learn2work gevonden en zijn uitgestroomd naar die mooie opleiding
of felbegeerde baan. Op geheel eigen
wijze staat Learn2work hierbij stil
op haar vijfde verjaardag tijdens de
‘5 jaar Learn2work show’. Met vanzelfsprekend volop inbreng van de
jongeren zelf! Het 5-jarig bestaan
wordt gevierd in het nieuwe Corrosia
in Almere Haven.

Sport is een belangrijk middel om
contact te leggen met kinderen en
jongeren en een gezonde leefstijl te
stimuleren. Onze negen gediplomeerde sportmedewerkers en buurtsportcoaches zijn sportexperts en bewaken
de kwaliteit van de sportactiviteiten in het kinder- en jongerenwerk.
Heeft u vragen over sport en spel
in de wijken van Almere? Wilt u
samenwerken? Neem dan contact via
vakgroepsport@deschoor.nl.

De verschillende disciplines binnen
De Schoor – kinder- en jongerenwerk, opbouwwerk, ouderenwerk,
sociaal cultureel werk en buurtcentra – werken in de wijk nauw samen
met bewoners, vrijwilligers en andere
bedrijven en organisaties. Ook de
interne samenwerking geven we prioriteit. Analoog aan de indeling van
de zestien wijkteams komen enkele
keren per jaar Schoorteams samen
om signalen uit te wisselen, wijkprogramma’s af te stemmen en elkaar te
informeren over nieuwe ontwikkelingen. De teams zijn dit voorjaar van
start gegaan.

De afgelopen maanden hebben zowel
de burgemeester als de wethouders diverse bezoeken gebracht aan
accommodaties en projecten van De
Schoor. De burgemeester maakte kennis met welzijn in Buiten via een
bezoek aan buurtcentrum De Wieken
en jongerencentrum Place2B. De wet-

houders bezochten onder meer de
Participatiefabriek, GrandCafé WIJS,
Vrouw & Wijzer en Huiskamer Erbij.

Vier deelneemsters van de projecten Vrouw & Wijzer en de
Participatiefabriek hebben november
2015 de afsluitende bijeenkomst in
Den Haag bijgewoond van Kracht on
Tour in aanwezigheid van Koningin
Maxima en minister Bussemaker. Via
Kracht on Tour hebben een aantal
vrouwen een plek op de arbeidsmarkt
gevonden door middel van deals met
bedrijven en organisaties.

Per april 2016 is er in Almere ruimte
in de noodopvang voor 480 mensen.
Deze vluchtelingen verblijven tijdelijk
in Almere. Om op prettige wijze de
dag door te komen, coördineren we
vanuit De Schoor een aantal activiteiten waar deze mensen aan deel kunnen nemen. Denk aan sport en spel,
een koffie-inloop, spelen op jeugdland, creatieve activiteiten en eten
bij Almeerders thuis. Meer info bij
opbouwwerker Marion Bestenbreur,
bestenbreur@deschoor.nl.
n

Schoormagazine juni 2016

15

In de zomervakantie in Almere?
De Schoor organiseert een vakantieprogramma voor jong en oud!
Bouwen, sporten, gamen, spelen, op pad gaan, samen eten, zwemmen,
kanoën, knutselen, muziek maken, fietsen en ga zo maar door…

In juni verschijnt het complete
vakantieprogramma en de wijze van
aanmelden op www.deschoor.nl.

