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Op stap met outreachend werker Marco

Vandaag is Margien de Vries een paar uur op stap geweest met Marco
Betman, outreachend werker bij Stimenz. De ochtend startte in het pand
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van het JIP aan de Asselsestraat, waar ook het outreachend team haar
onderkomen heeft.

Nieuwsbrief

Outreachend werken is (ik citeer) “een werkmethode waarbij actief ingezet
wordt op het leggen van contact met de doelgroep, het onderzoeken van
de vragen en het motiveren en verwijzen van de doelgroep naar vormen
van hulpverlening en-of Maatschappelijke Opvang of anderszins”.
Na de ko e zijn we lopend op
pad gegaan, langs een aantal
plekken waar zwerfjongeren
vaak de nacht of een deel van
de dag doorbrengen. De
wandeltocht door het centrum
bracht me langs vele plekken
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waar ik normaal zo langs zou
lopen, niet wetend dat er soms
min of meer “verborgen” slaapplekken te vinden zijn.
Op de terugweg naar het JIP ervaarde ik wat de kracht van het
outreachend werken is. We kwamen een jongere tegen die Marco
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nog kende van een eerder contact. De jongere was zichtbaar blij dat hij
Marco zag. Na een aantal vragen van Marco bleek dat het helemaal niet zo
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goed met hem gaat: hij heeft geen dak boven zijn hoofd en geen uitkering,
omdat hij geen vaste woon- of verblijfplaats heeft. Hij “hopte” wat van het
een naar het andere adres. Marco stimuleerde hem om vandaag nog aan
te kloppen bij zijn collega’s van het outreachend team.
Op jaarbasis komt het outreachend team in Apeldoorn al gauw met meer
dan 100 zwerfjongeren in contact! Een indrukwekkend aantal…….
Marco: dank voor je tijd. En de volgende keer ga ik graag ‘s avonds met je
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RT @DieuwkedeB: Lancering
van de #vegavrijdag bij
@Foenix055 namens
@groenlinks055 Vanaf
vandaag elke vrijdag
vegetarisch menu!…
https://t.co/Y3bCiro7AE
9 uur ago

op pad! Dat lijkt me een hele ervaring, temeer daar we nu al op een aantal
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‘naargeestige” plekken waren. Dat zal in het donker nóg meer het geval
zijn.
Links naar de facebookpagina van Outreachend Team, JIP, Stimenz
Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl
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RT @debroervanroos: voor een
kinderpardon dat wel werkt,
ongeacht je politieke kleur.
teken (20.000 handtekeningen
eerste uur), laat je…
https://t.co/brDFsgcS0w
24 uur ago
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De algemene beschouwingen
van @groenlinks055, zojuist
uitgesproken door onze
fractievoorzitter @RachelRR77
Over ons…
https://t.co/EjTo9NCGRK
1 dag ago
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Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
https://t.co/F6Wi4lyXrz
1 dag ago
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RT @mvn45: Einduitslag
benchmark afvalscheiding.
Diftar icm omgekeerd
inzamelen is meest
kosteneffectieve
inzamelstrategie. Fe…
https://t.co/IqDasFKOUO
1 dag ago
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